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OUTRO
ATTENTADQ

O torpcdeamentò -do navio Rio

Branco, que acaba de ser levado a

ei.cito. com a habitual crueldade,

pór ttm submarino allemão, não dif-

fere, tias circiimstancias que o ro-

deiani, .Io de tantos outro* barcos

mçrcãntes de paizes neutros, afunda-

dos depois do Tubantiu. A indigna-

ção que o incidente provoca á a mes-

ma, as criticas que suscita idênticas,
'o? 

protestos quo levanta absoluta-

ii-cntc cguacs.
..Um detalhe, comtudo, o torna, aos

nossos olhos, mais revoltante: trata-

se dum navio brasileiro, pertencente

« empresa brasileira, navegando sob

u .pavilhão brasileiro.

Bi' inútil oceulta. a gravidade cx-

ccpcional da repercussão desse facto

no Urasil; •¦ seria preciso que já ti-

Mtsseinns perdido o próprio senti-

mento da pátria, varrido da con-

seiencia os mais sagrados melinilres

dn nossa'soberania, exposto á prova-

rão de humildade mais baixa o nosso

orgulho de cidadãos, para admittir

que o governo não peça iiiimediatas

satisfações aos responsáveis ipelo

crime .praticado.

iCerto ninguém quer a acção preci-

pitada e leviana, lvlla não estaria, de

resto, na tradição da diplomacia bra-

tiikira. -Mas é preciso qne a opinião

do paiz não seja illiididà pelas dila-

ções usttacs, e que o Governo não

¦leixe que se forme no espirito publi-;
eo sequer a liy.pothese de sua ira-

queza, no estudo de tão grave as-

siimpto.

J.í houve, nesse sentido, o primei-
ro passo, eom a ordem, transmiltida

ao Minislro do Brasil em Londres,

pnra que seja aberto um inquérito

meticuloso' entre os sobreviventes do

.atentado. Depois *da prova feita

«,ào poderemos deixar de assumir a

altitude que a nossa dignidade ditar.

O torpcdeamentò dos navios mer-

cantes por submarinos, já aqui o dis-

sentos, não era reconhecido como um

direito do belligcrantc. A guerra sub-

.narina, fazendo-se por meio dc com-

bates ocetiltos c de surpresa, só se

adtllittia como recurso de destruição

pronipla e cfficaz contra o inimigo

tiiiliiarmeníe superior.

A ànarchia naval que substituiu os

11 alados c convenções qne regulavam
ns processos da guerra marítima

ereou, porém, nesse sentido, toda

ferto de imprevistos. O torprdea-
mento dos navios mercantes passou a

ser uni facto corrente da guerra
submarina allemã, primeiro em uela-

ção aos vapores, mesmo de passagei-
ros. dos paizes em guerra, e depois
extensivo aos próprios barcos neti-

tf os.
Assim, fomos sitrprehcndido9 por

uma maldade ainda inédita, 110 mieio

da devastação dn senso jurídico, que
a guerra operou: a do ataque militar

aos neutros, listes soffriam, ú ver-

titule, as 'conseqüências do conflicto.
A regra que lhes tinham imposto os
biüigerantes era a seguinte

publicidade; mas vale como peça do-

cumentaliva do. esforço permanente

e da boa fé que o Governa tem cm-

pregado para resolver os problemas

que lhe foram legados pela enxurra-

da de lama do qitadriennio que

passou.
A'csse sentido, conforta o paralleb

das despesas publicas, reduzidas de

cerca de duzentos mil contos em rc-

hção ás de exercícios anteriores.
¦IV verdade que a reducção Partiu

do Congresso, mas póde-se dizer,

sem nenhum desdouro para o princi-

-pio de autonomia dos poderes consli-

luidos, que foi principalmente devido

ii influencia dos amigos do Governo

c seus interpretes, nus duas câmaras

legislativas que essa obra mais niti-

damente se operou.

Todas as disposições onerosas en-

cartadas no orçamento, tm ali figit-

rondo para a satisfação de interesses

individuaes, foram insinuadas pela

politicagem, ua balburdia de ultima

hora, ú revelia do Governo c dos

seus antigos. Assim mesmo, coube

ao Governo embargar o passo a mui-

tas dellas, não as executando, quan-
do eram. dadas em fôrma de autori-

zação.
A altitude do Governo, e não só

da Presidente, como de alguns dos

seus ministros, tem sido, cm matéria

orçamentaria, da mais absoluta cau-

tela. Paru isso contribuiu grande-
mente o regimen, dos dtmdecimos,

isto é, o regimen- .pelo qual os minis-

tios nãn podem gastar 
'mensalmente

senão a duodeciina parte dos recur-

sos orçamentários. 
*_•¦•' 

outros pala-
vras, ¦(> regimen do ditodecimo è uma

espécie d-

sabbado mesmo, quando só então o sr.

Antônio Carlos terá podido decidir-se

pelo sr. Arnolpho...
A sessão de segunda-feira resolverá

a reeleição <lo sr. Astolpho Dutra para

a presidência da Câmara, e de seus

substitutos vice-prcsiilenciacs; a do ter-

ça completará a eleição da mesa, com

a escolha dos secretários e nas de quar-

ta e quinta-feira ficarão constituídas as

commissõcs permanentes. Como se ve,

ainda uma semana para descanso, ma-

nifestaçües pesarosas, passeios nn Ave-

nida e eleições domesticas. Também são

as únicas eleições, no Brasil, onde os
"eleitos" não podem áppellar nem para
as actas falsas, nem para os votantes

do Caju, nem ainda para aquello me-

thodo aritlimetico do sr. Thomaz Dcl-

fino.

O conselho director do Club de En-
genharia reúne-se hoje, ás .. horas da
tarde, para discutir o trabalho do sr.
Miranda Ribeiro, sobre "tari facão te-
leplionica".

O presidente da Republica cm sua

mensagem chama a attenção dos con-

ffres.si.stas para a necessidade de ser

attendid.i quanto antes a prophylaxia da

febre amareÜa, que ainda grassa em

certas cidades do norto do paiz,
A extincç.ío de semelhante mal nos

logares cm que por ventura elle ainda

existo requer o maior desvelo dos mem-

bros do Legislativo, não só porque a

terrível doença victima brasileiros di-

gnos de assistência, como impõe um

serviço de vigilância permanente aqui,

de modo a evitar seja importado um

derrota, com que de fôrma alguma cllcs

se conformam.
Mas, seja como fôr, a verdade é que

a reforma eleitoral é uma coisa ur-

gente.
Já por duas vezes o sr. Wenccslào

tem verificado a impossibilidade de uma
eleição séria no domínio da lei actual:
a primeira, quando já no seu governo,
se renovaram a Camarn e o terço do
Senado; a segunda, quando o sr. lri-
neti anarchtzou as secções eleitoraes do
Districto, para arrancar da confusão
reinante uni diploma do senador.

Com taes homens e com semelhante
lei é apenas irrisório pensar cm pleitos
sérios. Logo, venha pelo menos outra
lei, já que os homens persistem em não
reconhecer que o falseamcnto do regi-
men politico adoptado neste paiz tem
as suas origens profundas na falsifica-
ção do voto.

A ABERTURA DO PARLAMENTO

À Bii 10IIdei ta mm

O Ministério da Viação autorizou
ao inspector federal de 1'orlos, Rios e
Canaes a ceder a Lage Irmãos a dra-
ga 

"Marechal Hermes", para ser em-
pregada na desobstrticcãir dos canaes
entre as ilhas do Vianna c Santa Cruz.

Tornou-se uma coisa dc difficil so-
lução o preenchimento da vaga de se-
nador federal pelo Estado do Rio, Ha
seguramente dois longos mezes que o
sr. Nilo Peçanha não sabe como resol-

ycr o caso: se ordenando nos seus cor-
religionarios que votem no barão de
Miracema, se recoinmenilando ás urnas
o nome do sr. Alfredo Backer.

O sr. Miracema tem serviços presto-
dos ao sitnacionisino fluminense; mas

qualquer capaz de determinar no \ o sr. Alfredo Backer,

Rio de Janeiro um surto epidêmico.

A febre anurella 110 norte do Urasil

apresenta utn duplo perigo, em que a

ameaça constante do sua accliriiaçâo na

capilal do paiz não 6 para se desprezar.
Fomos durante muito tempo a terra

da febre amarclla, para tristeza dos que
. aqui viram morrer iiuinens-i gente, e

divisão do orçamento ge-1 cjio ^ múl0 cs!ra-ngeirQ que ,_ com
ral da despesa cm doze orçamentos 1 

pr.1Z(.r n _nfprtunio dc seus vizinhos.
iparciaes, para serem applicuihs a seu \ __;„', ,„__.. ],ora (|e sabedoria e felicidade

tempo, cada um em seu mez. I foi atacado o problema que haveria de

Sobre a Mensagem, só sc pôde ter, 1 imtnortalizar um hygienista brasileiro,

por emquanto, uma impressão de con- >ão bem havido na missão confiada, que

junlo. Mas é necessário que ella seja

meditada por todos os membros

rio Congresso, forque enumera pro-
blcmas de toda ordem, e de capital

importância para a nação. Temos 11

questão dos transportes, o negocio

dos carvões, a nossa situação peran-
te o eonfliet-o europeu, o aproveita-

mento de todos os nossos recursos,

além dos pequenos negócios da admi-

instrução ordinária, que também nã)

podem- ser descarados.

Creia a Congresso que ó. eom ver-

dadeira aneiedade que <i nação aguar-

da os seus trabalhos.
Couro já foi .publicado, o Presiden-

Je da Republica, não satisfeita com à

Mensagem de hontem, enviará por
estes dias uma -outra ao Parlamento,

contendo o seu pinto de vista pessoal
sobre a situaço do paiz.

listo-se assim a ver que, se a ses-

silo actual decorrer estéril e negativa,

pelo menos o pai;: não ficará deven-

do esse desserviço, hem uo poder
executivo, nem A falta de assumpto

para a occupaçao útil dos seus legis-

ladores.

sua campanha sanitária serve dc 1110-

í delo a professores europeus quando es-

tildam e expõem a questão.
Nós somos o paiz mais bem appare-

lhado para lutar contra a febre ama-
rella, possuímos os 'homens que melhor
no mundo a estudaram. A .solução do

problema s.í exige portanto a boa von-
tado do Congresso.

O Ministério da Viação Iransmittiti,
por copia, ao da Fazenda, o oífic'o da
Inspeciona ['"cderal dc Portos, Rios e
Canaes, expondo os motivos .por que
não pôde ser feita a_ cedeucia, pela
Connnissão Administrativa de Estudos
e Obras do porto de Paranaguá, de vi-
gias e pranchas para o.s reparos ile
qtie carece a .ponte da Alfândega da
referida cidade.

num momento cm
(pie o sr. Nilo era desprezado pelím
sçus amigos, arregimentou as suas lios-
tes, e com elles vciu engrossar a cor-
rente dos que defendiam a autonomia
do Kstado contra as forças collígadjls
do finado Partido Conservador e do
governo federal.

Ao que referem as noticias do ou-
tro lado, o sr. Miracema não cede. Xão
cede também o sr. Backer. Ma impôs-
sibilidade de ttm accordo, não lia senão
recorrer a um terceiro, 011 então tirar
á sorte.

Mas por qne esses politicos não che-
gam a uma combinação? Seja como
fôr, a verdade é que qualquer (los
dois, desde (pie seja adoptado como
candidato definitivo, sempre é melhor
do que o sr. Miguel de Carvalho.

Já agora esta perfeitamente eviden-
ciado que o sr. Miguel só serve para
cscorchár o publico desta capital, com
a feroz exploração que sob elle exerce,

O .Brasil* a guerra e as suas 9 A nossa situação eoonomioo-
conseqüências finanoeira

*$ aijia de transporte é o peor mal

enriquecendo com
miterios...

a industria dos ce-

O ministro da Fazenda concedeu
isenção de direitos nara 30 volumes
contendo material destinado á Fabrí-
ea de Pólvora sem Fumaça de Piquete,
importados da America do Norte pelo
Ministério 'da Guerra.

Logo (pie teve noticia do torpedea-

mento do navio brasileiro Rio Branco,

o Governo ilo Urasil agiu da seguinte

forma:
O Sr. T.auro Müllcr, Ministro do Ex-

terior, telegrapltou ao

CtlS de- I vier, nosso Ministro

vetes teriam de ser rigorosamente
observados; seus direitos ficavam,
11 Ifelanto, sujeitos ás resl-ricções dá
enporiunidaile. Kssa singitlarissima
'! .urina ostentou-se numa nota in-

gleza de 23 de julho de 1015. Mas
ninguém ousara pregar a ncccsstda-
d*.- das operações militares contra as

potências não envolvidas na guerra,
K a AUemanha, sem a pregar, exc-,
criou-a de modo summario...

primeiro caso que deixou em
evidencia insophismavel essa nova e
Fir.gu.ariMima condueta íoi o do Tu-
¦'• uititt,

Com o Tubmitia, afundou-se, no
Mar .lo Norte, a derradeira sombra

qtte ainda exisiia, nessa guerra, do
respeito á dignidade e aos interesses
d, - neutros, A Allenianlia não des-
trttitt apenas um navio: enviou a to-
d.is as nações do Universo o sett ulti-
rcituni. O commercio e a vida dos
ie.atros i't nada representavam: pas-
s'i'.':iin a ficar entregues, no mar, á
'-¦-'¦> t Lurotn dos piratas. 

'

\ regularidade quasi chronomctri-
>'*t com que cila, mesmo d-pois da

percussão do torpcdeamentò di
' .:.\t 1.;.'.._, passou a afundar navios

¦ :-t,-.i:.:.s de nações nã.. envolvidas
c-jtiílicto europeu conto que tir-

•t a singularissima doutrina de
•¦'¦'' não ha mais neutros e que o in-

•e niilit.ir da Allenianha levou-a
¦¦'¦'¦:!-! lerar-se cm guerra senão de

tt". pelo menos, de íacto, com
o resto do mundo.

Sr. Fontoura Ma-
em Londres, re-

commendanilo-ihe que lhe comniuniquc

immciliataniente todos os csclarccimen-

tos qu,: for obtendo sobro o caso, .de

fóriua ;i trazer o Governo ao corrente

mesmo das menores minúcias, O Sr.

Fontoura Xavier, ainda segundo as in-

strucções do Ministro do Exterior, deve

determinar ao cônsul do logar mais

próximo aquelle em que se achem

os náufragos do Rio Franco que preste

toda a assistência á tripulação brasili-i-

ra, ouvindo o commandantc c o resto

do pessoal de bordo sobre o fado,

O Governo do lírasil só teve, alé ago-

ra, sobre o torpcdeamentò do Rio Bran-

co, um. 1 comiuimicação do Almirantado

Brilannico. Esta communicaçáo more-

ce-lbe ioda confiança; mas nâo c suffi-

ciente para determinar desde já a sua

attitude, qu.' depende também não só do

inquérito ordenado ao nosso Ministro

em Londres como das explicações que
a Allenianha porventura apresentar.

A Mensagem Presidencial apresen-
tada liontem ao Congresso refere-se á

importância que representa para nós o

problema da' construecâo naval. Impor-

ttineia e urgência, poderíamos necre-

sccnt.ir, porque sc algum factor existe,

ninis do ''iito qualquer nutro contri-

buiiiilo para a paralysação do nosso

commcrcio; é cxactanicnte a escassez
de transportes marítimos, que a crea-

ção de arHrnuos dc construecâo naval

poderia e deveria resolver.
O pouco que temos feito com resp^t-

lo a marinha mercante é bastante ani-
inador em --eus resultados. As linhasj

transoecanicas de vapores nacionacs.

não será exagerado dizer que têm re-

solvido a situação financeira das co:n-

panhlas qtte as adoplaram: o exemplo |
ila linlia do Lloyd Brasileiro paia a

America do Norte está ahi para pro-
val-o. Os relatórios dessa companhia

registram as rendas que lhe a.lvéni da

exploração do intercâmbio americano,
entre os portos do Urasil e 03 Estados

Unidos.
Tive;..-'uos estaleiros conveniente-

mente apparelhadns para a construecâo

do navi.11, e teríamos de sobra cont

que prover a falta da navegação es-

Irangeirn, que cada vez se vae lornan-

do mais sensível. A stippressão par-
ciai da navegação entre o Urasil c a

Kttropa ú dos males mais graves que

por ventura nos causou a guerra eu-

ropéa.
Quo o Congresso encare cnm sabido

patriotismo a resolução do problema

que o presidente da Republica depositou

em suas mãos.

Os americanos mostram o sou espi-
rito pratico em todas suas .lições — .1',
roupas americanas para meninos c me-
ninas, que ao preço de a?;oo e ,.$000 j
a Casa Colombo expõe, são uma prova |
disto. !

E' esta a introilucção da mensagem
do presidente da. Republica, lida hon-
tem ao Parlamento Naeipnal:

"Srs. membros do Congresso Na-
cional.

Em .comprimento <!o que prcccitíia a
Constituição, venho pela segunda vez
dnr-vos conta da situação do paiz e
indicarvos as providências e reformas
que nu: ¦pareccui convenientes c oppor-
tunas. ,

Foi, como sabeis, em periodo muito
delicado da vida nacional que, cedendo
á imposição do mandato que ni-e foi
conferido, assumi o governo dtt Repu-
blica.

Desde o iivcio de .minha adminis-
tração encontrei dificuldades sem par
na n-Oí-sa historia, (jucr na ordem po*
litica, quer na ordem òconoiuico-finan-
ceira.

Eram e são muitas dellas de feição
a não poderem ser sqlvidas dentro do
limitado prazo decorrido'.

Moldando a administração pela mais
«evera moralidade; apindo com o
snaíor rcspoilo á lei; fazendo justiça
sem indagar de quem 'Se tratava; rol-
locando a gestão (los negócios publi-
•cos ' 

acimai «los interesses' partidários,
reiterei cm minha primeira mensagem
o nppéllo que havia feho na plafafor-
ma, a todos os cheios políticos, a todos
os brasileiros para a grande obra do
congraçnsneiito, .necessária 11 .solução
dos graves problemas nacionacs.

Tenho o prazer de confessar que
tneii appeilo _ foi correspondido pela
grande maioria da nação, que, compe-
netrada de seus altos deveres .no mo-
niento excepcional, em que nos acha-
mos, tem apoiado o governo no drs-
empenho dc. sua árdua mis-ião.

Se nem ludo quanto desejara fazer
foi feito; se netu todos 03 problemas
nacionacs tiveram solução, foi porque
não se resolve cm um oti dois annos
uma profunda crise que vciu, ha cerca
dc Ires Iustros, minando o organismo
nacional, tornando-se cada vez mais
complexa c niais difficil de solução.

Além disso, cumpre as.signalar que a
nossa crise financeira nggravou-se com
a crise mundial.

Xão obstante, o periodo d? anno e
meio. de minha administração pódc
apresentai- resultados abonadores de
sti.i dedicação á causa publica.

.-ideria citar o regulamento de
j c .ts, que tem defeitos, mas nttendéu
ia .ellia aspiração geral; a promulga-
I ç: .(do Código Civil; a reforma do en-

suíí»-; a regulamentação, 'de muiios
serviços públicos; o desempenho diífi-
cil rna.n estncto dc 'nos.-os deveres dc

WÊl. *- :'''Am

^ l.paiz neutro; as grandes economias rea-
O director do gabinete dn M'.n'sírr!n | liz.id.ts em todos os ramos da adminis-

tia Fazenda remetteu ao ilelegtttlo íls-'- tração; as providencias de ordem *cco-
ca! 110 Espirito Santo,'; fiava dite sejam | ni.niiea, especialmente sob o ponto de
satisfeitas as exigências' -.'a Directoria
da Receita Publica, o processo relat:vo
no re.r.rso interneslo nela lí. F. Vi'
ctoria a Oam .titinrt, do acto da Al-
fandega da Victoria nu? lhe negou re-
ducçií-o de direitos aduaneiros.

— I — O-Bji
A administração do Correio da Ma-

vhã, assim como Iodos os seus agentes
c viajantes, aeeeita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
d.-is mais bem feitas publicações catiio-
'ír.'.-. priítndas fin Portuent.

Pingos & Respi-igoS;
R-.isii

rançail*
um homem, dc k(r.i«, desespe

alcançar um logar na Acailemi:
ava
dc

ditos :
Quando chegará a minlia Ivra para

iir....f>rtalidadc ?
Tão cedo ! de-?animn-o um n:nÍ£:<) ; —*•

relosio ila t'.lr*i!.i eslá pir.i.ln.

vistri da pecuária.
Quanto a economias, não raro «r

ouve que governo c Congresso ficaram
muito aquém das que exigia a situação.

lia ainda, .por certo, economias a fa-
zer; mas em abono dos poderes publi-
co*-', justo ú que so faça um rápido
confronto entre as despesas de annos
anteriores com as deste anno.

'Em ioi.' despenilcu-se realmente....
7.SS.C00 :oíio$, c. cm io 131 "(Sj.ooo :00o?,
reducção feita ao cambio dc ifi d.

O orçam,nto dá despesa deste anno
consigna o tola! de S4.000:000$, ouro,
e 4Q9.c>oo:otx>$, (papel; e suhordiiioirse

Ia administração ao regimen dos (luodc-
, cimos.

Se ainda é elevado o orçamento da
despesa deste anno, deve ser o facto
levado á conta da inclusão no r.rça-
mento das verbas para todos os servi-
ços C° ine anteriormente não se fazia)
è do grande augmcnlo do serviço de

lelcrtninatlo pelas emissões dc

RiaLzi-sc a i.i de maio, ás n horas
! da noite, a segunda sessão ordinária

<lo instituto Histórico e iSeographico
I Brasileiro. Tomará posso o sócio cffe-

etivo dr. Ernesto da Cunha de Anui-

! jo Vianna. nue será recebido pelo ora-
I dor do Instituto, dr. Ratniz Galvão.
! lim seguida o dr. Alfredo Valladão,

soevi cffectivo, lera um estudo quo, a
convite do conde de Affonso Celso,

presidente do instituto, escreveu sobre
a data de 1.1 de .maio.

Terminada a sessão será inaugurado
o retrato da princeza imperial, offerta
de um soei*, honorário.

1,

íepioí is
o

sia

A crise verificada ultimamente na

política pernambucana, a propósito da

candidatura do sr. Heitor Maia a depu-

tado federal, teve hontem solução.
Ficou deliberado entr..: os srs. Ma-

noel Borba c Dantas Barreto quo este

desistisse de pleitear a candidatura do

sr. Maia, acceitando a do sr. Gouveia

d.' liarros, que. como se sabe, foi pro-
posta pelo sr. Borba.

— S.ibcs ? Icnli
,*io mc-nio tempo mn *'

lerato" : — um expoci
_. Oiicilt ?
~. O Camisa d;\

um candidato que ser.a
1 "expoente" c uni "ii-

s /,-fr<:.r.

Gainli-.a.

Uuivcn pre!c:'..
TI. Rim :
"A Informa

abi ir r,q*.ii unia exposição permanente
; produetos francezes e representação de

—¦ —- | iiricaiites de todos os artitt-is, n rxcn
A Academia Brasileira 

' 
dc Letras (j_ (1„0 n,.-i,.1.f0 ,ie f.izer cm I.you."

realiza hoje, ás 4 horas da tarde, a 1 _N-.-_ (1(.ixcra (;c (azer f:5.Jr.1r „cssa CN
sua primeira sessão deste anno, no . .
edifício do Syllogco. I" 

'

juros,
titulo» para a liquidação rins exercícios
anteriores a 1915 e resgate da metade
dos litulos-ou.ro também emiltidos para
os fins acima indicados.

iA extraordinária elevação de preços
dos produetos estrangeiros especialmcn-
te do carvão; a dos fretes e seguros
ma»iti.uos determinará com segurança
a necessidade de alguns créditos snr.ple-
montares. Xão fora isso, a administra-
ção federal ficaria dentro das verbas
votadas, quanto á quasi totalidade des-

•N'a minha primeira _ Mensagem ao
live opportunidade <Ie acecn-

ibsolula ne-
dc7

Porque temos a certeza de que o

ministro da Marinha ignora o quo se

está passando na Escola Naval, vamos

referir a s. cx. recentes informações

que recebemos.

.Elevado numero d.- alumnos, mais dc

50 
"|° dos aspirantes, tem estado doente

com' febres, devidas talvez á enorme

quantidade do mosquitos que invadem

aquelle estabelecimento. A enfermaria

ttm estado inteiramente oecupada pelos

enfermo*». Ao mesmo tempo que tal

s-cceil" a pharmacia da Escola está I O' gr-.i.dc Cunha, amigo do Duilti,

desprovida de medicamentos, a ponto Que jamais lhe tcnieste a influencia ma,

de oue nert sequer o iodo, o itidispcn-1 Iiuliifercnte a urucubaca aau,
u. 1.1». __„_,_,,„ 

1 ilQuc suores frios r:n nos odos d.
savel e utilissimo íotlo, na sc encontra.

congresso
tnar, como o laço ....
ccssiilade de uma reiorma clcitoríl ca-

! tiaz de. .produzir os resultados por que
i áuecia a opinião publica do Urasil.

Disse ali:
"Xão ha duvidar; essa reforma se

impõe hoje mais do que nunca.
"Precisamos garantir o alistamento c

a eleieão contra o.s assaltos dos deífail-
dadores; precisamos impedir as dnplr
catas e Iríplicatás de actas c de juntas
apiiradoras.

K' tainbcm indispensável que a apti-

ração c o reconhecimento sejam a ex-

pressão da verdade eleitoral. .
Dc nada valerão, porem, tris medi-

iiinJádo o iw-.iic Ji Filia '¦ 
t]a.. 

'i)K„. 
melhores que sejam. sc_ nao

Seabra rara Vítla Taraiiacâr, \ )Z\Z--; a elevição moral o patriótica
„ 11m1jt.ro ./.> Interior declà- dos que têm a missão de cumprir a lei

aclo. 111- eleitoral. , ., .
'Xá*-* fechemos os olhos a evidencia,

io actual regimen eleitoral nao pode
continuar; a nação está a exigir do

, Congresso a reforma eleitoral o o cnm-

primento exaeto (les=a reforma por
¦ ¦-¦ ¦ especialmente (los

O sr. IV ene eslá o Brai
1

ti,m mercadorias suspeitas de destino, pro-
pricdaile nu 'orÍRCm Íü_Í.nÍ!_;ri".

Kqulrale cnf.i declaração anKio-iranC'"23
á revogação do princípio internacional, atlo*
|Hodo pela declaração -do I*arií, de l8í6,
dc qué ii bandeira ncuir,ii cobre a e.-trua.

'I.ssa medida gi*ral prejmüo.i «cn-fiveliiien-
tc o comnicrcio dos pa zes neutros.

O governo !)r.i>i!iiir.>, prj.-uran.lo rçS;
gixirdar or. seu«> direitos de neutro, e sa-
l.en.io cumprir os deveres qne delles decor-
rpm, tem-se nhsttdo dc disculír, no mn.
mento de paixôeSj as providencias c repre-
$*ilias altcrnativameuic tomadas pelos beí*
Pgerantcs c susceptíveis dc serem eonsí-
(letádas cm divergência >-..:u as convenções
existentes, nu com cs principios Reralmente
necciuis, do direito internacional, nservan-
do-se, 110 entanto, para íazer. valer os
seus direito.-, e on de ?c*.is nacionaes, nos
e^isoR concretos, em que pofsam ser aUín-
gwlos.V

Infelizmente, no enves dc (luiiinuircni,
mais p.1 tè:n íiggravatio aa exigências c
iliítieuUl.uIes impostas aoi neutros pelos pai*
?.c? bclligerantcs.

«V CHlSJil DE T1UX.SF0RTES
MAK1TÍM0S

A csc:.í:.".rr: cre?ccutt. dos meios de trans-
r.oite, agia\*adu pela reerii'le.t:ccncivi destrui-
eor_i da acção dos submarinos; o bloqueio de-
ereiailo para as inereadoiias procedentes dos
impérios centraes ou a cllcs destinadas; as
visiricçõcs decrutadas pelos governos b'dli-
perantes á exportação dos produetos do seu
solo c da sua industria — taes causas, na
mór paiíe irremo viveis fe oppôeni á
satisfação tias nossas neçcssidailos comnier.
riacs c industriaes, deu reinando uma con-
se.iuciite diminuição das iio:ias rendas pu-
lilicas.

A importação dc produetos dc crisrciii alie-
niã e austríaca esta paralyzada. sendo im-
possível o transporte por mar de mercadorias
cncomnicntladas depois d.: t -.le n.nr*;o do
anuo pagado. Pnra o recebimento de mer*
cadorias compradas c c.vpedidn.9 antes t!í>
quclla data, o commercio brasileiro tem lu-
tido com difficuldades, t .vendo valcr.se da
intervenção diplomática, rara conseguir "
transbordo c reexpodição do cargas c.xistcn-
los :i bordo dc navios ailciiiãcs refugiados
ent portos europeus.

Dc accordo com a doutrina anglo-franccza,
ouc exigia ser o importador um nugocinntc
011 firma eomiiicrcial priivail.iiucnte neutra,
tra necessário que o rrifcaniento de taes
mercadorias estivesse cffcctuado aiucs dc i"
de março, por meio.-de stqm. • tomado i*:"
Lanço neutro. A 1 de nSvcmbro do anuo
passado, porém, cessou c-.i absoluto o trans;
porle das mercadorias de procedência ai-
lema. . , ,

Muito sc prco.-cupoti o governo le.ler.il
roíu .is mercadorias destinadas ao nosso com-
mercio, conservadas a bardo de vapores ai-
kmfu'3 quo 110 começo das hostilidades, sc
ocolbcram a portos ncutrotí, como os da JIcs*
panha c rortugal,

A principio, os -'ntcr.-ssadps, pa-a otite-
rcm o transbordo -lessas mercadorias pi"
r.utro navio que an transportasse aos respe-
ctivos destinos, trataram ilifcctainratc coiik
as ngencias e directorias das eomp.inlu.-.s de
navegação; mas csas negociações, .".pos,
muitas delongas, r.ão lograram resultado sa-
tisíatorío. ,

Scieiitc das queixas dos importa d ore? ora*
Filciros. ti«-e o governo que asir por sc.l
Ministério das Relações Exteriores e, natu-
ralnicnlc, começou p*vr negociar, por inter-
.."•dio ila nossa lcgaçâo c:n Berlim, o modo

grammaticos poituguczas.

!S 
"" 

rt
SURUCUCUtlACA

Em resposta á fíniuiiiiluVãcõo
rio sr. Cunha e Vasconccllos,
prefeito tia Tara-.iae.i, de ha-

ivii desapprovar
CFCp\U:;h'-P
miuisiro e

essa
dc ingratidão

aJov da xílit.

(Pc;

rKMPO
um dia ^asivenins hnn

vacanu'*, intrrmitteneins. Ora chuvoso,
1 ennnbhdv), or.i a pronicttc: sol. O ca-'eriático predominante, pon':m, foi o dn
¦í::«i.'i<t:', ac-Ainpanbado do um liirciro frio.
re: ."•:.:un iie*,ta capital: mínima, iS"o!

A Recebcdoria do Districto Federal
arrecadou nos d-aa t e 2 do

Xão sabemos a quem sc deve attri-

buir tal falta, mas como é naturalis-

stmo que cila seja occultada ao minis-

tro da Marinha, c porque conhecemos

o zelo com que o sr. Alexandrino dc

Alencar attende a todos os assumptos

que interessam ao seu

Tu, que com cara de D. Pedro, o (Vi

K's tt.il prefeito de encar.-.cá,
O teu gênio r,.r7Í:i73 pões a nó
I; esse pilo, ó Pithon, levas de ci.

jr«dando o nome ás villa*, não vês tu

Que, cam o teu ar feroz ele grão-pacliá

a quantia dc ut :?S_'$S...|, F
periodo do anuo passado a renda
de S6:3i4$o.ti.

corrente (Juniamos a attcil.no üe s. cx. parai
,l,CK.a! o que está suco-,dendo na Escola Na- Xingu

departamento,. -_;aK_ lIa geograpbia un grosso angii i
cx. pa

foi I

Ili I.i ,*.

i- i'.::

r -1

-r-4->-Ka>-3*+*.

n Repart»ç
tdo auxiliar

Central

Installado hontem

I cional, deveriam co:

í balhos legislativos d
I separadamente. Tal,
1 tecerá. Xa Câmara, pc

I haverá sessSo hoje, uor
hav

o Congresso Na-
cear hoje os tra-

ambas as casas,

porém, não

por exemplo, não
de nume

vai.

O Ministério da Viação solicitou do
da fazenda o pagamento da quanta
do i6o-.7>o5-2r,3, ao dr. Antônio No-

. ... Rueir.1 Penido. relativa a matenaes
fornecidos ent iitl nara a estrada de

Corumbá.

icm ?c entende niais dn Acre $
N'c:n tu mesmo s.ijs Suruciicií —
— Assa — prefeito de Taratiacá 1

A enrno i T0_ ^manhg, haverá uma sessão muito

! curta, do poucos minutos, logo leia"-

I tada, por homenagem á memória . da

fallecido senador rrancisco Glycerio.

53
por*

. I .V.-u
IFenceslio
eur.ô, a virtiid.

vmm jio1-;?. i")je en cnn-
1, foram affívados pelos
treposto dc S. UioROj os

Ç*íoo, devendo ser
o máximo de S700.

i$350, Sabbado, também e muito provável

__ | que não haja numero para a abertura da
' I sessão. Sobre =cr dia do "fazer a Ave-

I nida", de onde muitos dos nossos ly-
I etirco.. raciotiacs, espalhados pe-Ios Ks-

tados, cc achavam saudosamente afasta-
não está assentado dc pedra

o

MENSAGEM
jgeui inaugural d,

m Congresso tem,

da minúcia

S-:

este

Ella rc-
\Prese:ita um transttmpto perfeito de |
Iodos os trabalhos do Governo. Como

teça informativa, seria dispensável,
forque o Sr. Wenccslào lem cercado
e ma acção no poder da mais ampla

dos, nin
c cal o r.omc que deverá substitui

sr. Soares dos Santo», que foi para o

Senado, na viec-pre.sider.cia da mesa.

Esse non-.e, que, parece, deverá ser ou

o do sr. Arnolpho Azevedo oti o do

íeiro Itaptira a

O presiden e da Republica f:

Congresso, na sua mensagem

tem, que é necessário ramu

to e a eleição contra os (

7. ver ao
dc hon-
o alista-

lefrauda-

sr. Vespucio de «

mente ficará esc-:

•eu, muito possível-
Jo exactamente no

dores, e impedir as duplicatas e tr>p«i-

catas dc adias e dc juntas aptiradoras,

por meto de uma reforma eleitoral.
¦Assim pensamos todos nós; assini ra-

ciocina a nação cm peso. Xo Congreí-

so, porem, lia muita gente que só se

julga garantida nas suas manobras po-
liticas com a vigência da lei actual, já
ada.it.ada ás falsificações. O advento

de outra lei requer novos processos de

falsificação, e emquanto cllcs são des-

cobertos, decorre alrara tempo, durante

o qual muitos politicos tem do enírcn-
tar o voto livre, sujeitando-se a uma

O sr. Wenccslào Uraz for. ua mcr.s.l-

gem, limitem aprcscnt.-da ao Congresso, que
"urge executar-se a lei do serviço militar
obrigatório".

Não i para outro fim f.te 
' chefe do

'Departamento da Guerra o general Gabino
T.c70-.iro que. lia bem pouco tempo, í"-i'o'*i-
camente sc declarou co:itr.iri^ a tal s:r-
viço.

K não fique n íroverno aba>l-:Jc.
e.s

narte dc todos, ma.. .
•iicmbros do Congresso que devem dai

o exemplo". , . .
Dois assumptos de transcendental im-

portancia reclamam também a vossa at-

tenção: a couslrucção naval, c o apro-

veitamento do nesso carvão.
\ão se eomprehcnde que ate hoje c-

nhairios atirado para scgiindo plano,
, senão completamente esquecidos preme-

! mas viiaes como os supra indicados.

Relativamente ás providencias que a

situação financeira exige, dire: cm ca-

pitttlo especial". 
f;

rarái O BRASIL EA GUERRA
Tratando da situação de Ttrasil em face

da conflagração caropca, assim sc e\p e
o clicie. dc iK-t.i(lo: •-,...„,..

"Com a satisfação d? poder rcg.st.ai n'*s
permanecem fclismentc lualtcadas as nos-
«.-.; bop.s rc!r.ç.V-s com, tndoi os l'.»*a.Im.
ettrangeiros, leiho n deplorar entretanto,
ainda uma ve.-. a lute. «raiada cai nue
eeniimiam empenhadas as gra-des po.cncias
J,<'l-:sMf°Foímidavel 

contücto internacional.
nue perdura desde mais de amio e meio,
alem d.) profundo sentimento -!c pezar que
nos causo, pelo soifrunento d.
ções .-.ansra1, acarretj-nos
ções dc crdeai ecoanmica
ficuli.-.-id.) sensivclmciit,

mar-

ii ram

rc solvercin elles cs seus compromissos
Iroies c taxas dc arribada forçada com as
canipanhias proprietárias dos vapores, açcor-
do esse que só íoi ultimado a -" de maio
do nimo passado, ficando estatuído que o_
transbordo das mercadorias sc fizesse ate
10 <lo junho seguinte. .,. .

Consultados então os governos alliaiios so-
bre o livre transito dc;.'.-.s mercadorias, re-
.ren 'eram 

que só cia pcssivel fnzendo-sc o

exame dc cada caso concreto, c.n face ila

prova dc estarem satisfeitas as combçues
cyigidas para o diio transporte de merca-
dorias allcmãs compradas ante;
ço do ioi;. ,

Somente c.s importadores
tees provas obtiveram o hvre transito das
sn.-.s cnconimcndas. O governo federal, po-
rim, não acceitou sem discussão a doutn-
im anglo-franccza c.csforça-sc por conseguir
o transbordo e transporte deses carrega,
mentes meliante aceór.lo.

Co*n a rcriisção pelo coverr.o portaguez
dos vapores alicmãcs, acrdludos nos portos
de Portugal c suas possçssúes, houve o
temor, ioco dissipado, dc medulas e«peeiaçs
p.-ra as «Iludidas mercadorias, nor, parte
daquelle Rovcrno, qne. respondendo a cnn-
snfta feita pdo govemo do Urasil. (tecla-
m-, não se oppor ao transporte deltas c
est-r prompto a isenlal-as de quaesquer .11-
rcit-is aduaneiros, n-.csr.io os -U annazcni-

^CF.' liem sensível que ainda flão hajam
clieuado a bom exito ns neiociações eni.v
boladas' c*o-n os soveriv.s bclligerantcs para
a importação da; anilinas.. tle .¦-.
necessilam as nos333 fapr
O Koverno tudo tem ícitc
fazer
vel,

tantas na
praves perturba-
? financeiro, dir*

nosso commer-

Pe ttn. communicado do dr. Ismael
Rocha, cm um vespertine*. deicndendo-^c
uma accuçação dc piasio :
"II íatit ètre ignorant con:erí me.itre

[d*éenle
Pcar sc flattcr de dire une scule parolc
Que qi.ctq?urt( iVÍ bas n'aie p*.i dire avar.t

Fvous.
K, s ansrancune. ETAIO TAO TAOI

[OIN."
Ahi f?íá a csíepção . Usa n*::-*í*tc:n ain-

da ji:.-ç, I
Cjrano St O.

l cio marítimo pela deficiência e insegurança
* «los transportes. ,

Cab.-mc dar-ves eoe.ta da aeç.-.e de>en-
volvida pelo governo, para o, fun de mau-

! ter ir.ví.via.1.1 a nos» neutralidade ¦: ainda
para 

-Sílra.raardar valiosos ir.tcrcs.-cs oacia-

já ni minha M:nM;..tn de 3 tle maio do
arun pissado assiai me exprimi:

"D.',le o inicio d.l guerra que 0 sovem-
iasiez fez vruir que, dc moda algitm, çou-
«alia r.o comnie.-cio entre cs seus inimigos
e «cu- subditos; apás a nota-eircular mie-
mã dc 4 de fevereiro de iqis. notificando
o bloqueio da Mancha, os governos fran-
cez c intlte. tize.-aai a declaração constante
da neta collectiva de ¦ de março deste
anno, dc que 

"se julgam com liberdade
dc acção p*r.i capturar e conduzir aos
respectivos portos, os .navios dite transpor-

i apprehca-
cm alguns

muito
le tecid.«s.

eontínu\i a
..ntido de tuna ; >!u;áo . favora-

bem (fie no assumpto a .intrans:-
gencia dos bctliger.-ntes lenha sido con-
slantc para todos ns paizes que, como no»,
tem desejado fazer essa importação.

N'o.sa esporlação não podia deixar dc
soffrcr es effcitos da «onilagroçao curo,-
1.0 íafí carecendo de Iratisportc, esta

privado de grande numero da mercados
consumidores e sujeite., aindr
sõ,*s i»or p.irte dos ucltijseran!

v [STriT!ri'iiKN'crA. "A xossa
cmAX('i:i.T,Ai;iA rm

CASOS 1)13 AVPBEHK>SpES
n Ministério das Relações Exteriores teve

ecca':ín de intervir era varias appreben-
.,-,.-; Os motivos ollegados sao, r.a m.no-
ria dos casos, saspciçõct levanta-las contra
es consiimalarios, ou suspeitas oriundas aa
nacionabdade dos socicç das casas expor.a-
doras estabelecidas r.a llrasil.

\ este respeito náo deixa de '«cr actu.i-
lidado a transcripção do seguinte treclto
da Mensagem dc .1 de niaio d) ar.r.a pas-
" "As nessas relações commerciaes com os
p.-,i7'*-s europeu; soífrcram as inevitáveis
conseqüências da cue-r.-.; os bclligerantcs
fizeram saber aos paizes neutros quaes os
produetos considerados couto contrabando
de ütierra. mas essa declaração te tornou
arbitraria e exaggerada pelo prisma p*r
que encararam os contrabandos conrticio-
naes, tornando ii-.st.t-.-.-l o *:.-.:r.:r.çr.-:.i -.ater-

nacional e sujeito ás interpretações es n-ais
diversas dns respectivos tnbuMes ..e prc«

"¦Pela legislação vigente, eopíoruie nesse
•nto ao; principies do Direito. Mercantil
i Occcdente, o governo brasileiro semprepo

do
considerou coxo .bra-.
cgmxírcisej ciastitu.ji

ad.
;•.'.!? no Bra-

sil e eom os respectivos contratos commer»
cises rc;iãtnados nas Juntas Commerciaes
brasileiras, com abstraeçHo completa da na-
cionalidade dos iiidlviduos coiiiponcntcs das
mesma'!."¦Embora dahi resulte tjtte a pcrsonali*
dode jiiridifa dessas sociedades seja distín-
cta da personalidade dc seus iiicmbros» to*
davia o governo lirasileFro não presta apoio
á.1 reoJamaÇoes que Bocicdadcs mercantis,
compostas <ie Indivíduos dc nacionalidade
eiitranjreira, levantem contra actos de cjuaJ-
quer das,nações bclligerantcs, senão quan-
uo, pelo prévio cxatiic dost factos.*e detida
apreciação da3 circumstancias, estiver con-
vencido, r.ào só do sen absalmo fnnda-
mento, como dc ouc a acção dessas socie*
dades é extreme de (jnaestiuer intuitos po-
liliéos."Quer o governo brasileiro, por t essa
fôrma, evitar que mn principio jurídico,
verdadeiro e fecundo nas relações, paçifi-
cas, possa ser desviado tios seus intuitos
norniaes de tutela c orèanização para aco«
ber tar actos une sc não ajustem á nen*
Iralid.i.1.1 que o Urasil tem rigorosamente
mantido,

Seguindo este critério, teve o jjoverno
hrasüciro oceasião de intcrv;r junto is po-
tencias bclligerantcs no sentido de serem
desembaraçadas apprclicnsõcs t'cii.:s dc iia-r-
calorias brasileira?.

"Com satisfação por.30 ass.-gf.rar ao Con-
grrs=o Nacional ijtjc a acção «Ia nossa diplor
macia foi cornada de exito na maioria dos ea,
sos concretos eni que intervém."

Tor intermédio de nossa Jegaçíto om T.un*
dres, obiivcmos que o café deixasse dc <cr
considerado contrabando absoluto e paasasse
a ser incluído na categoria dos artigos de
contrabando condicional.

Em outubro do mino pastado, rtvchenios
do governo de sua majestade britannica a
communicaçáo da lista das firmas importa-
doras dc café, estabelecidas nos portos dn
mar tio Norte r. do Haltico que híju eram
suspeitas ao mesmo governo, lí^a lista, po*
rém, já nSo pódc rrrvir do criícrio para a
segurança do nosso conintereio de cxportáçüo,
visto como anuellc governo já a declarou of-
ficialmente obsoleta.

Além disso, resolveu -*• mesmo governo
re.=[riiij;ir o commercio dos paizes neutros
do norte da Europa á média da importação
nclles realizada durante os últimos annos
anteriores á dcclaraçilo de gnerrj,

listas rcstticçõcs feita; ao nosso eonimcr-
cio de r.ifò foram e r.âo applicadas aos de-
mais árticos do producção brasileiras, como
dos demais paizes neutros,

Logo no começo das hostilidades, Foi pelo
governo do listado de. S. Paulo solicitada
a intervenção do governo federal junto ao
rio império allemão, afim dc .*:cr evitada unia
possível requisição dns cafés da valorização
existentes em Hamburgo c era Brcnicn. _e
posteriormente, dos que re achavam.em Iti-
eftc o cm Antuérpia; aqucllcs depositados no
nome dc firmas allemãs c estes últimos no
oe firmas de paizes seus inimigos.

As negociações foram bem suecedidas o o
vosso café íoi vendido ao puço de 65 mar-
ros por sacca de 50 kílos d.; café, do typo
superior, preço cxccpcionalincnle vantajoso
naquellc momento.

D prodücto das vendas operadas foi coi-
locado num banco Je Berlim.

(1 governo allemão havia,' porém, decre-
tado medidas rigorosas t para vedar a saída
do ouro, mesmo para paizes neutros.

Km taes circumstancias, de accordo com o
governo do listado de *. Paulo, o Minis-
ttrio dns Relações Kxtcriorcs fez sentir ao
governo allcmílo a 911a responsabilidade dc-
corrente tia probibição dc saida d-\ avaliada
somma produzida rela venda do nosso café,
c não so tendo chegado n accordo sobre va-
rios alvítres sugeridos, definimos aquellas rc
eponsabilidadcs pedindo.

—. O reconliceimcnto Ja responsabilidade
dc governo allemão pelo cffectivo c oppor-
tuno pagamento flcââc deposito ;

A fixação do um cambio da moeda alie*
m», para o effeito do pagamento final; e a

Kicvação' do juro do deposito.
Densas segurança!;, àlcin dc outras que-

stões de detalhe, a primeira e principal já
foi ilada pelo governo allemão e, quanto ás
demais, cst..,} tendo devidamente estudadas
e discutida;.

Quanto ao raíú depositado no Havre, tt*
vemos notic;;.?, em janeiro do corrente
anno, de que sc estudava a conveniência
de rcqiiisital-o meliante uni preço fixado
pol.i comniissão militar de compras, Por i"
tetmodio l.l nossa legaçüo "111 Paris, pode
o govemo brasÜí-TO obter v segurança de
qne .1 ilu Uepublica Franceza nenhuma me-
(íiila tomaria nn assumpto, sem prévio co*
iihccimcnto do itistado dc S. Paulo.

iliin marçn ultimo, uma forte corrente de
opinião, í\.-í Parlamento *' noi círculos eom-
merciacs, suggcriu cai l;.\.nç.i o alyjlrc dc
ser suspensa a importação do café, bem
como tia Inglviterra, sob os fundamentos
de sc aebarera aqueWes pa-zes providos cm
quaiiti.l.ide superior i média do, consumo
animal e de ser urgente ,1 utilização dc
todos 03 trar.sjKtrtcs nir.riii.iios para a in-
troducção do ':ig*> c do assucar, cuja falta
se fazia rcuti.-. Novos esforço; empregou
o governo brasileiro c com exito n-t* Agora
pnra qtie tal n-.flMa 11Í.0 fosse adoptada.

Korara fcil.-.s na Inglaterra varia; appre-
hc*:isúes de carregamentos de fumo expor-
tados *J.i Ilaliia, mas os nussos cxpnrlndo-
res, na *t.ia-i sua lotalidade, tiveram os
seus direito; attendidos pelas providencias
tonadas pelo covenio federal, Ultiniamen-
ie, ioi proiwbidn na Grã-Bretanha a impor-
tação do fui:-o assim como a de artigos
de Juxi».

L-Vi F/XP011TAÇÃ0 DE Pl-ODU-
CTOS NACTOXAUS •

Quanto ao cacáo brasileiro, a suo. expor-
tação tem sido assâs diffieultàda, de uai
lado, pela preferencia datla em certos pai-
zes bclligerantcs ao cacáo proveniente das
respectivas colônias, de outro, ^ pelo temor
da «exportação para cs impertos centraes.
Xo anno paÊ?a:Io, tere o .Ministério das
Relações Kxtcnore-*, de accordo com o
governo suisso, de intervir junto t ao
governo franecz contra "certas prohibições
decretadas para o livre transito, do nosso
cacáo exportado para a Suissa, fioanOo per*
mittida a livre passagem de ^.ooo quin*
tae? mensaes do cacáo brasileiro, por ac-
cordo, que Agradecemos,

O governo brasileiro muito se interessa
pela exportação ria borracha nacional, prin*
ciial prodücto dos nossos dois lvstatlos do tx-
tremo norte. Dada a concorrência dc pro-
dueto similar procedente da .Ásia, ernuor
de qualidade reconhecidamente inferior, e
as suspctções lançadas a casas exporlado*
ras, a exportação des«e prodücto tende a
sa tornar rada vez mais restricra, Xão
obstante, o Ministério, das Relaç5cs Kxtc-
riores,t attendtndo, a .justos reclamos, con*
tuiuará as negociações para minorar os
prejuízo3 das praças do IV-rá e de -Maná...-,
e o governo brasileiro cogita de providen*
cias que íbe permitiam for.nceer vapores
para auxiliar a transporte desse prodücto.

Ao lado desses factos, praz-me consignar
o incremento qu? vae tendo a exportação
das no?«as caries congeladas, dos couros
e de outro? produetos naeloiiacs, assim co-
mo o desenvolvimento «ie industrias qne
vão nos fornecendo artigos óue eram, an*
íe-* da guerra, monopólio de fabricantes es*
era ngeiros.

Nosso intercâmbio nwiriíimo diminuiu
muito c tende n eseassear ainda mais; os
vapores estrangeiros aos poucos vão aban-
d o nando os portos neutro.-;; os pertencei-
tc; ás frotas mercantes dc; paizes hellijc-
nanles são snceessivamènte requisitados pa-
ra os respectivos serviços de guerra; as
companhias de navegação suecas c* o Lloyd
Real Holiandez estão com as suas viagens
redurnias, para não diür qnesi suspensas.

Com prazer registro os esforços da,; cm*
presas nacionaes úi navegação para mino-
rar a'n.-.^i aríse dc transporte, wliintan*
do o IJoyd Iira*.Ílf.;ro e as Companhias de
Commercio e Navegação c Nacional Cos-
teira, cuja actividade tem sido -notável,
quer no serviço de noSaa cabotagea:. quer
no nosso commercio internacional. A esta
ultima companhia n governo inglez deu,
atteucícamente, a pe-tido do do llrêíÜ, per-
missão para a retirada de dois navio.*: que
ali tinha cm construecâo e que já estavam
sujeitos á requisição p-iru o serviço daquelle
governo.-

O Ucy.l .Brasileiro tem prestada reaas
serviços ao transporte do café par.*, os iu.-,-
tados LVkíos, e a ConipardiJa Commcrcio
c Navegação iá enviou varies vapores com
carregamentost ic ca;c para os ;>í*r;üs eu-
ropeus, especialmente seandinavó?. Hevo,
porém, consignar aue as cKigenaiad do3*bel-
iígerantes na venftcaçSo dos carregamen*
tos sã» roin-jciosís, 'ine impãtin aos vc-m

te, *res grande perda dc tempD e conscqae.i;e#
prejuízos.

O governo brasileiro, coitsclo dc que eum*
priu um dever nacional, exepcdm o *de-
creto n. 11.806. de o de dezembro iS» 1915,
sujeitando á e.\proj»riação por utilidade pu*
blica todos os navios mercantes brasileiros,
med tia essa que impediu maiores difíicul-
dades ao nosso commercio.

.Aos governos belligerantcs reconhece O
governo brasileiro e agradece o traí*mtní*>
amistoso c altenções recebidas; operar dos
embaraços c iirejujzos ipie lhe tem c-.its.ad,)
a presente guerra."

A NOSSA OHANOlOLLAtlííA
DUKANXIO 1915

t Alem da traitseripçâo «litteráJ que ocim*
fi.-tjuií..-*, a Mensageni t trata, na parte re-
fcrente ás Relações 'líxícr-or-es, dos decrte-
tus declaratorios <ic neutralidade; da expor-
taçâo da herva-matte; da ac*;ãí. conjuuta
para restabeleéiniMito das relações entre -os
'listados Unidos iro 'México; das visitas -d-*
navios estrangeiros; das cortezias do Bra-
sil ao Chtlc, a Portugal e ao Japão; da
visita off-eia] do nosso ministro das Rela*
ções Kxteriurcs áa Republicas do Uruguay,
Argentina e Chile, a vonvite dos respecti-
vos governos, e que "vciu, <Sem duvidai
fortalecer ainda mais os sentimentos cor*
díaes que ligam entre fi o ItrapM o es&i**
nações do continente", sendo firmado *>
tratado que. 

"affirmando a estreita e ki-
tinia amizade existente entre os tres pa;*
zes, facilita, para a sua constância inaUe*
tavcl no f 11 turo, a solução pacifica das con-
troversias intcrnaelonaes"; do convite feito
pelos 'Kslados Unidos e nor Guatomafc «o
nosso embaixador em Washington para eom-
misturio csttangeÍroÉ nas commissfieí Per-
nianentes de Investigação, creados peles
tratados entre o governo dos l^stades Uni-
rios' e os da íngl;iterra c de Oiuitemalo.
distineção de qi.c já havia sido alvo, Ctn
outra ComiuiSião Permanente, o dr. To.-..
Carlos Rodrigues; da Conferência r-m*
.America ia, e suas conseqüências, & qual
assistiu o lírasil pelo seu delegado dr.
Aniárõ Cavah-uitc; dn scgumta dessas Con«
fereurias, troai zrv.la sefm líucuos Airfls r
onde o Urasil ic fez representar pelo -nosso
ministro -da Istzenda: das d cm 011 st rações do
gover:1 o dc Portugal, por oceasião do £al*
iecimento ilo n i??o embaixador, o sr. Regi.
de Oliveira; daa homenageus prestadas pelo
l':\isil, por oceasião do fallecimcnto do mi*
nistro da Rússia; das homenagens prestada.*!
pelo governo>na data "ito*!" anniversario ia
fallecimento do inolvMavel ministro Rio
Uranco"; da substituição do sr. ifrcderico
de Carvalha pelo minislro tlastão da Cunlu
na sub*secrctaria dc listado; dos trabalho?
dos commissõcs dc limites com a HoMvin.
o Uruguay, o Peru', e o Venezuela; do
p.rolocollo, pendente .le approvação legisla-
tiva, entro o 1'rasil e a HoÜvia, sobre *¦';¦
vos traçados da Madeira c Mamorí; dzi
negociações, com ii listado Oriental, sobre
a ponte do .1 afinarão; das Convenções r>
bre direitos uutotv.es com a Trança e a
Republica Argentina; das Convences so*
bre arbitramento que,> com o Dinamarca,
se elevam a vinte e cinco, alem dos trata*
dos c?peeiacs com os Kslados Unidos. «
Argcntina*Ch'-le; das resoluções dn 4* Cor.-
fereneia Pan*Americano de Uuenosa Aires,
a que ftdhcriu a HoHvia, e cio adiamento
da .-i3 Conferência Internacional, a reali*
zar*se em Santiago do Cbile; dos actos da
,ir- Conferência Internacional Americana,
dos iralialhoa da Commissão In lern a cional
<le JurisconsuJtos e das stih-eommissõcs; da
representação do illrasil no Oongresso M"
dico da Califórnia, no Congresso Inter*
nacional dns \mcrlcanistas, no Congresso
Sctcntifico Pan*Americano, na ia Conferei>
eía .Aeronáutica Pati-Americana; das Con»
veuçõcs assigtwdas na Conferência Inter-
nacional de Defesa lA^rieela; de actos con*
cluidos na Conferência Ititennacional ií
liava e já submcttidos ao Congresso; tle
Convenço, s sobre Pulita Sanitária; de
acios resultantes da Conferência Inter:.
cional do Ópio; da Convenção da União
dc Paris solire Propriedade Industrial: de
accordo de Madritl • sobre repressão de f*ti*
sas indicações de procedência de mercado
ria*;: da .Convenção Telc^ranbica Interna-
c-onal; de accordos com a Inglaterra e i
Fiança sobrem permuta* <Ie -ielegranimas to:Vi
mereiaes em ciíta durante a çjierra; dos acto-»
da 2' Conferência Internacional da Hora:
*.!,-,5 actos gferáes' relativas á Itadiocraplii...
assignado* na 'Conferência, de iLondres: de
accordos c ac(os sobre' assumptos pnsíac?;
de trato-mentos aduaneiros especiaes; das ta*
bellas d"-: emolumentos consulares,

A situação financeira e
econômica

Uma . simples exposição <!e algarismos
mostrara, mais do quo ouaesqttcr coiiinicii-
tano;:, o muito que se tem feito e que se
está fazendo numa obra fecunda de ga-
verno, que governa sem alardes, em 1110-
niento dc excepcional gravidade, de diff;-
culdadcs dc toda a espécie, Ames dc
quaesquer outros algarismos, poremos cm
confortador ilcsta.uc ...a seguintes, ein con-
tos de léii.

Ouro Papel
Dr*pr;:,. de IOIS. . . . Oo.So. 322.71'-
X*rovcnicntc ide comprth

missos anteriores. , . «.30,136 153.09''

Despesa de 1914.

Rfenos cm 19:5-

ols, Ioda

50.06S 31,7,'j:-i
>>3-9'i3 Oi.i.°**n

. . 33«e-|0 246.140

razão u Mensagem para

ha economias possíveis, q'_.r: <!•
tas, t: para as quaes pedirei

Tem, p
dizer ;"Ainda
vo\ ser
eoilaliornçSo dn Poder Legislativo. .Mas,
innegavcl o grande sacrifício ií e-fíectuo-
do, e se torna evidente o empenho do
Poder Kxccutivo cm não fraquear ao <:*¦
tninho das redueções possíveis."

Quanto á receita, é notável o seu cr-; ¦
cimento, coin exeepção dos titulos. que te
relacionam directamente com as ci-.eu--
stanci.'i3 efpeciaes creadas pe'a guerra eu
ropca, como pejam os impostos de impo: -
taçãu, entrada c estadia de navios, etc:

Otirj Papel

.

I9M  • • • I53-704 394-2Í-I
Subtraídos os impostos

dc importação, ete, D9.3.1 ITS «Sil

54.333 »i3.j;.i

1011 75-71% *74-"7
Subtraído» os impostos

de importação, etc. , . íe.917 or.j-.i

ie.851 i;6.3*t<

jorr 49.=84 3S-t.874
Subtraídos os impôs*

ias de importação, etc. 32.308 48.81*.

2C.Q76 3ofi.Oiu

excluídos os impostos referidos, tem-íí* :
Ouro 1'ape'

lr.7.  54-333 -'.8.3;'
com cinco mezes

RUorra  ;a.í'.'c ir"*-14
i_* mezc3 de guerra ^ 26.976 306*010

sc. portanto, que 0% i;r.;-ostüs nio de-
dn

191.1.
1914,

det9\H .
•,l:i,1*.ii;* a de eircunistancias da mierra, oue
haviam baixado entre i9U c 1914 de ja.ooo
contos, ouro. c 42.000 contos, papel. b".i-
saram em fji* somente de 28.000 conto**,
ouvo, mas subiram de 7S.000 contos, w-
pel. O niiRincnto entre :on e 191 í foi
de 4.000 contos, ouro, e ijo.oon conto";

Xo exercício Je 19:4 fiouve un "déficit*,

ouro. de-4.000 contos e um "déficit ,.pa-
¦pel. de -t.to.ooo pontos I No de,i9i5 n"1'-
ve'-.:*n saído miro de i.i.000. couioí e uni
"déficit" papel de 167.000 eontos, ^ reou-
zi.lõ a 145.000 contos pela conversão do
saldo ouro. e inclusive as so:nra.-.s pagas,
liar comproraíiiiis anteriores, de 30.000
contos, ouro, ,• :53.00o criitns panei, _.

Mjí. cem lodo o tralialho de reiluc««
i.i feitas, cr.:;: e.s oue aluía ae r-adem lí-
/.tr loríla-se indispensável a crcaçío de. ou-
Iros recursos, li a cite respeito são 3_gftt-
ficativas íi palavras da Mensafrcm, ei so-
Ir.ct.i.lo. a ponderação de flitc bastoria
atti:i(tirm*-,5 â utédia r.annal dos Impostos
de iniportaçno, para retomarmos, em ct--t-
CÍe e eom !arc-.nza.

OS (OMPTl OMISSOS T)0
"FtTXDING"

"Dos ítlgarísmcs orçamcntarioSi êntrclan»
to. decorre a convicção da necc-sirhde or-
reine da creacão de novos rccur?o=.t

Mo aciuil Deriodo de t.tta de comDMStiveif,
.'>¦ lubrificante-); de tnacliinai. etc, ta uraa
troporci.naliiUde a firmar com oi frete» cft

ÍLFrrTVRT ¦ t -'

^..üiSOii. -..«.— .
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1.radas sol) penií dc pagar, por impostos
uccresiàdos, todo o lJiasil, a economia artifi-
dal quo beneficiaria a zonas limitadas do
i.ofiso paiz.

Gêneros ha dc grande cnnuncrcio c que

Íirpduzcm 
lucros avultados, que não cqntri*

mem para a despesa publica. Não c justo•semelhante isenção quando iodos os brasi-
lrirns tèm de contribuir para vencer as dif-
Hüculibides ila hora presente.

Rcducçõcs indefensáveis foram feitas em
lécrlos tributos, como as dos cigarros, e con-
viria com urgência reparar caso inconveni*
tente.

Dessa revisão resultará podernios cumprir
db esti pulo ções orçamentarias, dentro dus re.
etirsos do paiz, sem lançar mão de operação
dj credito.

I;' bem de ver que essa conclusão sc não¦refere aos .pagamentos effcctuados cm títulos
«d. "iFunding". Para estes a situação de-
I-cndc -da terminação da guerra européa.

1'elos quadros publicados no ultimo "liela-
¦torio", "do MniBtcrio da Fazenda sc verifica
»uic a media arrecadada na* alfândegas, de
impostos de importação, no (luadricunio, an-
icrjor ã guerra, e reduzido o ouro a papel, íe
¦n.eva a cerca de 32*j,ooo:oooíooo. l',m 1914,
o arrecadação foi de i8i.6;0:ooo$, seja um* déficit" dc. 143.325:000$, e, em 1915, foi
tt penas de réis 157.000:000$ ou sejam ....
¦168.000:000$ abaixo da citada média. Só--
onente ahi, e admittjndo o cambio dc 12";:enct'", silo -quasi oito c meio milhões de
Díbtas esterlina?, itíto é. mais do que n ue-¦cessario para reassumirmos os encargos em¦esoeciCi stispencos pelo contrato do "Fun-
iímir".

Unia conclusão é vcrdadbira, ainda mesmo
levando cm conta o phenomeno
i;ue, após, o restabelecimento dc relações
comm«rcÍaefl desimpedidas, não será logo at-
tingido o nível anterior hs hostilidades.

Alas é nocessatio considerar a Itypothcse
«contraria: a prolongarão das hostilidades alem
«'o prazo 110 qual vigora nosso necordo ex-
ri et no.

Quer cm um caso, quer c::i outro, uma
imicfl «poliliea: intensificai as normas actuacs
n'e restricção de despesas, d. revisão redu-
ttora de compromissos, de eUmlnação d. to-
wios os gastos a cl laveis, d» fomento ás nossas-fontes de receita, de creação dc tributos .so-
bre riqueza ainda isenta de encargos, de dis*
"iiilmição eqtiitaliva destes últimos e de abs.
•tt-iição de novos omprehendimcntos oneroso;.

lvssa poliliea deve ser' .seguida sem sen*
•"Umcnt&tisixo e com a viriHuaile que o mo-
a.iento histórico reclama imperiosamente, c
i<l'c o llrasil está nas condições dc poder
i-.\ÍKÍr de seus -filhos. "

i.ors.ooo contos, já reduzidos em cerca dc•loo.ooo contos, c que -não era c não é
mais passível tle reducção.

As novas emissões de apólices, calcula*
das 'cm 1914, deveriam utiingir a 190 mil
contos; e os pagamentos cm dinheiro pararssas obras publicas exigiriam 300.000 eon-
tos.

Foi tão cautelosa o obra do governo na
revisão dos contratos, que apenas um acto,
o qnc decretou a caducidade da Cearense,
provocou protesto judicial.

«.•¦ íi *

Os serviços publicos
A Mensagem offercce o« mais detalha-

das informações sobre os serviços quecorrem pelos vários Ministérios. Pela sul
amplitude a Mensagem ficará sendo um
documento precioso de consulta rápida e
completa. Não nos é possível, nem mes-
mo cm ligeira referencia aliudir a todos
us serviços inscriptos nas suas paginas; e
apenas faremos alguma «indicações mui-
to limitadas e que mais de perto interes.
sam us leitores desta cidade.

Para prover dc illinniiiaçíío, sein au-
gmento de despesa, os diversos logradou-
ros publico* ainda privados desse" melho-
ranicuto, seria conveniente, diz a Mcnsn-
gem, a modificação de certas condições
conlratuaes, ijuc muito contribuem para
aggravar os encargos do Thesouro com o
serviço de íliumiuaçãu, entre as quaes
cumpre salientar o preço elevado da cner-

 ..,...-,„. sna cleclrica, iv-bem assim, a que' torna
in"- - iveide I «•'•rigntoilui 1° fuiicoionomento, diiranie n

«Ir Ti-IncBos - "OIlc inleira, de todos os coniliitótnres c
jammutas instaladas, mesmo nos jardins
públicos*qnc te .conservam fechados parte

A' MARGEM DA GUERRA

ô conde Çreppi

üa noite.

* A PERSPEOjTIVA OltOAlIEN*
IA Kl A

despesas cotn a HlümitiaçuÒ atungi-
a 4. i ;(i contos, metade ouro, metade

A perspectiva orçamentaria de 1916 é
«tinito Hisonjcita, Comparailo o trimestre fdecorrido dc 11116 com cgual periodo dc¦

(3 9J5. vê-se que a renda ouro augmentoul¦era 2,(\22 coutos e a tenda papel em 7.276
tontos: a mesma proporção poderá dar uo¦exercício, um «u2mento papel de 30.000
contos e de ío.ouo conto-; ouro. A üscaÜ-•/.ação lem crescido de intensidade. EspC-
jrauwc TuiuUados (muito apreciáveis das¦modificações feitas no regimen da cobran-
K \ de certos impostos, como os que recaem
«obre o fumo c sobre os tecidos, «c espe-
tram*se os meamos resultados quanto a im-
fj' )5tos votados. Km um e outro caso, a
¦demora da regulamentação, devida a rccla*
nnaçries que o governo quiz estudar, náo
d eiaiiuiu a .pratica immediata.

Ün ponto de vista econômico, c quanto á
exportação, os ulgurismos referentes ás¦quantidades, cm lyt.v são os mais altos
ijue já consignaram as nwsus estatística-:,
iii' digno de registo o tiugmcnlo do vo-
lume da nossa exportação na quadra actual,
ronde tudo c empecilho ao desenvòlvimeit-
Ho do nosso commercio. lutando, como lu-
jt amos, com -deficiência tle meios de trans-
lli-irlc -marítimo. Na maior parte dos pai-
r/es neutros se verifica cm 1915. Cm rela-
t.;io í\ Iflia, anno anterior á guerra, maior
h sporlação, devido tão sómcnlc á valoriza-•ção de sons produetos e não a maior des-

-.tuvòlvbnento de sua producção. Para esse
uugmeuto, concorreram, é certo, as diffi-
cuidados do trafego -marítimo, em fins dc
191*1, como conseqüência da guerra, sendo
U3-transportes desse periododo anuo trans-
(feridos para o seguinte. Ko Ürasil, devi-
-i.i á queda nas cotações de seus princi-
(paes produetos, nuer cm relação a 191*1,
atum dc grande baixo, quer em relação aos
«ntios duicríores, c devido tambem ao nu-
Igmento de ágio do ouro, o valor de nossa
i«-\ por tação, cm 1915. supera o de 191.(1
húmonlc em 13 «J1*, quando n porcenlagem•de auginento na quantidode i' dc 37 ü|u.

O preço módio Rlotml de cada tonelada
reportada foi de £ 20. em 1915. tendo sido
cie £ '.£«, em 191I, de £ 47. em i'j>3 c
tle *£ ?r. em ipi?.

Pelo preço médio dc 1913 n nossa ex*
íioríação teria sido, cm 1915, de X.
'i02, oon.ouo em vez de £ 52.970. ouo,
cfimo foi, e representaria, sobre o valor
tb nossa maior exportação o que se verí*
tfieou em 1912, uin augmeuto dc £ 
27,000.000,

Km todas as classes 11 cxporlnção íoi,
cm ipi.s. superior it-t quantidade á dos
«lois annos precedentes, c somente na ciar--
m- lll foi inferior, uo valor, do anuo de
1 ¦ ¦ 1.!.

As variações nos principaes orlinos ío-
iam 1
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ram
papel

A parte relativa ao Ministério da Airri-
cultura especifica ns reformas feitas. As
partes relativas «ios Ministérios da Gllcr-
ra e da Mariulia, nliim ila.« referencias
tctShmchs, contêm algarismos orçamentários
interessantes. A insiifficicncia dc dota-
çúes na verba tnalfriaes ficou claramente
demonstrada quanto ao .Ministério da Ma-
rinlia, «jue aliás fez economias no pessoal,
de despesas, com eerea de 5.000 homens, !
Nu parte referente ao Ministério da (Jue-r-
ra reclama-se còm insistência o sorteio
militar. Iícclnma-sc tambem o desenvolvi-
menlo dc fabricação local dc artigos que
estamos impedidos dc obter na inlcrcor-
rencia da guerra,

, Na parte relativa ao Ministério da Jus-
tiça e Negócios Interiores, as.si_.nala-.se a
votação do Código Civil, dassüficada, c
com razão, "«acontecimento da maior ré-
levancia". Troei ama-se o necessidade de
continuar -uo propósito de conseguir jus-
tica .nrompla e jiouco dispendiosa. Faz-
se referencia bem merecida aos trabalhos
e i-iii-iiiuseiipcõcs do Tribunal do Jury.

Quanto ao caso do Espirito Hauto, a
Mensagem repete n nota official publica-
da pelus jornaes, explicando o acto "mal
comprehcudido por uma parte da impreu-
«**a c pelo próprio governo local."

A referencia ús ten iuii vas dc perturba-
ção da orÜcm publica è a mais discreta
possível.

D\z o chefe de Eslado:"Kcprodiizirani-se em lyi?, porém cn-
da vez com intensidade menor, _ts tenta-
ti vas de perturlração da ordem, juguladas
pelo goveruo cm novembro de 1914.

Houve, entretanto, dois factos de cx*
cepctonal gravidade, que causaram .grau-
de emoção no paiz.

Ko saguão de um dos principaes boleis
do Kio de Janeiro, foi morto, com uma
punha.lada vibrada traiçoeiramente, o vice-
presidente du Seita do, general José t!u*
mes Pinheiro Al acuado. Foi preso o os-
sassiuo, .seguindo o processo os tramites
legaes, para apurar responsabilidades."

K acrescenta:"Mais dc uno sargentos da guarnicSo
! desta capital tentaram um levante das tro-
I pa-', visando subverter a ordem eonstitu-
I cional c auferir vantagens indtvidimes.
| Descobertos a tempo, graças á vigílauda

e energia das autoridades militares c ci-
vis, foram rigorosamente punidos, de ac-
cordo com a lei.

Ainda ultimamente «houve nova tenta-
ttva de perturbação da ordem publica, que
fracassou .nela vigilância das autoridades
cívis." !

A Mensagem reclama com grande insis-
tencia uma reforma eleitoral; e, a prupo-
sito de recentes pleitos, diz:"O governo tomou a peito pôr termo
ás desordens que, por oceasião dos piei- ;
tos eleitoraes, rebaixavam a Capital da |Keptibltca uo nivel de qualque! aldeia acr- l
lane-ja.

Duas eleiçõcf sc fi;.er,un sem que a or- í
dem publica fosse seriamente perturbada. JResta ao tCongresso completar a obra,!
não permittiudo que fiquem impunes os 1
autores d« abusos commcttidos nos rêcin* !
tos, onde a policia não tem ingresso." (Ha ainda rofcrcciVlis ..o espado s;tni- !
tario da cidade, oude o coefíteiente au- jn!a* 

tll^lt
«uai de mortalidade foi de 22.5*1 por j curiosidadi
1,000. Sobre esle assumpto, ba couside-
rações relativas ao combate contra a tu-
berculose c á cxtiucçTio da febre amarella
cm cidade, que ainda soiSírem desse m;!,

Trata mais a Mensagem, uo mesmo cn-
pitulo, das condições do território do
Acte; da reorganização do ensino secunda-
riu c superior: do Instituto Nacional de
Musica c Escola de lie-lias Artes; da Ili-
bliotheca Nacional, etc.

Paris, abril de njio. — A sociedade
romana festejou, á semana passada, o
nonagesimo nono anniversario do con-
de Greppi, ex-embaixador em Pctrorrra-
do « decano do corpo diplomático do
inundo inteiro. A guerra não impediu

coino não era justo que impedisse
que um grupo dc amigos enxergasse

no íacto um motivo dc merecido "t-go-
sijo. Unia sociedade, evidentemente,
não tem a oceasião, iodos os dias, de
ver um dos scus membros altingir,
com a graça de Deus, a edade cie cem
annos. Sc a guerra é um íacto ra«-o,
não o é menos o faclo dc um homem

.viver cerca de um século. Iloina, poiconseguinte — cmquúiuo os senhores.
Saliiiidra e Sonniiio toinuvam assento
num slecpinn car, dc viagem para Pa-
ris, afim -de participarem do grande
conselho dos alliados — cotnntcmorávii•com reverencia o nonagi-simo nono nn-
niversario do conde Greppi. E os éco;

| dessa conimemoracão aqui chefiavam,
despertando a memória dos ijue, lendo

. vivido na Itália, não podliim ie'r olvi-
dado a figura do festejado.• * *

Quem, com effeito. de novcmhro a
abril, durante a estação mtiiidanti, ti-
vesse por habito jantar 110 Excelsior-
restauram que, com o <lo Crande Hotel,
era o mais seleeto raiidcc-vons da terra— se lembrará por certo dc um lelhi-
nho toso, (U- rosto murcho, cabello e
bigodes mais (|iie brancos, olhos aper-
lados, e elegante, no seu trajar, como
uni jov.cn, .que, pelas oito e meia da noi-
lc, transpunha os luinibraes da sala,
eiiiiviii-iuu-nsaiidci affavelmenie quasitodo o unindo, corria e seniava-se sem-
pre ;'i mesma mesa, onde não passar1
p/nrto que não lhe merecesse algumas
valentes garfadas.
,,Us ainda não iniciados eni coisas queuiziam respeito com a vida social da¦cidade- eíciiui, linbam sempre um arai-

«o ou, na falta deste, o próprio maitred-hotel, ipara pul-os au coi-renle de queo velhinho leso e-rn o conde Greppi.— Tem mais de noi cuia annos, ac-
descontavam, Mora no Iiotell lauta no
rçshturuM iodas as noites. Sne, iíua-
riiivelmctile, por volta das dez. ]• 56volta a uma e meia da manha.

Eintlo o jantar, realmente — em-
quanto, pelo hi-.ll, se fumnva e se bebiacaie — dc num surgia o conde Greppi,
ya dc sobretudo, bengala e chápéo.• ida ia-se um quarto de hora, 11 fa-

igjmimmLWL v\m 
pfjjfTin

lar-a uns e outros, E depois partia, asaltiiar, cm dii-ecçTio da porta da rua.1 çla .i-oíi-íV, quando havia oporá, em-
pcrtigatlanieitte e infailivelmenle, a umcanto -do camarote do club deliu Caccitt,n seu jieitii fazia .parte integrante da
plateii do Costansi. E se 11Í10" havia ré-cita 110 theatro lyrico, era tcriêi quequem naqttelln noite, percorresse us sa-ioi-s de lioniíi, ui encontrado intui can-to qualquer de sala, afundado mim ca-nape ou, mais tommiimmente, em pecontra uiua -parede, hirto e csbelto coinolima vara, a despender as horas con-templaitdo com serenidade c interesse adiuisa, n fltrl ou o bridge.

Depois <U- meia-noite atravessava,
em semido contrario, o mesmo hall dot.ceelswr que alravcssára, ás dez ho-ras. para ganhar a rua. K, como nuncadeixasse, por ali, de haver noctivagos,
parava, abancava-se e iialriiva alé sen-
tir soiiino. Não, raro deixava-se ficaralem das duas horas.

llav Urinasse, cu:n visi-
*^'>-'.",'"*'"-w^^.urJvi;/Mii-ni<.:»

vel assombro, que não passava 
'dia 

sem
que escrevesse qiuuro paginas,"- «cheias
de um voraz amor, a uma mulher de
quem gostava ha meio se-culo, mais ou
menos.

«Lembro-me que certa vez cm que,na roda em que' nos achávamos, alguém
evocou.o nome de uma senhora com
quem elle travara relações num 'Üe seus
últimos postos de secretario, ha mais
de cincoenta annos portanto, osiolhos
se lhe accendéram para lhe leuiitar, a
bellcza. .. ,

— Lindíssima pessoa, exclamou. Das
louras é a mais loura que conheço. Ií
esteja certo, aceresceritou, qitu.oihosazues não os ha lão azues quantoieVom os seus.

Conipr-t-lie-iuli,. nesse dia. o sesreilo tio
viço moral — já uão falo do.vesjiaiitósa |resistência phyâica — daquellef nona-
genario. Como os sumos o poupassem,ao inverso do que suecedia ao-com-
muni dos homens, não se dava conta
da influencia qtie pudesse ter o tempo
solire as pessoas e coisas que lhe me- jrecessem interesse-. E, no seu ooiicéito,
tudo o que 110 mundo o. preiroegpavu
fazia-lhe o effeito daquelles o.(J)_«) jjorelle lembrados, que, como dois lagos,
mansos, nznes e invariáveis, assistiam
illésos «io cortejo ininterrupto tfãs'gcra-
ções, !

* * *
O conde Greppi não guarda, de 110-

nluiiii de scus .postos diplomáticos, -as
do.ces recordações que lhe deixou Ma-
drid. Ali foi, durante o tempo em querepresentou a Itália, o unico diploimiln
verdadeiramente popular,, dentre iodos
os seus collcgas. È dessa pppumridiijle,
ideu-me, e-llc próprio, a segiiiiuê, cxjiü-
cação. ?| -

Era, 11111 domingo c havia touíana éni
Madritl. Par volta da praça, como se
approximassc a hora iia passageni ifcl,
rcy, 05 agentes de policia estabelece-
rain 11111 severo cordão de foi^as, ve-
dando-lhe, desse modo, o initresso í tt
quem chegasse dahi por deaníe. li cs-
Uivaiiras coisas nisso |ié, quánTO ?s_t_e'
entre a iiiuliidáo, já vestido para cor-
rcr na arena, 11111 loureiro. O artisfi
atirasse de joelhos aos pés de um bri-
gndeiro, cxplictndo-llie que lhe poupe
a deshonra de pender a entraJa da jquadrilha. O povo, intervém. As ordens. |
porem, são pcreiuptqrias. Só os embai- i
xadòres podem romper a fila. "A- 

poli-í
cia recusa. E o hopicm sente qu.' não |
lhe resta senão morrer dc vergonha.

Mas, de repente, apparece, nn sua ]carruagem, o conde Greppi. Tiimlieui I
linha atrazado. Percebe, porém, oj
atropelo e a angustia que vae' por !
aquclla nmliidão. Pergunta. Informam- ]n'o do que se trata. Manda vir o tou- I
reiro, «Convida-o a tomar assento ao'
seu lado. Pede aos agentes quê lhe
abram passagem, li, acclainado pelo
povo, parte ,com o artista em direcção
da praça. .

— Foi o meu maior triumpho diplo-
íiiatico., dizia-mo olle a sorrir. Tive a
impressão absoluta, naquelle dia, de
concorrer para salvar, na pessoa do
pobre espada, a honra da nação, liespa-
nliòíii.' Os jornaes narraram o caso. E
nunca mais sai á rua, durante annos,
sem ser applaudido,

28"'c JEUDI MONDAIN -- JOUR CHÍC
Um espectaculo da Cinematographia ULTRA»*moderna

H O J E — ÜMSÜCCESSO PREVISTO E CONTINUO - HOJE
t*-.' vista da firi-andiosidudü deste film, e dai freqüência extraordinária quo

temos* tido desde segunda-feira e tambem de niuilòs pedidos, conü-
ixiaremos com este programma atè domingo

Temporada "Ciiie-Theatral de Obras Celebres"
Aprsentação da magistral peça de Alexandre Dumas 'L'affaire Clempncean'

adaptada, á cinematographia snb o titulo snggestiro de

6 Actos arrebatadoras desempenhados pela grande e diabo-
1ÍC3. THEDABARA, appelidadaA SEREIA SATÂNICA DA TEU
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O ussumpto gira num eixo do atmlyso pengosisslma aa vida moderna I A paixão desmediiia*
o amor insaciável, a vilania da mulher amada, a adultera repugnante e de sentircvMitos
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INSTANTÂNEOS HH.IIKTKS DE -MIXAS
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Cüiicluindü, dta prcsiileiilc ela Kc;«u-

Kio, 3-V
Um bntnUiüo eslcutlMo c:n linha dt fúr-

moWuucs que o olham cotn
guardas civis misturados com

los niolc.ucs, mitoiaoiícis que- clicgaiii «¦ des-
pejam scnaelorcs, ilcinindos c iliiiloiiinlas...
Jistiimos ;'i poria Uu Senado, doutro dc cujo
edifício vac celebrar-se n sessão de abertu*
ra do ConHfcsso,

A velho escada de- iiiai-raorc. ilâ .-ice-c-sso
aos corredores e- por elles se aleunçii o
rceiiiio. Os deputados preíciiles n;«o clie--
fiam a quarenta c os senadores não são

,iichi «jiiinzc, A quinta juirlc do Congresso...
estas as informações que ora me [Todos ií.:*,: o ar reíianaüo dc quem eu*

c.-ilie aiirescntar-vos. Üuíras e mais dela-! gole um pureaiitc.Íliadas couátarão dos relatórios dus srs. r\ c m ,*" •', <- •*.,,.
miilislros. O sr- »lelio i.i.bu, Secrctano ila 1'icsi-

L'ongrutulando-mc comvosco pela vossa j dencí-a, c introduzido, para a-cerimonia da¦-.-iiiiiii.-, podeis estar certos ^de jiiie _con-1 entrega da Mensagem. Veste a sua finda
de- dijiloillulil j c a gravidade com que

A crise de papel e a
vida jornalística

Iuii in; 1-'uí;a. maio ilo 1016 ---' Jáos jornaes cariocas largamente conl-
mentaram a falia aclual tle .piijíèl no
mercado nacional, decorrente, sobr-etlt-18

X1SX&XK2ZZS-:

timiams a contar com a minha mais dedt.
cada cooperação para o completo desem*
penho dc vossas elevadas funeçoes",

WKNCIiSli.iü M1AZ P. (JÜ.IIES.
 ¦ ¦¦ m'**&*lx&B>*m bmp—  ¦¦

te.

oveis dc estylo, confortáveis c
suüilos, quem deseja ? Y. Ex :
Xão lenha duvidas, relutivauicii-

A Casa Leandro Martins & C'«,

| Hauspõe o scmi-circulo das duas filas de-
I bancadas logo destoa, naquelle «ambiente dc
1 enfaro c quasi de anão humor, onde sc
! diria ser cllc o unico uuc toma n sério

jo ecú papel. I:as ns .uesuras do cs-

j tylo, peraulc a sala toda de pi, depõe nas

A

C l. „-,
«*s u n c .
O m U •-* -fj

< < ts, 1

deexportação ue carnes, nue se inieiã.
r.i «111 dezembro de nj -. 4. com um carrega-
• r.i-iitii de- i.-iüo liilus, leve- grande deseu-
viilviiiicmo cm 1015. Portim exportadas
«w"'j toneladas. 110 valor dc 6.121:000$,
tpíspcl,, seudo s^.*. toneladas tio «porto do
Itio. ;.4!)8 «ic .S.ilHos c 3 i|z do 1'ar.i.
_itsliiiiiraiii-se :'i luc ale:-a 4..if.o toneladas,

fi Itália, ",05S, aos listados-Únidos, 1 .<;o;.
>- ,'i l-'raiica, 101. Mm manai dc 1915. fo-
r.y.v, e\norUidos. pela primeira vez no Ura***-*íl 80 kilnf. de peixe congelado, embarque
«ii-ilo no iiurt.i do Riu de Janeiro. Iíssa*« \portação deseuvolveu-sc durante o anno,
<«J fun do iliiai o tola! cüporlado alti-.iiiiu
11 -S.6.10 kilos, av.diiido.-. em .i«j:o(1.:Suii,!.«Ii-stiiianrlos..- tudo» uo embarques á Kepu-
l.ítca ArKentinfl.

I.1SÜ.\.I1IIH0.S SVMI'TOMAS
"1'ouco a .pouco, vão aiipareccndo sj-mpto.

«nas de uniu melhoria nue .-.i muito Icutamcu-"¦¦ (jóde ser Bcccnttuda. íiutrc cllcs, o do
j-.iniiueiitii de ileposilos na Caixa Hcoiioiiiica,I.ir.ro os depósitos e as restituições, 1913,
1'vc uni_ "déficit" de 15.00U coutos c iyi.i
mu ''déficit" d-c ío.ouo eontoi». i;in 1915,:
«.ílabclcceu-se o cquitilirio, eto primeiroHinicslre duate iiuno, ha uni saldo de i.rüS
touíus, j

A cotação dos títulos em I,omlres apresen. i
ta em média uma alio dc- _- j |_ nonios eu-j
1ii- iigosio do aniiu passada c actunliiicntc.
.'. fU-x.iii observada nos lindos do amigo"i-mai-ig', e só nciles explica-sc pela con-I'«neiicia de lindos idenlieos. A alta noi-iiit.-aiug" de- iiii.| é de seis pontos. Nus li-|ínlos ik divida interna, confrontando os duus ,

apezar das grandes emissões, a bal- |de 5 "l».
O íuoviiaeulo dos bancos mostra ainda

plieiioiiicnio dc rcstrircfio, muito explica- i
t mas, a*nda assim, ha um corto desen- 1

resolverá o problema — Kua elo Ou-[-'}c;«
vidor <)3 c 95 c nos antigos armazéns
á rua «Ui.- Ourives ;,-) a .|.i.
— mmwSCr*tr**<»&l***fr^rmmmi»mm~~m ,, . —,.-,.

A respeito de uni tópico que publica-
mo5, fo;.)oá procurados pelo coronel
Anlonio Rodrigues Torres, administra-
dur d.i Casa de- Saude Dr. Abilio, á
rua S. CltiiH-u-.i-, 11. 320, que nos pede,
cm nume do scu director, declaremos
ser de- todo pomo falsa a noticia ela
fuga dc um louco, internado na refe-
ridi Casa dc Saude, facto que absolu-
taincnte ali nio sc deu, i só por cn-
[jano pôde ter sido noticiado.

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Uua Primeiro de Mar-
co ii. 37.

O ministro da Viação indeferiu o re-
«uerimento de- Rubens Augusto de
Mello, auxiliar <lc escripi.i da Central
do Brasil, pedindo transferencia para

mãos do Vice-Presldí ntc do Seuado o do-
cunicnto du -Chefe do Governo e parte

ba-tc o unico instante dc rápida solenui-
_ dade da sessão de abertura do Congresso.

O resto passa-se eni familia.
Os secretários da -Mesa revesain-se na lei-

tura da Meus.isêiu, de i|ue- logo se di-l-.i-
búem exeii;p!arcs pelos presentes, Altínusfo-
llieianl, sein interesse, a brocliura, Nenhum,

, escuta a leitura. O
i, redondo como um
t c ir.n unia camisa
preoecupa. Os botões

absolutamente nenhut*
fír. Lopes Conçalvi
tonei, Cata de casac
recalcitrante, íjne o
não a uiaiitéiu como cllc Jesejaria. 1,
ia-se, nervoso, e- iiiaiid.i vai portador
car a casa outros botões,., a
Aüui.ir Mlcllo, r.é-Scrapião, eom,
gios d.i su;. cultura de- ano.-.,
ge-ns do S. Francisco, ü Sr.
cjnfessa tj-.ii:- Alagoas está cm I
lillis fala do seu curso acad

Rcpartivão (.le-r.ii dos
————»¦—>•*__-«»»•_

reios.

DEPOIS DA MENSAGEM

ii recepção, em Palácio, ass
membros ilo Genpsso

cccpcão u<> palácio «lo
i Sessão de iiistali.o.-ão jc( niparccendo, altjin do

Republica, na quali

édia >

v«l;
xulviiiienlo iia e!asi".:idaue. O diiibeiro cmcaixa, tüi reunião aos depósitos á vi&ia, re-.: -i-inf.u-a, o.n i.oi-i, 45 "I": cm loi | pas-s-.-u n icptcsentar So1'!-1; mar, em ,.,u rc-
i.resetitou 77 v\ü.

As colações du c.unbiu c (pae nãu tèm
(*. .nmpaiihado o.s pheuoiucuo; tle saldo co:;:-i.ieiçial c du diminuição de rcinessas: e-iii.;.L'Jia, cilas foram d(_ is.tU à. cm 1015 e
nu piimciro trimestre deste anno variaram
,-mrc no|iC c 11.17I64. Ua nisto, eviden-
le-aii-nte, causas estranhas áa causas nor-
maes.

O Banco du llrasil. continuaiiilo a pres- ! 
' °*-'-v*i!. tiveram palavras encomiasti

lu relevantes sorvi,.:-, c.-nbora eom a pru- -, p , 
cla'"«'-a com nue estão reluta

i-eiicia nue as ciicuii-.si.iii. -i.u aconselham, I.- _os lfl«os os rerv -;oi Ja adiniii
«luidou .C 4.10a.000 da^ suas rcsponsabili- 00 "
lUdch, por vales ouro, uu cerca de S_\ouü —

O presidem
a praxe, dcti
governo, ajiói
do Congresso
vice-prcsidciiti
la-.li ele p-e-side-in.e do Senailo, os" srs.

senadores Anionio Azeredo, redro Ilu-'
gcs. João Maria Mclcllo, Pereira I.obo. i
Cosia Rodrigues, Lopes Gunçalveí e '¦
Francisco .Sá, e us deputados Frederico!
Borges, Tlioma_ Rodrigues. Osório de 

'
Paiva, Costa Ribeiro. Juvenal I.ainarti-!
ne, José- Augusto, Aganito Pereira. Mon-
teiro «le. bouza, Euzebio de Andrade, :
>.'.-i'alie-ici Cauiboim, Costa Rego, Pin-s'
Carvalho, Aguiar c Mello, Annibal dc
loledo, Ociavio Mavignier, Ociacilic !
Cuuiará. Flavio da Silveira, Horacio
«Magalhães, Raul Veiga, Àstolpho l?n-
tra Silveira iBrum, Latuounier Cudo- 1Iredo, Fausto Ferraz, Francisco Bre-s-1
sane. Francisen Paolicllo, 'Christiano 

i
]-r.;S!i. Walilomit-o de Magalhães, Elias 1
Martins, kvarisio do Amaral e loão !
Ueiucio.

O presidente da Republica, que s*
achava no salão dc despachos eni com-
panhia dns ministros do Interior, Fa-«•noa e \ lação, recebeu ali o
prinicntos daquelles parlaincnmrealluiiiudú a mensagciii lida 11.1 se:

ü Sr.
os prodi-
nas mar*
Camboim,

:. O Sr.
nco, nes

Listados Unidos, V Sr. I-ousto Férra2 lem
a altitude diiüi orador na imniiiiciicia dum
discurso. Sulieiiu, o Sr. Christiano Ura-
zi! evita a nggrcst-ão aos cire-.iuistante-s c

1 lembra que ha diplomatas na cisa...
1 Sim, ha diplomatas : o ministro dè. Ia-
1 pão, o embaixador de Portugal, o minis-

tro da Argsutina, inuilos e jovens secreta-
j ii.»? de Icgayão,
! t\'o iia: de- uma hora, ns sc:r«-iarios da

.M1.-.1 ilãu como lida a Mcnsauem. lláo
como lida é bem o caso, porque muitas
c multas ip»_riias passaram 11 galope, c
despercebidas.

.\ um signa', cunveiiciouailo, a bunda de
musica do balúllião rompe, fora, o liyniuo
iiaciunal, ip.li todos ouvem de pé c oulroí
não chegam a ouvir, porque errem a re-
leinar o ehapeo. O batalhão desfila, mini:
vasa continência ao Congresso, os diplo
matas despedem-se, os deputados c os se-
nadores correu: uo Cattete, a apertar
mão an Presidente. IJ está terminada
sc.eilni-.ie
jtie-so..

Hera :

ie ila ue aocríui

olennidade
: — l',i_

do Cou.

Ou uma
'ü-.\ll.\00fl.

LORD:«
-*£>- <__>. ««ÍVC3»«-

garros. ponia
eortiça. para

.-ou reis, com
brindes. Lopes Sá íi Comp.

' "m-.ej^^^jrrt-rcXrtiiMm,! _

.'¦o..;:>
J -l-1

conto:
t-i I.loyd prestou notáveis serviços á na*

vuKação, costeira o de longo curso; _. scu i
balanço apresenta um saldo dc cerca dc ..,,
Q.000 contos. I

l'oi tudo i&to. diz a Mtnsaceni qitf ''cada 
jvez mais se oceentuam ^•^ netos prenuncia- 1

Oârcs de nma convalescença econômica retar- I
daílí embora c em cravisíinia escala, peta cri_ i
s_ decorrente da belíijíerancia dc quesi :oda
o I-.uropa."
OU C0.A1PKOM.SSOS XA0I0.VAES

tis compromissos ap
**ní.-ir.» dc JOi-; importa
itog oiir.i c 311.^85 et

Ate .11 dc março
¦coní-Ets ouro e i5.;.o_n

j-faSr-i Í--uai pagos n;a
lHa a pagar cm Q'au

>jia[*cl isft.i-So .coutos;
«stão comprcheaididas: d*.vi.Jas do Thssoui
pa.ru. com outras repartíçfies, íiqnidav*_ía
ipor jugo de contas, .it- mil contos; divida
á CatJüi «dc Conv-.raio, iy. 200 coiiíos; di*

. T.Jas í-rocciAíid^s, ji .404 contos; margeai
ii; provísSo |«ra qunestjuer anUssfies, 20.000'«contos; barrj*. do Rio Gxsade, 40.500 con*

l«os.
, D_t ultima* emlwtts volaáas atí jjo mil
-«•eiito» foram autorizados 20. anil contos,
Wtjo ftildo «, emitítr c <\r. 33,000 contos.

1 A «omraa d^? e.wnpromÍMos dq 'K^íado

far «toa, -pubV.«tM-i at rarí__E cdpccíc. é dc

' ¦ "** *i -^ -í*_3> <0^smmm

O Minisierio da Viação remetteu ú
Inspectoria l-'i-«lei-:.l ile Porlos, Rios e
Canaes. para informar, o rcquerimcn.o

cum-IJe ,1-osé- l'-.raneii-.«. lüuiailo de Mondou-
i|ne. , ç.i. pedinilo a re-uituicão da quantia

." «I.e teiLi;- alleitú liavi-S- cnrresue ao leiloeiro
S. Coqueiro, como si.er.nl. .earr.iuin.lu
seu lance na venda c-nt hasla publica
da Xazenda^da Doa \ista.

 •—T~;}-f'~-^ejt—o~r.m—
mslrn.ao

AS MISSAS OE HOJE : =
Kei.au
Ameü
iioras

«Ie:

mos papel.«.;. ,.:n pasos
couto*; Jrt-Ji

; S.585 can
6.222 COllííi
inae

.11.1.10'. ICtn |

sojttnia

egreja de üão

ho-

ue Souza c !-iiia lístcves á-
. na esreja de São Üonealo.Adelaide Guimarães dos Santos Rodridties. as o horas,

Francisco -de Paula.
Dircc Monteiro ela Silva, ás «, ij-ras. na imitriz dr. 'K-meiihu Velho.Mana Margarida Barroso, ás u, _10.Ris, na egreja «le São francisca de,lauta. 1 _>:
hraiKisco Josi Antônio, is S ii* hc- ' l'*lu

ivs. na esreja do Coravão de Jesus mercii
Major Bento Luiz Felix da Silva ás 

' "
o lioras, na c„rrja de ?aul'Aima¦Mana Ana. li.-a «li- Suuza. ás o horas
na egreja de São .Francisco de Paula 

'

Josc Maiii-.de de Aguiar, ás 8 horas.! llrasil
na igreja da Caiulelaria.

Carlos Moreira d-.- Mello, ás y horas "H"
pa «.-gieja d« São Christovão

A-lanco Figueiredo Piiuenlel,
horas, na eeieja do '".irn;o.

Capitão Anlonio F .«es de Si Azcvc-
do, ás 9 lioras na Matriz «io Engenho
1V0V0,

Bom CnCê, ChoeoJato e lioiiibons
no MOINHO DK OURO.

O Ministério ii.« \ iaeão remelleu ao
consultor gera! da K-.-putilic.-i, para dar

do, da guerra da Europa e da subse- |
quente diCficuldade de importação .pelo
nosso paiz dessa mvteria prima, para
os orgãus de publicidade. Mas o modo
embaraçado como se está, na hora .pri-
sente, fazendo o commercio dc papel
cotmioseo; cm conseqüência imuii-.Iiai.i
da estreite-za de meios de transporte- c
da escassez de producção nos mercados
respectivos, faz com que xsse produeto
industrial obtenha uma colaçãoí .penei-
tamenic maravilhosa, jamais até "então
alcançada, o que se reflecte, de: feição
prejudicial sobre, principalmente, as
pequenas empresas jornalistii-as, que
não contam, nem dispõem «tios rcdurso^l
influentes e cabaes, por exemplo, dos
órgãos da imprensa diária _i{íoca. |
Isso quer dizer que apenas reria im- .
prensa brasileira^ exac'aiuente"a que!
tem maior vulgarização c por is.su mes-
mo mais nolorio prestigio, .pú.le conse-!
guír, com a solidariedade necessária do
seu publico, lazer fre-nle- á crise do pa-
pel, atravessando-a, sem fraudes abalos.:

A imprensa i-sia-.iua]. os órgãos dc
publicidade das varias circutnscripçóes
políticas da iKederação o, so!n*emdo,--os
jornaes du interior, onde o numero fle
leitores é, relalivamctite á população,'
insignificanle, haviam evidentetuente dc
soffrcr, com mais nspereza e brutalidii-1
de, as conseqüências da falia «le papel
no mere ulu t- elo sou extraordinário c |
fantástico encareci menlo

A crise «lo papel vem. dc resto, mais
uma vez, evidenciar o nosso atrazo in-
.I..istriiil. ,|io;.s que- ficou cm destaque a
carência absoluta, no paiz, de fabricas
produetoras de-*.-.;; matéria prima. Pos-
suimns todos os elementos babeis para
a exploração rendosa da respectiva in- I
dustria, cujo produeto tem. como nio- I
gjtiein ignora, i.irgo consumo,- no |«oiz.
lintretanto, apezar dessa circuúistancia, 

'

que diz nulo o tudo facilitaria, não :

possuímos n vontade- de trabalhar, não'
temos meios dc acção, porque nãu os
queremos ter..

A industria do papel, cm relaéão ai
«.-.liras que. sem melliores elementos ei
sem mais fortes resultados, são já cx- i
pioradas no nosso território, ó tuiia in-1
dustria fácil, aceessivel c, effectiviiiiieii-'
te, opulentadora. Isso não obslantc,
continuamos, todos á dependeiicía da ;
producção estrangeira, da imporlação do \PERMUTA DP. GENTILUIA
estrangeiro, das imposições estrangeiras !
e das ape.-ttiras damnosas creadas pelas |rinh.-is un pelo esíraçalliamento das na-1
çoes estrangeiras.

" dispender continuo, nté m-sse |actividade industrial eurique-
necessário !

A
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Manifyslação ao sr. Borges du
Medeiros

Torto Ai.i:c.ri:, 3 _ (.\. _\ 1 _ n
iiniu-so, 110 Club Juliu de- Castilho, a coro:
missão organizadora da recepção .-.o dr. 1K,,.
ii-s de «Medeiros, presidente ilo Kstail». qiit
deve «Hiegiií a esta capital até e. dia ij ,|u
corrente, ficando resolvido fazor-se llic umi
grande manifestação de apreço,

Ao seu encontro irá tuna grande flotillii
de cmliarcaçües; formarão as escolas pulili.
.-:«s. o Cymiiasio, a Escola Complementar a
. Brigada Militar; us mas por ondõ passará
¦ cortejo serão ornamentadas; o quarteirão
«-111 que se acha a residência do «Ir. Uoruei
'c IJcdciròs, será artística c profiisanieiue

.'l-.iniiiiado, meando oai coretos variai b:in

.'as de musica.
Do interior do ivstudo virão com missões de

representantes tle todos os eiunicipios e s.-
cha oradores officiaes 13S sri. Vieira Pire*
a Sérgio Ulricli do OKvçjra.

Poiito Ai.1:0111:. 3 — ÍA. A.l Hon.
em á nuite, ficou resolvido realiwir-st' tnn;
jrande man 1 (cs tação popular ao tir.-IJorges
!i- Mcdciro3, presidente do listado, nor oe*
•.'pião do seu regresso da Uarra do Kiiiciro.

['arão -parte da coinnilfsfio organizado!;
dessa manifestaçSo, cutre «outras pessoas, t

¦_i. neral Barreto Viaiina, coronel Marcos, dr
vlonfiury e coronel Am&rím,

Km nòmé do partido republicano falará <
r. Vioira Pires,

;!• •!; ;"•
U Bane» H.vpotliecario

espirUosantcnsô
Victoria. 3 — (Do Correspondente) —¦

• Banco Ilypothccario torna a publicar hoje
í relatório balancete no qual o presidente
ialienta a divida do Kstatlo na importância
ii* 3,40a contos, accres^entanHo que, coir
i-i.i importância, estaria o banco habilitada

1 pagar seus próprios conpons, qne o re*
ardamento inesperado ilo Kstado, impediu
ra/cr em dia, como lambem impediu o Ban.
jo de dar amplitude áü operações lucrativa*
-.'ciailas paia favorecer a lavoura, o com-
.-.creio de exportação das produetos do Ks

* * *
As eleieões estaduaes 110 Us-

piritü-Saiito
Vicioai.i, 3 -- (/.',

"aniles ilcaliicainctito.s
.- ulus Itontetn, á nòii

-* que dão accesso para cata capital, afin
.. itiipèdireni a vinda dns eleitores opposi.
onislas nas circumvi&iulmnças dc Victoria
;.i a eleição de deputados estaduaes dr

:;= :;: :f

) sr, Antônio Carlos em S. Paulo
o

Corrrspom.ri;le) ¦>
; po.icia foram cid*

desliuiT/auos, a uaixeza e corrupção ae um ser Deno e que inconscientemente é arrastadoao ponto de merecer o terrível e justo castigo que lhe arrebata a vid.i, tal e qual se devefeizer aum réptil, a uma serpente: «Morte la bette, mortle -renin».
: ____. ¦

!' 
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cedor

«le

carência ile- fabricas nacionaes de
papel, .porem, tão sensivelmente agoraevidenciada, se serve, .tambem cila, demeio de prova «Jo nosso atrazo indiis-in.-il i- d.i falia «le- .previdencii
nossa, «aue contiiuiamos
iiluini paiz. ii deixar sair

UM ACTO DO PREFEITO
RIYADAVU APRECIADO

M PRATA

tíçiilina ci uma elas ruas principaes do
Uio de Janeiro, foi um requinte tle siilau-
leria c-vcclicntemcntc recebido no Prata.
t'*' a "Xncjon"

que pedimo.
otiginal :

quem
venia

diz. era
I-ara transcrever

"nota ,
cm

Parece que, para a•¦niiiito 
| e_„tinenie, são sempre

constantes estorços par
: "iro. em larga escala c'ijiiasi cõiíi 11"''ib estreitos

como

com |
rima | 

'•

convém eiicia*
poucos os

ra tornar cada
hçoà de affccto qut
sul-americanas. !;,

do
aais
vez
ir-

tan-

aiimin* |

da^ fabricação desse produeto, para dc-j to quanto o intercâmbio coniinercial ou in.
pois o importar com embaraços e lliffi- tcllcctnal possa, soli.iaiiicnte, cimentar <cumaües exploradoras, não col ierá!  ,
como lição salutar, uormie. passada "!*' 

l"lic 0Í p"v""' a '"r"u"'' llc sc"
crise actual. ai_nella dependência não \ s 

,c 
"'""""^ "»«' ":ll«« m*>" » ""tra

soffrerá niodifica«,ão, até que o pernas-'i tornando^is solidárias na obra ele engran
sar «lo .t.jnipo faça conipreliender aos i deeiiiiento cnniinuin.
industriaes estrangeiros que a explora-1 A sã politica de p.u- e coiiconlia, c.-:
çao da industria no nosso .próprio ter- .perimentada pelas necessidades do. decisi.ritono e mais coiiinioua i* inaU ti min
conípcusadora! "'' 

l mal? *,mua vos momemos cm que se f«/ precisa .-;
l.-..,_ „,,_ .-j,., s"a i!i.-.nifcstação, fundiu ua mesma esti-r.ssas considerações, sem a menor , -, •

duvida dc frrn-i «-,11-, .... . 
>•>=««> ma nrgentmos e brasileiros e etivn veii,umiu(i ul mci \aiia. otcorreram-me ai -,* ,

penna devido á influencia ela crise dos ' ''''""" Xí' ="lccro' ;-5 «i'-;i:''1-" '"'"" ú-
órgãos de publicidade do interior <!«i A:;;c-'i"-

ad» d«- Minas, Como uu- permitti -m qunlyucr d

"ivl. DKASU, V X0S0TK0S

Vna manifeslacion simpática
Telegramas ile Uio dc Janeironau nue se lia llcvado u cabocsa capital la ccrcnionia níililica dcl eom-1Ino de chapas de lo callo Hospicio que,1101 una ordenanza recieute, «'.evará ei num-1bre de Uuenos Aires.
Débese e-sa indemniza a la iniciativa dcl '

lircfecio Kivailaria Correio, estailist.i eiui-
nente v Rtandc y btien amigo de nuestro
pais, de cuyos sentiiiiiciitos lia dado uuies-
iras mas el«- una vei cn ei transcurso de
sil brdlanto vida publica.

Çuniplc consignai' cie lionienaje de lucapital lirasilcúa como una nacva dc::i«,s-
Iracion de l.i conlinlidail que reina entre

tautti
a. realizar juntos
ción eu uuestro

parecer, n «processo relativo ao reque-
ri-mento cen que a "Tlie Caioric Com-
pauy" pede approvação para tuna nova
tabeliã ile taxas «de oíeo (';.: petróleo.—«giga^ew v_i>*_»-ci—.i ——.

O DIA NAS ESCOLAS
UI\TH roí

li: .-
íTiccii:
Suuerio:

tc

ras,

ás

¦: di;
Com-rcio. a rua i,ui«Cii«'vc3 Di.is u. .jo. i!?.s

us i«« Iioms ila miite, ucln,-sc diariamen-
aberto ,i malrieula para c? d.verses cttr-

s-)« ur-ituiim ila liiisun c literaltira iran-
ci .-a. müiiiidos sul, i... niuuicios dessa lieiie-
iiic.-iia associação, caio delegado ucia! no

s d dr. Antônio Krrrcira Hc Alceu.
aftieier dc linsmclicu Publique, c dele-

nesta «-anua! o professor Alexandre
uin.-. Aíuui.cr. tfíiier dAcaitemic,

No curso propedeutícu fora*:: conferidos,
rcspeclivamenw. ao sr. .\dlii-.--..ar Sí«i icirá
e > scnlioiiM Albertinn ii< Moraes ns pre-mius Tchitivos ú anr-í.iüíSu
cia3 nu mer [iud»,

<--ic:..-;a- j

. ;)ernutticpinar no começo fesias linhas, a
grande imprensa brasileira, vale di/.ero.s oritãos ila imprensa curiosa c paulis-ta são as (|ii,.i menos devem soffrer comn piuinii-.ciaiiu-.iiio da rrl-c. graças aoscu prestigio, ao circulo dos seus lei-tores e, sobretudo, ;-. .i.i açora necessi-
dade popular que cada um delles repre-•%-T,-a, podendo, evidentemente, recla-
mar das populações a que elles servem
a soturna de solidari-dade precisa, nara
atravessar as horas que passam. Os
pequenos oríiãos dr publicidade, pelocontrario, soffrcni. r.este- 1110111,11:0. nma
prova de força deveras considerável.
Alguns, dentro elles, terão, cm dias
limito próximos, com a permanecia e
constante accentiiaçilo Ja crise, que in-
icrroinper a «oirculavãa; omros sdrão
forçadamente obri.ados 'a desappáveccr.•-• tudo prenuncia qm- poucos, sem aba-

los graves, lograrão con'inu«tr r. inior-
mar e prestar srrviçTis ao publico. Aqui.
em juiz dc 1'óra. desde liojc, o Diário
Mercantil tem., em conseqüência da
crise, de modificar o formato material,
u-.ie vinha mantendo, de ha muito lem-
po. Foi^ -.una medida de previeícnci.i.com o intuito iir.elligt-nte de evhar fu-
itiranieille a interrupção de sua publi-cidade. Müs qtriiitos j'ornaes, daqui a
ires, quatro ou cinco meses, terão quedesapparecer no interior de Minas, nos
sertões do Brasil, fora da caftitiri dn
Republica t «Jc São Faido f — j. D
Mt. MO,

ioã dos países, miitii
comunes v destinados
niirii.a obra d« civiliz
tineiuc.

Anadirenios q'ie la .
ii-i.i de I..S iinij laruas
dei cciiliu de Rio.

I.a espontânea iniciativa de! município
flmtimcnsc !i«i dc encontrar eco simpático
en Uucnoj Aires."

 .»ai «-n» a ao 

pessoas, além de 558 avulsos, ou seja
o tolal de 4.391 pessoas.

Até 1 gora fundaram-se em vários
listados 20 núcleos de colonização, dos
quaes sete já sc achavam emancipados
a 31 de dezembro uliiino. Em janeiro
do corrente anuo foi emancipado mais
o iiiicleo colonial João Pinheiro. A
acção do governo federal lem co.nsisli-
do lambem em secundar tentativas de
igual natureza nos Estados do Rio
Grande do Sul o dc Minas Geraes.

Até fins de 1915 n população recen-
seada nesses iiucleos era de 3:1.623
pessoas, sendo 16.080 do sexo mas-
culino e 13.643 do sexo feminino."

Vê-se por ahi que o governo, dentre
dos limitados recursos financeiros de-
que dispõe, não poupou esforços paradar trabalho aquelles que de faclo odesejavam. Infelizmente, porém, o lira-leiro, por Índole -.- por educação, nn--

iccucrdos f"? :,s surpresas da vida incerta

y
Hospício

hermosas vias

A falta de trabalho

Palavras do governo
Eis como o chefe da Xação

ssa impressão recebe j 
nifesta na -sua mensagem sobre

¦Uaes das nações sul-
"icanas, hoje, reina n preoccupaçfio viva I

da hospitalidade c u3 iniciativas individuaes :
eonsorciatifise com as furça3 cin Kítado. j«ara qnc u:r, pau tribute a o-.ilro as r.-..-,Í5
gratas lionienagens. Ou u.i visii-i official {

j prevista c egitardada ou no deseaidaihj i
1 campo do 4itfjurí.^ti:
lijccni liaja por fortuna de verse cm con-1 «le trabalho:

| tecto «om qualquer dos povoe desla parlei 
'Sobtevindo a c

do mundo. s°'!rc -° pai
Uio Branco, iniciador dessa iioütica. | 

"*

| q-.iaudo minislro, antes de- 101o, tiniu, nu 1
: Câmara, a palavra ilo calão deputado Ki-
i vadavia Corrêa, ;':ir.i nituial-o, c os An*
! 11.'...í tia Congresso guardam a collauoração
¦ valiosa do deputado de então., na obra
'de estabelecimento d.t '[-'¦•" duimiiva na

America. l'r,-iiec-.i[,.iv«1 o «!, n.:l.:,i.. a con-
«&ulí«.ía««.iiu do trabalho do cliaiieeí -: tanto

i pc!.i elevação do nivel mursl du.i povos
iieli- interessados, com» pela necessidade

| «.'(.-«se conjunto dc t-sfürç'.». p;«*a maior
. Hrütideza de cada «m dcl cs, O si. luva-
i davia Corrêa fei depoí

seravel dos Rrandes centros á vida
dia c compe-nsadora da lavoura que se
pratica nos núcleos dc colonização. Sú
assim se explica que para taes núcleo»
hajam i-alo encaminhados, até fins de
1915, ape-uas 32.623 individuos, 15.643
dos_ quaes do sexo feminino!

1'. esta cifra é lauto mais insignifi
cante se considerarmos que nelia estão
incluídos quasi emeo milhares dos in-
fezes que do norte emigraram para o

I su escorraçados do seu torrão natal
pelo mcle-mentc flagello da secca.

Contam-se, todavia, por dezenas de
| imlliares 03 indivíduos que 110 Rio de
I Janeiro levantam -as mãos para o céo

quando conseguem ttm ni-clcel para a
actual que pesa 5°""",'" ode 

"m- p?° '"'" lhes
:. oriunda de causas diver- ,!!"'' 'u|'"' 

de f:í
1 sioienin a braços com a \'"m° ,Von\ne nao sc encaminham p;i
mi proMema delicado «• de I 

la ° ii"'nijr- ««de a lerra tem sem
pronipio o
receber
q»e- seja

mi-llior

|
ma-

falta I

governo, c, no poder -eve
kou 'Ic guardar os principie
politica. Pio elles que :iind.; agora e. eví-
dcnciam c ecoam em Iíucuoa Aire*í_ liem
apreciados ua cidade c pcia imprensa. O
(resto do acurai covcru.idor da capital ilo

solução il
j caracter urgente, qual fosse o de am- I
j parar e eyLTorr«-r crande numero de ;
I operários -im-, s.-iu trabalho, sem pão c

sem neto. vagueavam, em mas-as. pelas I
j ruas desia capiial. A soluçai, que o 1110-
; mento comportava e foi tomada, con- i

ci-i-tizoii-M- ii'i fazi-i-os acolher á lios-
; I>e;laria de InimUtrontes. durante n I

iii-,iu-:i.'i!ial-n.s quer liara o.
oiiiae-s, quer para a lavoura

J particular.
iri lúi-iaes provi.lencias foram tomadas
i- j «iii relação ao- sertanejos d-, Cumes-
o I t,:d«> c aos tmigrados do nordeste bra-

mitigue .t
facto. não lia tra-

npreseu seio cxhuberaulc paiase-iiienteira.- tJor mais rude¦ ida do campo, •._.! é e.-ni.
pre melhor que a das grandes cidades
qiiaiiiiii laliam o .pão c o lecto..-.m embargo, aquelles

não á car
de si ;,

ue!-

i D.-^iil, dr.-.iilu o iiiin:c da

itivo, não dei*' sileiro. assnhido x»elo flngeJIo ua
i«s daquella sã!''1 ;:i' mnáo que ;i,: 16 de julho u 31

I de iirivi miiro do" atino passado foram
| recebidas ms'.e porto n levas de reti-
| rante». etn numero de 4.661

Destas le-as foram endereçadas á la—*ar e a micleos colojiiaes

niiiis Mctim
inação crta

9 verno
da

collian
recusam

A-.ueli
c-ilottiaíi

aquelles que aqui
caridade publica são

si mesmos que da si-
por causas diversas.

lies offercce
fruto do scu trabalho e elles

capitai da Ar-1 os. familias, constituída* _w

- que partiram'fiara os micleos
so tem a bcnidizer a hora em

que trocaram as ruas asf-linltadas .pelo,campos. 0,,de a belleza pujanlc da na-lureza faz esquecer o rtinior das cida-'les: emqiianto aos outros, que andam
por ahi a dormir sobre a grama dnspe-..o.i». j jardins, çom o estômago cnllado ás cos-

I tas._continuarão a pedir o niclccl parao -p.m porque 
"n:,o encontram onde ira-

*>0J ¦ bálhai'

P.1CI.0, 3 (A. A.l — O dr. Amo.
Carlos, leader d;i maioria na Câmara

.¦ral, visitou durante o dia os drs, lio-
ics Alves, cx-presidenlc do Kstado, <*
10 Arantes, os memebros da commia-
directora do Partido Republicano Con.
idur c variou amigos, tendo iilmoçndu
residência do dr. Guilherme Álvaro,
:tor do Serviço Sanitário.

dr. Antuniu Carlos seguirá amanhft
- horas; pelo rápido, para a Barra du
iiy, ile onde partirá para Juiz dc lfúra

nocturno, afim de buscar a familia.
cx. chegará o Iii no próximo sabba-

afim de assistir ás sessões do Con.
o l'-etlcml.

A sci.são jieriiambucuiia
ReciíE, 3 (A. A.) — A solução lio\

tem elada ao c-150 político íui hoje «_i.-t.il-
mente conunentada.

O Jornal do Recife, a propósito, publica
o sesuinte :

"Podemos aífítmár, pelas informaçüea
colhidas, que haverá uma grande modifica-
ção no seio do Directorío do Partido Itcpu-
blicano Dantista,

Adcantaudo, poderemos informar tjiie st***
xão retirado,-) do Directorío o senador Ta-

Mais adèante, diz ainda o Jornal : "O
-. «Manoel Horda, governador do Estado,
eVgraplioti ao sr. José llezerra, ministro

Agrieidlura, pedindo para que. esw
dor obtivesse a traiisíercucia daqui jiara

.;ru 'listado do official du Exercito, Af*
nua de. Albuquerque Taes Ijarrcto.",

Hi;cn--i;, 3 (A. A.) -- O general Umi-
1 í líatreto, completamente restabelecido

.-•> iiicoiiunodos que solireviciani, iransle-.
,-iu-se liontem para a Tensão Lailil}-, onilt
.ei-lieu a visita, hoje, do coronel Ailaeiu
v Mello, actual eonunandante da região
iiuar, enni sede nesta capital.
Hoje o general Dantas visitou o gencud¦<iiitfllc5o 

Telles,'que seguirá para alit no
troximo domingo, .- do correute, a bordo
Io paquete "J-avary".

A pioposilo, o Jornal dc Recife noticia
pie o general Pantalcão Tclles, ame-a de
'-¦'¦cr a co laudo >da ie«;ião iiiiliior, inau-
jurou numa saiu d-« quaitel o retraio d.>
,'r:icr.il Pinlieiro linchado, como 11111:1 lio-
iiciiagcui a iiii-moria du extiucto repubü.

Recik, 3 — O sr. llorba rceiiiOU.se a
oi-.iparccci-, a unia rounião do Conselho Di-
tctòr do Partido Uenioerata, sob pretexto,

n- que llie nüo era mais iio.-si-.ei euten ler-se
.om o Conselho do parliilo, Coiivídarani-ii'o
,...ra a projeetada reunião os srs. l*abio de

arrus e I.oyo Aniuriut. t» governador jita.
ííeando as razoes que o levavam n não ae.

«. .ler, au convite, escreveu uma longa mi»-
va au general Dantas li.irrcto, ua qual, oe*

«ido affirinani, protestava 11 seu «le-sejo ile-
¦ cai harmonia u rariiUn lleinoerala. .\,i

.1 'd em quosiào, o sr. ÍJorba (cria alvi-
..-.ido a dissolução do actual Conselho Ili-
icttor, constituido eni completo ilesiieeòrd».
¦..'in os princípios dcnioerjiticos, e republica*
..'¦¦», conselho organizado, c nomeado pelo v,1 -

t :,'l Dantas., O governador, propoz n ciei-
...-, dc 11:11.1 coiiniiissão Kxecutiva cuja ciei-
',ão seria feita por uma convenção na tpiai
i. marinm parte ns prefeitos e suli-iirefollos
II uuieipacs que íore-in eleitos nas proxinnu
e'ci_ões. A' essa Comniissão líxecutiva fica-
III desdo logo liypotlice-ada u sua solklaricda-
de c obediência políticas.

l-.ni virtude dessa caita, o general IJanias
ll.irreio ícz reunir em sua residei i.i „ li.,n
cada federal o o Conselho -Jo Parti.16 seien
liücando-llies das propostas do governador,
propostas ás quaes não aniiuia dc fúnna ai-
Utima. Por essa oceasião, tratou-se ainda
uma vez, da candidatura Jo sr. Heitor
Maia á dcplItaçSo federal. U-.-.ianit- larje
tempo foi o coso discutido. Us tlupuftilo,
ptesoules depois de grande esforço eniprcga-
de em desenhai a situação do Partido .-¦ its«:
i-ciupcsie eom o governador e de- iiio;-.i.,rcni
.'. conseqüências ila scirão, olitivi-run, íi-
nalineJiilc, qne o general llaiiús llairete
abrisse inóo «Ia candidatura lleiiur Maii,
cindida tura a que são contrários todos ru
deputados, e- aeeeilação, por parte du gene-
•ai, do nome «.!.., sr. Oouvêa d-- Barros,

Rücire, 3 — l'inda á n-uuiiio n quo me
referi no tolegraitnua ant«.íior, o gcii>«*raK
Dantas mandou convidar o governador li«-«r-
Im para uma outra, em sua ca?a, de accordo
com o que ficara resolvido.

O governador compareceu á. reunião t. t«n'
então peln próprio general Uaulas liarreío
acien ti ficado' das resoluções tomadas na an*
urior, terminando o sr. Dantas Marreto i"ii
f :,ij_r;r a eleição do ss. Heitor Míúa paia á
cadeira dc senador estadual que será viigí
cem a paisagem do sr. l:aliio liinnod para s
Oi mara federal. O nue o sr. D.ima*i i ii! i
fui recusado jiclo sr. llorba. A clcivi.n 'le
sr. Maia para o Senado estadual o K-j\cr.
nador rom mais. vchcnaíieia. eopitaterí.*. "-
inconvenientes auginentavúin: o sr. M ia us
l.<tndo seria nm ca?.o pe»r do que se fn^c
PM a o lüo, por is&o que o ex*secretario df
conera! Dantas procuraria IÍ-?«ir--:<- intima
nente com n administração estadual.

1'KATAHBNÍO DAS S10J,ESTIA9
PKÍ.AS (.'KAMIKS MI0O1CA*
ÇOES PHTSICAS PJ3LO DS-
PKCJAlilSTA

DR. AUVARO AI.V1.M — Exam.
p:-los raio.-. X. Trar. dos tuinorfj mnh-•jnos, das moléstias da peile  ecur.
mas, das liemorrhoides, das articulações
atr&phias, etc. da asthnia, hvsl*-:ia,
goita. etc; largo da Carieca, n 1* u-
d_r (de io l(_ ús 4).



wW*- f"'

CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 4 de Maio de 1916

E' de grande vantagem que as
senhoras leiam com attenção o
seguinte: j

j? Saude
da jtíulher

cura todos os incoinmodos uterinos,
desde os accidentes da puberdade
até os incom modos da edade critica.

SMBI!«a^'s-tlfryj-^
A^^nnrl*B*Tiri*w-*Trr"———^—- —— ,

EMPRESA THEATRAL JOSÉ' LOURS RO
| THEATRO RECREIO

352 s trota
HOJE

da Companhia de Comédias e Vau-
devllles do Theatro Polytlioaraa

de Lisboa
1' da comedia em 4 actos

LA PART DU FEU
Traduzida por Mello Barreto,

com o titulo
Caldo Entornado

Os principaes papeis pelos dis-
tinclos artistas:

Ignacio Peixoto, Paliuyra
Torre» c Etelvlna Serra
Domingo - Matinée

Preços: Camarotes e frisas, -IO?.
J Cadeiras de !• e varandas, i>5. Cn-
jdeiras do V, :,S. Galerias numera-
idas, 1$500". Geral, IS IO.—Bilhetes ái
] venda no «Jornal ilo Brasil», ale iij
I horas o depois no theatro. g

THEATRO REPUBLICAfTHEATRO L Y R I C 0
Estrtâa

AMANHÃ

A GUERRA SUBMARINA

l TOBFEDGAHENTO
00 "RIO BRANCO

m_mm_m_m_m_m_mmmm'—»B^—m*
immmmmmmmmmmmmm"""""""""""""""""""^^^^ •.•-.-

AMEBIC&N-CIBGUS
A companhia chegou hontem pelo

vapor SAMARA
SJ. artistas de lama

>'umerosiiB léras
Cavallos. Burros, Cachorros
Domingos 6 dias feriados,

Matinês
EXITO 

"ENORME!;

Frisas e camarotes,- no3. Ctidoi*
ras o balcilo de 1-, õS. Cadeiras e
balotlo de 2', 3S. Galerias numera-
dns, SS. Geral, 1*1.0.) *- Bilhelus á
venda no -'Jornal do llrasil" até ii
horas o depois no tneatro.

3Et3"tr<óa
* -.... MIL BgaBB3MBÍ

DEPOIS D'AMANHÃ
I>A

Grande companhia de opera ly-
rica italiana ROTOLI

& BILLORO
A opera em 4 aotos

INTHUPRETADAPELOS
PRINCIPAES ARTISTAS

Magnifico elenco
Numeroso repertório

Brilhan to corpo coral o do baile

Domingo -MATINÊ' B
A' uolte-TUOVADOn

Frlz.iV, l^S; camarotes, 30$; poi
tronas o varandas, Sí; cadeiras, ôi
o galai-las. 2JQ0X

Hillietês á venda na casa Arthur
Napoleão (Avenida Rio Branco).

THEATRO AP O LLOj

hojs e sempre
E8PECTAO U L O S
da companhia Unas do

Th Apollo de Lisboa
íi 1M - sessões - íi 8 314

-HOJE -

ULTIMAS da celebro re
vista portugueza

Palavra (.'Honra
— Amanhã--

Primeiras rer>reseiU.içíU's da re-
vista-fantastica de João Pliooa r
Andrò Brtih

0 DIABO QUE 0 CARREGUE
IplíÇ.A Dii .«.NOUME EXITO KN
I 

' 
POHTUGAIa K lillASU.

Preços: Camarolos, i">$; «amaro*
tes 2 , G.; lo_ares distinetos H$;
cadeiras !• e varanda':, .?• cadeiras
de 2- 1.300 o geral 1Í0U0.

EM

¦O "RIO

l Segundo 09 telegr.imm.ts qtte abaixo
publicamos e as palavras, que o ar

<
Segundo

BRANCO"

fjL.-m.jtmn--.-» •-. «j j****-wi ¦ *-¦-_ -_--- - - -

laauro Muller nos disse, foi torpedeado
por um submarino allemão o vapor bra-
silciro Rio Branco, quando ein viagem,
tin águas curopéas.

O vapor torpedeado, que â comnium-
cação telographica official do sr, Fon-
(oura Xavier, nosso ministro na Ingla-
'erra, dd como sendo de nacionalidade
brasileira, tem tuna historia, que sc po-
dn-.a dizer accidentada.

Esse vapor pertencia, ainda lia poucos
dias atraz, ao coronel .Francisco Solou,
nosso patrício, que o vendeu, cm data,
repetimos, muito recente, ao armador
Ludowig Lorenízen, descendente de ta-
milia noruegtioza, mas igualmente, ao
que parece, cidadão brasileiro. A ces-
*ão foi effectuada por 55.000 libras,
cm íórma dc arrendamento por trinta
annos, não tendo o coronel Francisco
Solou, sido embolsado, até agora, dessa
quantia.

Anteriormente, porém, a esta cessão
do Rio Franco, ba uma série de. factos,
.me pôde ser assim resumida, 1'oi con-
strtiido o vapor, lia largos annos, .para
3 empresa Freitas, navegando sob a
bandeira brasileira c com o nome pri-
•nitivo de Itaca. Antes de se desfazer,
essa empresa vendeu-o á Companhia
Kspirito*Saiito-Caravcllas, .lambem bra-
«ileira, a qual trocou o nome de Itaca
pelo de Cniio aFrio. Com esse nome, du-
ranlc muito tempo viajou o vapor tor-
jtedeado nas cosias dos listados da lia-
llia e Espirito Santo, até que, liquidada,
•por fallençia, aquella empresa, passou
i.ara a frota da Companhia do Com-
mereio de Sal, sendo, então, lin coisa
de quatro annos, baptizado com o nome
de Rio Franco.

'Pouco tempo esteve esse vapor como
propriedade da alludida companhia,
tendo-o adquirido, por procuração, o
coronel Francisco Solou, que o entre-
rou aos estaleiros dos srs. Camuyraiio,
onde passou por concertos de monta.
Depois delles, foi classificado como de
1" classe pelo _Biircau Veritas", ence-
:ando, enião, o transporte de carrega-
.ueiiio entre os portos de Santos, Rio
e .Nova York, conduzindo café para a
Republica do norie .. madeira, nas lor-
na-vingeus. Pouco tempo após, isto é,
.1 28 de outubro dc toi.-;. partiu o Rio
branco para os porios de Christania c
Stokholnio, com carregamento de caie.
Ao atravessar Calais, foi aprisionado
«tios inglezes c conduzido ao porto de
Falmouth, provocando uma certa aeti-
vidade da parte do It.imarnly. Em Icm-
po posterior, dando os inglezes como
suspeito o carregamento do Rio Pratico,
apezar de este se destinar aquelles por-
tos, foi o vapor conduzido para o por-lo
de Bristol, onde descarregou,

Os trabalhos desenvolvidos pelo nos-
»., Ministério d., Exterior não resulta-
rar,i, porém, inefíicazcs, porque, embora
depois de quasi noventa c cinco dias de
espera, pòae o liio llranco deixar o
porlo de Bristol e scR.iir para os por-
;os scandinavos da sua escala.

Durante o tempo, porém, em que cs-
teve retido pelas autoridades inglezas,
foi o Rio Branco, como acima dissemos.
cedido, ipor arrendamento, pelo coronel
Francisco Solon an sr. Ltidoycig l.o-
renlzcn, chefe da firma brasileira pro-
pricinria da Companhia de Xavegação
Lorcnlzrn, eom sede em Belém do Pará,
e pos-iiidorn dc uma frota composta dos
vapores Cratlcus, lpu', Sobral, Canto-
ruu e a chata Rio.

Ligo após effccltiar o arrendamento

lAl NOTIÜIA KO PAT, A CIO
PRF/SlI)l'.a\01ATa

O presidente da Republica teve noti
cia do torpedeamento ante-hontem, »'i
1 ,\2 da madrugada.

Kssa noticia foi Iranstnilfida pelo sr.
I.auro Miiller. ministro do Exterior,
que deu a conhecer a s. ex. os ter-
mos do telegranima que lhe endereçara
o nosso ministro na Inglaterra, sr.
Fontoura Xavier, que, ipor sua vez, co-
ibera a triste nova por intermédio do
almirantado inglez.

Na ausência de detalhes ficou resol-
vido pelo governo que aquelle nosso
ministro, urgentemente, lhe ministras-
se informações positivas e uiinu.lc.ntes
sobre o lamentável facto, afim de que
a nossa cliaiiccJilaria possa agir com
segurança.

o oÕM.UERÕro i:xti:riou

Formação de uma sociedade
anonyma belga

Conunnnica-nos o Serviço de lníor-
máções do Ministério da Agricultura:

"O jornal iriudépcndcnee líelgc. pu*
blicado em Londres, em data de 16 dc
março diz o seguinte! "Temos coiihc-
cimento da formação dc uma sociedade
anonyma belga, "Brazil Trading Co. ,
cuja fundação se deve ao sr. Cintra
Ferreira, negociante assás conhecido
nos meios commerciaes tlã Bélgica. Ha
mais de 15 annos que elle trabalha em
negócios de. café e possíte numerosas
relações entre os interessados 110 as-
sumpto. .

Primitivamente destinada a funecio*
nar na Suissa, esta Sociedade transfc-
riu sua sede social para Bruxcllns e

provisoriamente funeciona em Londres,
graças á intervenção da casa üsterricth
& Co. , .. , ,

A entrada da grande firma belga
nesta Sociedade foi determinada pelo
evidente interesse que a Bélgica 'disso

tirará após a guerra. Nossas* relações
comniercines com o Brasil, onde conta-
mos enormes sympiUhias, devem ser
estreitadas, de conformidade com o pio-
gramma a (pio se inipoz a Câmara dc
Commercio Belgo-Brasileira.

Alem dos negócios em café, ha na
Brazil Trading Co. uma secção que se
oecupa dc diífercnlcs produetos do Ura-
sil, notadamente carnes e couros. As
amostras du carnes, que acabam de ser
favoravelmente acolhidas, provém de
uma importante casa do Rio de Janeiro;
em que a "preserved meat" é pr.pa-
rada por novo systema.

Inconteslavelnienlc, esla Sociedade
está destinada a um brilhante futuro,
tendo-se em vista que suas bases assen-
tam ao mesmo tempo em uma forte
situação bancaria c sobre as grandes
riquezas do Brasil, o café e o gado.
Sentimo-nos felizes nii registrar este
novo esforço dos capitães e das aclivi-
dades da Bélgica e do Brasil, em vis! 1
da prosperidade futura do nosso paiz."

i* » c * um 

O MOMENTO EUROPEU

Graves liurMos em
Berlim e Leipzii

Foi f uailad© © chefe da i*evo>
Bução iãisâísSesea

*
A situação interna ilaj

Allcmanha
Tumultos em Berlim,

Leipzig e Chemnitz
Londres, 3 — (A. H.) — Os jor-

nacs de Amsterdam dão noticias

dt sérios tumultos oceorridos ante-

hontem em Berlim e em vários ou-

tros pontos da Allemanha. Multi-

does immensas, compostas de mu-

lb.eres na sua maioria, percorreram I

PORTUGAL
As sub-sec.r-eifa.rias

ds Estado
-. (A II.) — A Câmara

irovoii o projecto
; sufo-secretavio : ile

O QU10 1>I/ O MINISTRO DO
EXTBÍUÒn

A noticia dc haver sido mellido a
pique, por submarino allemão, o pa-
quete brasileiro A'.o Branco, causou
viva impressão nesta capital. Os.tele-
grammas sobre o facto eiitiu defieicu*
tissiinos, não pcruiitlimlo, conseguinte-
mente, maiores esclarecimentos ao pu-
blico que procurava informar-se do
caso pelo telophone. Dia feriado., o
Itamaraty, como os demais niiiiisterios,
não funecionou. Assim, tomámos a de-
liberação do pedir ao ministro do I.x-
terior. o sr. Lauro Miiller, informes
sobre o acontecimento. O chanceller
disse-nos, mais ou menos, o seguinte:

— O governo espera informações do
ministro brasileiro em Londres rclati-
vas ao lorpcdeainento do paquete Rio
Branco. Só depois de perfeitamente in-
teirado de tudo, é que 

"'poderá agir na
defesa dos interesses nacionaes, salva-
guardando, como lhe compete, os nós-
sos direitos — caso fique perfeitamente
provado que houve desrespeito :i sobe-
íania do Brasil, e á sua condição de
paiz neutral. A nossa attitude, ante .0
conflicto europeu, tem sido a da mais
rigorosa neutralidade, que conseguimos
manter illesa até hoje. Attingidos, qu."
forem, porém, os interesses nacionaes,
Saberemos defcndel-os dentro das rc-
gras do direito internacional.

A TlUPOr.AC.ÃO DKSKMBAltCOL'
KM UlaVTll

Lisboa, 3 -
dos Deputado
cr&imlo os log
Estado.

i Lisboa, 3 ¦— (A. II.) — Conihicnío-
ranJo.i data do descobrimento do Ura-
sil, appãreccriiiu hojo enibandeirados nu-
morosos edifícios .Ics.t capital.

I Os jornaes publicam artigos dc sau-
'.(lação á nação brasileira, ao theatro
I de S. Carlos realizar-se-á um grande

Brasil pela

- \ Iripulaçãi
Branco, afim-
foi desenibar-

Uondres. .; (A. IT. 1. ¦
do vapor brasileiro. Rio
dado 110 mar do Xoíie,
ea-la em Blylli.

A REPERCUSSÃO DA XOTTOIA
NO EXTERIOR

i:ni

Lisboa,
imprensa
de f.oiult-

Lisboa
i"'o iia Mdíthã)

in liio Brauco, o coronel Francisco bo
lon telcítraphou ao sr. Tliontaz Madci
ra, seu cominnndaiite, daudollie atilo
riza.-ào a tomar, junlamciité com

,i . CniT
vespertina, .111 telegrámmas
¦s. dá a noticia do. Wrpèdéa*

mento do vapor brasileiro Kio Branco.
tecendo vários coinnieiitarios a respei-
to e reprovando iiiianimemeiile mais
este altcutado praticado ;'t soberania
dos neutros.

Mui Novu-Vurlc
Nova Vor!,-. 3 (-A. A.) — n-s jor-

nacs dcsia cidade oecupa-m-se do caso
do torpedeamento do vapor brasileiro

Hniiico, cm lelegrammas de

100:000$000
Depois de amanhã

- CENTRO LOTERICO
Rua Sachet, 4

BRASIL-PORTUGAL

A commemoração do 3 de
maio

Lisboa, 3 (Correio da Manhã) —
Estiveram bastante concorridas as fes-
tas realizadas nesla capital, em coninic-
inoração á data do descobrimento do
Brasil; apezar da chuva que caiu du-
i-anii, toda a tarde, prolongando-se pela
noile, muitos dos festejos se realiza-
ram, ficando apoias adiado o festival
do Jardim Zooloiiico, organizado por
uma commissão patriótica cm honra do
Brasil.

Os vasos de guerra amanheceram
eiiibnndeirtidos em arco, dando as sal-
vas da pragmática, no que foram sc-
guidos pelos fortes da entrada da barra.

Os estabelecimentos bancários, a_ llol-
sa, repartições publicas e a. maioria do
commercio conservaram, se fechados,

O dr. Vclloso Rebello, encarregado
dos negócios da embaixada brasileira,
deu recepção, rec. Lendo os ciiniprimcn-
tos do mundo official, corpos diploma-
tico e consular aqui acreditados, atilori-
dades constituídas, membros da colônia
e de muitas pessoas gra.Ias.

Xos theatros . Nacional e Avenida
realizaram-se recitas de gala, nas quaes
se fez representar o sr. presidente da
Republica, devendo haver hoje, á noile,
c.so a chuva .. permitiu, o annuitciadj
concerto symplionico no lheatro de São
Carlos.

Toda a imprensa dedica coltunu.-is ao
llrasil, enaltecendo u grande feito por-
lugucz.

— ¦> *_» ? a

concerto em hòmenagcni ao
as ruas reclamando a paz. A poli- i Orchestra Symphonica Portugiieza,
cia interveiu e effectuou diversas

prisões. Em Chemnitz ficaram fe-

ridas duas mulheres.
Londres, 3 - (A. H.) — Telc-

grammas de Genebra annuneiam

que por oceasião dos tumultos oc-

corridos ante-hontem na Allemã-
nha, em conseqüência da carestia

dos gêneros, a policia matou em
Leipzig tres pessoas c feriu seten-
ta. Em Berlim, o numero de mor-

tos elevou-se a vinte e cinco e o

de feridos a duzentos.

lÃiiuíiT
i?oi fuzilado o cliefe da reliellião

LONDRES, 3 (A. H.) (Official) --A
gradualmente o aspectoretomaIrlanda

normal.
O ccodado de

completa calma,
Cork tem

excepto na
estado em
região dc

Fcrmoy, onde houve tumultos durante os
quaes toi morto o chefe ile policia,

A. autoridades têem effectuado mais
algumas pri-jões dc rebeldes, no condado
de We.xford.

No resto da ilha nota se absoluta tran-
quillidade,

LONDRES, 3 (A. H.) (Official) —
Está quasi restabelecida a normalidade
em toda a Irlanda. Nos condados de Du-
blin e Cork, a sitiuçüo ji é perfeitamente
normal.

Começou o julgamento dos implicados
na rcbcllião. O Conselho de Guerra pro-
ferirá dtlilro cm breve as sentenças, que
serão immcdiatamc.lc levadas ás estações
superiores para decisão final.

Caso haja necessidade de inquéritos cs-
respeito a alguns aceusados.
enviados para a Inglaterra,
dcüdos até resolução defini-

Lisboa, 3 — (A. A.) — Em com-
nu-.nnra*,"ín an desrohrimento do Brasil,
e.starãp hoje fechados os bancos, a Boi-
s;i c as repartições publicas, que içaram
as suas respectivas bandeiras.

Os nayiòs de. «ym-rra stirlos no porlo
amanheceram enibandeirados em arco.

A maioria do commercio se conser-
vara fechada e estão annunciadas (li-
versas festividade.-; coininemoralivas
dessa grande data tanto brasileira como
portugueza.

Lisboa, 3. — (Correio da Manhã) —
Esteve hoje no palácio de Belcin, sendo
recebida pelo dr. Bernardino Machado,
presidente da Republica, a conunissão
pró-iudulto de Oliveira Coelho.

Lisboa, 3. — (Correio da Manhã) —
A sessão dc •homem na Câmara dos De-
•pulados esteve grandemente tnoviineii-
tada, terminando de madrugada, após
longo .• renhido debate, com a appro-
vação do projecto ministerial creando
os lugares de sub-secretario de Kstado
para as diversas pastas.

Lisboa, 3. — (Correio da Manhã) —
Esteve boje, á tardo, reunido o Conse-
lho dc ministros, no Palácio de Belém,
sob a presidência do sr. Bernardino
Machado, chefe do Executivo Nacional,
ignorando-se ainda o resultado dessa
reunião.

A BATALHA

IVO SBIVA-OO

j& sessão de aber-
íura do Congresso

flaciontjj
\ sessão solenne da abertura do Cón-

gresso Nacional não se pódc negar quo
teve hontem uma concorrência desusada.

Ua alguns annos que uão se vêem 110
recinto do Senado tantos senadores e
deputados juntos, o que deu á installa-
ção um aspecto de razoável gravidade.

A' 1 hora da tarde, precisamente, o
sr. Azeredo, de cai.ica, assumiu a pre-
sidencia. mandando que se procedesse
ú leitura da acla. Sentados nas ban-
cadas, uns du casaca, outros de fraque,
duas ou tres rcdiiifioics e muitos palc-
ims saccos, estavam os senadores. Lo-
pru Gonçalves, Cosia Rodrigues, bran-

! cisco Sá, Walfredo Leal (este de. ba-
lina. j:i se vê), Pereira Lobo. Lncq
Coelho. Sá Kreirc, Alfredo Klüs, Josc
Moutinlio, Alencar Guimarães e .os
deputados Monteiro de Souza, Agapito
Pereira, lipbigenio Salles, Cunha Ma-
chado, I.uiz de Carvalho, Agripino.Azc-
vedo, l.ü.-.s Martins, Thomaz Rodrigues,
Moreira da Rocha, Frederico Borgci,
Osório de. Paiva, José Augusto, Juve-
nal l.amarli.-.ie, Simeão Leal, Costa Rego,
Xutalicio C.iniboim, Etisebio dc Andra-
de Aguiar e Mello, Pires de Carvalho,
Elpidio de Mesquita, Octacilio Cumaru,
Thomaz Dclpliino, Horacio Magalhães,
Raul Veiga, Pouco dc Lcon, Silveira
Briuii, Francisco Bressanc, Lamounicr
Godofrcdo, Eausto Ferraz, Christiano
Brasil, Valdomiro Magalhães, Francisco
Paolielo, Annil.al Toledo, Luiz llartho-
loineu, Eugênio Miiller, lívarislo do
Amaral c Simões Lopes.

O sr. Azeredo estava secretariado
pelos senadores Pedro Borges, Mct.cüo
c deputados Costa Ribeiro e Mavignicr,

Lida a acia, os srs. Mctcllo c.AIa-!
vignier introduziram no recinto ao sr. 1
Hélio Lobo, dc fardão c solenne, que,
na qualidade de secretario da presiden-
cin da Republica, era portador da meu-
sagem enviada pelo dr. Wencesláo Braz.
Esie documento íoi lido, suecessiva-
mente, pelos srs. Pedro llorgcs, Costa
Ribeiro, Mctcllo c .Mavignicr. liste ul-
timo quasi quo. não leu, devorando as
paginas como se estivesse posando para
unia objecliva cinciuaiographica.

Um dos introdiiclorrs diplomáticos da
cliaucellaria do Itamaraty fez. as honras
da casa aos miiiisiros do Chile, da Ar-
gcnlina, do Japão, dn Bolívia, do Uru-
guay. ao embaixador de Portugal c seus"respectivos 

secretários, que comparece-
ram para assistir á solcnnidadç da
abertura do Congresso Nacional.

Prestou ns continências do estylo,
formando do lado da praça da Repu-
blica, o 5c" de caçadores, cm grande
gala, sob o co.i.mando do tenente-
coronel Jansen Junior.

Lida a mensagem c executado pela
banda mililar o Hyinno Nacional, o sr,
Azeredo declarou aberta a 2" sessão da
if legislatura republicana, lcvanlaudo-sc
os trabalhos,

A sessão de hoje será de pezar, T.050
que cila for aberta, o st*. Alfredo Eliis
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0 REINO DE PORTUGAL
Synthese das quatro dy-

mnastias portuguezas

Estado do reino durante a pri-
meira dymnastia (borgonheza)

©»-

A plisse mais importante da Visto-
. ,a de Portugal foi de cruentas gucr

I ra=, ora dos portuguezes contra os po-
tentados de Leão c Castclla, ora con-

I :r,i os mouros, no interior e exterior
: do reino, contra o clero regular c sc-
! cular, ora contra us membros mais

conspicuos da mais alta nobreza.
Com a fôrma dc governo ínonarclii-

I co-licrcditario, num rcgimçu absoluto,
I a corúa passava, suecessiramentç, de
1 paes a filhos, salvo caso da falta de le-

a classe clerieal foi, pouco a pouco,
perdendo a sua arrogante prepotência,'
até que D. Diniz e O. Pedro I neutra-j
lixaram, com prudentes c sagazes ine-j
ilidas, a (ircpondcranUi influencia do,
Sauilo Padre, nos negócios do reino.

O segundo estado, constituído pelos
mais poderosos senhores da fidalguia,
de nascimento, sem, entretanto, serem
feudaes, comprelicndia os ricos-homens,^
da primeira linha nobre; os iufaiiçons.
nobres de taça, sen encargos civis ou
militares; os cavallitiros, com a mesma
organização das confrarias militares

' gitiiuo herdeiro, em que o sceptro era I (|_" .principio da édade-media; os cícic
dado a quem mais direitos tivesse, Ulciros, islo é. nobres de pouco recurso

'sendo, muitas vezes, sua posse dispu- pecuniário, aos quaes era •pernuUido o
; tada pelos pretendentes pela sorte das uso do escudo, co.n seu brazao, para
armas, i serem differcneindos dos vilães, den"-

.•Vos reis competiam primitivamente | .ninados iodos, no seu conjunto, il-i"--

DE VERDUN

Rio
irrcspondentcs especiaes .
Radiogramnias esta laril". 

j Berlim dizem que o v.apo
pertencia á firma ingl

,in Londres
recebidos dc
torpedeado,
'cieis

*?;:e:
a o

¦Aa
Bra-.il.

ipulá
Desna,

sagein no pa-
afim de regressar

p;

Ko registro dn Capitania do
desla capital. cotuinu'a a figura
proprietário do Rio Branco o
Francisco Solon, seu penúltimo

matriculado
dc Sumos.

Vê-se evidentemente
Porlo' macão de Berlim que

r como I interesse em baralhar
coronel i procurando uma ' said;

dono. ' diplomáticas futuras

Capitania do Poru.

po • essa info
.H.niáes te
questão, ;
rcclamaçõ.

CÇA r'la-,1-,,-, Chocolate, bombonsIwdte UlODO, fin09 e fanush dí
chocolate, só de Bliering & C", r. 7 Set. 10»,

¦•-?-.O-siV-»

Brincadeira deshumana
Teiu dias,

1, uin
. mie
sa.iie-
nobre

p

\pezi\r da g^eral carestia...
ainda se pode comprar artigos
bous com pouco dinheiro.

\'V uma questão de preços,— que só' =ÍSiSr»aáiSeii*a» será-'resolvida com
mo contentamento do comprador,

Laro'0 de S. Francisco.

n

.pparecido nestes uUnuo:
 pela Avenida Mem de Si

pobre tniiiir, inutilizado c doente
serve de joguete a uns garotos de
dados, que levam a maltràlür o
animal.

Um dos membros da Associação
leclnra dus Animaes, tendo homem oc*
casiãu de apreciar o triste espectaculo,
foi á respectiva agencia da Prefeitura
pedir a intervenção do agçiUc da mes-

.111,1. para fazer cessar tamanho acto de
desliiimanidude, inandaiid.o. recolher o
animal ao deposito municipal.

O agente não tomou em consideração
,1 pedido que lhe era feito, dizendo que
linda linha com o caso.

Em visia d.-so. .. reclamante veiu á
nossa rcdac.ão, solieiiantlo-nos tornas-
semos publico o procediineiito do agente
da PrefeiiuVa, chamando para o faclo a
attenção de quem possa providenciar,
para que seja retirado de mil logrado.;-
ro publico tão concorrido n miscro ani-
mal que por elle vagueia, ostentando as
suas íuazc-lías e servindo de brincadeira
deshumana a garotos desoecupados.

"Wll ¦> fHI > u9m '

Por S-Jooo, apenas, p6dc adquirir-sc
um bilhete premiado com_ too :ou»?..oo
na extracçâo da Loteria Federal a ex-
trair-se depois de amanhã,
. - -, m BM| <IM__Sl t> [P—*—"
DE BELÉM

O mercado de borracha

pecíacs com
estes serão
ontle Hcarão
tiva.

O general Maxwell, commanilante das
forças que levaram a cabo a pacificação
da ilha, dirigiu ás tropas uma ordem do
dio, agradecendo a magnífica condueta dos
seus subordinados.

LONDRES, 3 (A. H.) — Acaba de
ser fuzilado o revolucicnario irlandcz Con-
noily, com.nandanlc cm cl.cíc do exerci-
to republicano.

LONDRES, 3 (A. H.) — Tres si2na-
tarios do manifesto de proclamação da
Republica irlandcza. julgados e condemna-
dos á morte pelo Tribunal Marrai, foram
fuzilados esta manhã.

O secretario de Estado pela Irlanda,
Sir Birrcll, pediu demissão deste cari^o.^

A GUERRA NO AR

Os francezes oppôem
formidável barreira

ao inimigo
Paris', 3 — (A. A) — A luta cm

Verdun con.iim'a limitada a dm-llos de
ar-tilheria, especialmente) violento.-; ao
norte da •praça, tendo sido rcpellidos,
com graves perdas .para o inimigo, to-
dos os ataques de caracter local que

allemães lem levado a effeito espo-
contra as posições trance-radica, nenle

zas.

CIXCO "ZBP-PKralSS"
LANÇAM 150MI1AS,
SÓBRIO YORKSE1R13

'iiifiv.f. 3 (A. II.) — Cinco dirigi-
inimigos atacaram as costas..nor-
da Inglaterra e sueste da Lscos-

- ... lançando varias bombas sobre j
Yorl.shiie. Faltam detalhe

La
veis
desl

Pe.ris. 3 — (A. II.) — ->'a Chant-
| pague, canlioncámos as baterias iiiimi-
; gas da região dcMorouvillers, provo-
j eaudo vários incêndios e explosões.
j Coni .abalemos no norlc' dc Massigcs
I unia outra bateria, que soffrcu impor-

lanies perdas. .
I Xa Argonne, cm líautc-CIievanchec,' continuou a luta de niiiias com suecesso

para nós.
\' A oeste do Mosa, entre AvocOlirt c
¦ Mo.-,-llou.nie, travou-se violenta luta dc
.artilheria. A léste do nicsnío rio, entre
; Thianciv.irt c D.imloup, o bombardeio

intensificou-se consideravelmente,
i 'As nossas baterias dispersaram, ao
1 norte do bosque de Cliauffour vários

destacamentos c a noroeste da piscina
I dc Vaux um agrupamento inimigo,

¦\'i. resto da linha dc frente reinou
relativa calma.

Um aeiador francez abateu ao norlc
de Douaumoill, sobre as linhas inimigas,
um aeroplano allemão.

pedirá a palavra e fundamentará 11111
voto de profundo pczar pela morte do
general Francisco Giycerio, pedindo o
levantamento da sessão em homenagem
ao fallecido chefe republicano paulista.
Por este motivo, só amanhã c que a
mesa e as demais comiuissões per.na-
nentes serão reeleitas.
--.- • i«a-»*^»»B»— •—

ni.SKMK) K l'I.M'1'R.V
Pelo progrannna da Escola dc Bellas

Artes, Direcção do laureado, artista
An.iilial Mattos. Desenho applicado ao
commercio d á industria. Cursos para
ambos os sexos. Diurnos c noclurnos.
Rua ; de Setembro, 1,7. (J 3*--~ 

A ELEIÇÃO DE
AMANHÃ

Como será feita a fis-
calização na Asso-
ciação Commercial

roo
plano

:ooo$ooo por SS001
dn Loteria Federal
de amanhã

importante
. extrair-se

do
Es-
dos
fim

O transporte de gado no
Uruguay

IU..';hlio, :, -- (A. A.) — Está
.•-:•.¦¦«.•:.!„ vivamente aos centros pro-
i':c;,.rcs do Daiz o problema do trans-

• -..'¦ dn •a.elo pelas estradas dc íciro
ii-1 Republica.

\,--e st-iitido está vmia commissão,
:-¦ .-.-...,-l:i pela Coimuissão Geral dos
V...iis|ur,-:es, estudando a fôrma mais
cei.vimir.ue dc sc verificar o reterido
l-.uiico, sem que o gado soffra lesões
'I" qualiiitcr natureza, para depo.s acon-
scihar ao governo a adopção do que for,
então, julgado melhor.

 -a **--**i>

1 morando a data da descoberta do Bra-
I «il na srs. Scnna Madurcira, Vicente

Carlos An...ia. dr. Uonono
; Pedro Leito Bastos. Todos

muilo applaudidos.
logar a posse da

ferreira
Menelil;
os oradores foram

Em seguida, leve

liclcm, .' — (A. A.) -- Rclard
Esteve inaelivo por muitos dias 1
cado de gêneros de exportação,
lauto cm borractia do sertão as

do -
¦ mer-
entre-
rendas

f eliz é o
| ndividuo que
D ispõe de um bom estômago.
A sua saude não se altera,
L imitando-se a tomar cerveja
G arautida pura:
A FIDALGA

f.r
!'.;,c'* 0

a extr,
it-oSoo*

.-...i.inl.ã. a Loteria Federei
:ção do importante plano de

cujo bilhete custa apenas

" 
H DESCOBERTA DO BRASIL
Conforme foi annunciado, realizou-se

torneai, ás S horas da noite, a sessão
íi.iea do Grêmio Utcrario José Hon.-
facio, na sede do Centro Cívico Sete
.Ir Setembro. Presidida pelo >Ir* l-O-1"'
rio Menelil;, presidente honorário (lo
mesmo, usaram da palavra Josu*. Scrpa,
orador do tírcaiio, e os alumnos Justo
.Villar c Luiz Gonzaga Junior.

Tan.hrni usaram da palavra, commc-

nova directoria do Grêmio, que l.cou
assim constituída: presidente,. João dos
Santos Fontes; vice-presidente, bebas-
tião da Silva Rodrigues; iJ secretario.
Silvano do Fspirito San;,.; 2" dito,An-
tonio Pires; orador Josué Scrpa: me-
soureiro, .usto Villar. c procurador,
Silva Maria. Kste acto foi- coroado com
uma salva de palmas.

Mo final da sessão teve logar um
"niatch" dc lula romana, seguido dc
outras cxiiibiçõcs do departamento
sporlivo ,1o Centro. .

Os lutadores Sebastião e Caldas Ser-
gio foram baslante applaudidos.

.•JC4-ff*--<íí>--**-í»

no dia 2S foram de i-:o toneladas, fei-
tas á casa ingleza ao. preço de 3$.loo e
3$.|0o a fina e no dia -'o, ioo toneladas
compradas pela casa allcmã, que pagou
a fina a 5->"oo.

Do borracha do Pará. somente foram
vendidas ante-hontem cu toneladas,
sendo cotada a fina das ilhas a .líroo.

Saiu para Liverpool o vapor Dustan,

' II L- 1 _;^_
'.""~ '
1

levando' um carregamento des
de coS toneladas de borracha.

.1 praça

MOVEIS

mt I 

A LA CAP1TALE
:'. fazendo grande liqcidiçfio de a
pira homens.

RUA DU OUVIDOR :d(

Congresso operário
argentino

_ilf«fls Aires. 3 — (A. A.) - Inatt-
"urar-sc-á no próximo d:a i-t do mez
corrente o Congresso Operário Nacio*
ml havendo grande interesse nos cir*
culos -raballiaaorc» desta -capital., _.

MAOATaHAI5S MACHADO .« C—
Run (Ioh Andradas IO o 21. Os
maiores nrninzons dcsia capital.
 1, it igm m fc> ~~

O almirante Neves victi-
ma de um desastre

O almirante Fonseca Neves, lente
dc balística do 3° anno da Escola Na-
vai, quando ha dias se dirigia, numa
lancha movida a gazolina, para Angra
dos Reis, foi victima (lc um lnmcnmvel
desastre: foi apanhado num dos pes
prio eixo do motor, que lhe esmagou
todos os dedos, que tiveram dc ser
amputados, «alvariilo-sc apenas o poi
legar,

associação
Commercial

A ELEIÇÃO PARA 0S CAR-
GOS DA DIRECTORIA

Realiza-se amanhã a eleição para o;
cargos da directoria da Associação
Commercial. Essa eleição vae s:r ne-
cessacianieiite muito disputada, pelo
que foram já tomadas resoluções con-
stair.es do aviso que a .Associação nos
envia, e que é o scgnmte:

•• \fim de facilitar os trabalhos sta
e'eição a realizar-se cm s do corren-
te. que terá logar na sala da blbliothc- «
ca (pavimento térreo do edifício da 1
Associação) á 1 hora da tarde, resol-
vr-i a directoria lembrar aos srs. SO-
cios a conveniência de levarem os seus 1
ul".mos recibos.

Temos o prazer de iniormar qne va-
rias medidas de ordem foram adopt.v 1
das, em uma reunião realizada, hon- j
t,*ni'. de delegados dc ambas as facções '

píeiteantes, para que anuclla eleição
corra com a devida regularidade,

O Chile e os navios
allemães

Santiago, 3 — (A.
Stronge, ministro de 1
tannica nesta capital,
conferência com o tU

A.l - O
..a majestade

esteve hoje
. João Luiz I
da -Republica,

sr.
bri-:
em jian-1
noincites, presidenti

palácio do governo
O assumpto dessa contercncia, que

foi longa, prendeu-se ás negociações
qu» o governo chileno eslá entabolando
com as chaneellarias da "Entcntc" ei-
a de Berlim, sobre o arrendamento dos | o
vapores allemães refugiados nos porto
da Republjca,

em . m

Na reunião cOiiliuercial que hon
se realizou no edifício da Federação
l-:s|iirii.i Brasileira ficou estabelecido
a fiscalização do pleito dc amanhã, na
Associação Coinmcrcial.

Falava-se cm conciliai;".',, devendo os
dois partidos em hua accordar na apre-
sentação de uma terc. ira chapa, 0,11.0
solução para 0. momento dc_ injensida-
de, que ambos atravessam, Nada disso,
porem, foi assentado.

Kffcclivanieiiic, pouco. depois
meio-dia, teve logar na Federação
pirila uma reunião dos delegados
dois partidos do commercio, para o
de ficar decidido, entre parles inter-
ossadas, o plano dns trabalhos da elei-
ção de amanhã.

. Entre outras medi Ias de caracter
puramente adstricto aos trabalhos .1.
tal natureza, como constituição dc me-
sas, numero de urnas, fiscaes de ambas
as partes interessadas, ficou ainda dc-
eiilido que o meio. pratico c efíicaz dc
uma fiscalização rigoro=a ,«uo satisti-
zesse amplamente os interessados, mos-
trando a realidade do pleito, seria a vo*
tação mediante apresentação *lo ultimo
recibo da .Associação Caminercial, o
que eqüivaleria a um lindo de eleitor.

Redigiu-se e íoi entregue aos repre-
sentantes-da imprensa que assistiram a
reunião a seguinte nota :

"Associação Commeficial — .\ti.u de
facilitar os trabalhos da eleição área-
lizar-sc c.u .s do corrente, que terá lo-
gar na sala da bibliothcca 1 pavimento
terrro do edifício da Associação), ás
13 horas, resolveu a directoria lembrar
aos srs. sócios a conveniência dc le-
varem os seus últimos recibos.

Temos o prazer dc informar que va*
rias medidas de ordem foram Bdopta*
ilas, cm uma reunião realizada hoje.
dc delegados da ambas as facções piei-
teantes, - para que aquella eleição corra
com a devida regularidade."

Nesta reunião representaram a Liga
, do Commercio os srs. Antônio Alves
| da Fonseca e Gustavo Silva, e a Asso-
! ciação 'Commercial os drs. .Augusta Ka-
i mos e Cornclio Jardim.

Foi ainda intermediário do accordo
lebrado, cuja acta deverá ser assi

a distribuição da justiça .e§*a adinints-
tração de todos os negócios do reino,
na qualidade dc senhores unicos, depo-
sitarios dos direitos do Estado, cujo
poder se limitava, tão somente, «
acção das cortes.

Instituíram-se concilios ou parlamen-
tos geraes, que regulara..', os negócios
religiosos e civis, na sua maioria for-
mados pelos ricos homens, prelados, o
nbbadcs dos monaslcrios, pelos cheles
das corporações senti-rcligiosas e semi-
militares, sendo unais tarde (depois de
d. Affonso IU) constituídos pelos re-
presentantes ou procuradores dos Ires
estados nacionaes — clero, nobreza c
povo.

Exercendo uma parle da soucrania
real, curvavam-se. no entanto, á vnnla-
de do rei; considerado o unico legis-
liklor.

Depois do Código Wisigothico surgi-
ram muitos outros de direito publico
local, escriptos, quasi todos, em latim
bárbaro, -começando, do brilhantíssimo
reinado dc d. Diniz cm deante, as pri-
meiras leis, que se foram generalizando
e auginenlando nos outros reinados, á
medida das necessidades legislativas da
nação. .

rnliroduziram-so mintas reformas,
tanto civis, militares, policiacs, agrico-
Ias, commerciaes, etc, como lambem
foram restabelecidas leis sobre a men-
dicancia e a navegação, sendo refor
mado o direito canonico, c adaptando-
se o direito romano, já cm çsttidos na
l.'iiiversiiladc de Bolonha.

Profundamento mesclado, o povo
portuguez. era conslituido, ab-initio,
por elementos complexos e çrajidciiien-
ie heterogêneos: — os christãos con-
slituiani, propriamente, a nobreza ;
mouros ou sarraecnos, sectários do is-
Inmismo, , ii iam cm bairros conqiusla-
dos pelos christãos. dos quaes lhes não
era pcrniitlido afastar-se; mos.irabes
ou hispano-godo-sarracciios, formando
a massa da população, ein geral; ju-
deus, sempre odiados e perseguidos,
vivendo, como 03 mouros, cm bairro.?
próprios; colonos, isto é, estrangeiros
vindos de differcn.es parles, quasi. to-
los cruzados nue se dirigiam ii '1 erra
Santa; nobres; homens livres; ricos e
indigentes; plebeus, gente pobre, mas
honrada e trabalhadora; c, finalmente,
escravos, desgraçados entes, considera-
dos brutos, e não pessoas, Eis os priu-
cipa.-s factorr., os elementos capitães
que, nos primeiros tempos, constitui-
ram a população da monarchia portu-
gueza, da qual nos vamos oecupar.

As classes sociaes, como já dissemos,
cotnpreliendian. tres estados: clero,
nobreza c povo.

O primeiro,, prepotente e orgulhoso,
composto, em quasi sua totalidade, de
pessoas eruditas, i.mtniscui,vsc em todos
os negócios, quer uiibiicos, quer par-
tieulares, obedecendo mais ás ordens
do papa que ás do rei, constituindo,
por essa fôrma, serio obstáculo'que a
realeza, para a sua consolidação, pro-
curou combater, conseguindo, çntretan-
to. vciicelo, apezar dc 501 hmncnso
poderio e suas extraordinárias riquezas.

Prohibida de comprar bens de raízes,
por D. Affonso II e seus suecessores,

cler
¦ntr

de Affonso lil, soi) o titulo de fidal-

¦ Enebenilo os corredores dos paço1.
participando do conselho privado ""
rei, acompauliando-o por toda a parle,
constituindo a sua comitiva em todas
as excursões, esses fidalgos palacianos
gozavam de prerogativas especiaes,
odiosas cm sua essência.

Orgulhosos e enfurnados, excessivos,
ás vezes, queriam dominar a realeza,
originandivse, dahi. lutas terríveis, quu
ce travavam conlinuanicntc.

d terceiro estado, quer dizer, o povo,
comprelicndia os burgueses, os vdoes
c os íioiiicilí de trabalho. Estes primi-
tivainciite, não eram considerados ele-
mento politico, sendo-lhes vedado logai
nas assenibléas 011 cúrias. Reunidos nos
municipios regiam-se, por si sos, lulaii'
do sempre conlra os elenicn os do cicio
c da nobreza, que os huniilliavaiii con-
tinuamcnle, chegando a cscravisal-os.

Em todas as .pliascs da evolução nu*
lui-il a terra, com os seus proiluclos
próprios e capitães, tem.sido a lo-
neniadora indireeta dos ódios c Uíscoi-

di.,s travadas entre os vanos povos,
despertando, para n sua posse, 11 a n.

ção etibiçosa -de alguns, ricaços
cães e dos grandes -da curte,, dr. .
nuacs sc destacava como mais avnlo ¦

ambicioso, o rei, emanando desse mi.\ ,i

,le interesse grosseiro .promulgações«. I.

leis severas, como das sesinanas, t.|)i
meii-o systema dc colonização c o mm-

pai germeil da rápida prosperidade
agrícola, que .perdurou .^«>'^.
XVI sendo, no reinado de'D* -Manoel,
substituídas pela instituição dos morgii-
?o,\ ealicllas), que faziam «'» lue --

autoridades respectivas vc asse ' n

speccion.-.sseiu as terras devo ntas,, Ia
licndo-as cullivail .pelos indgçnKS
vagabundos, presos na via publici. ,

Os inoiiarehas portuguezes (I. pr -

meira dymnastia muito se empenhara 1

nela grandeza do remo, sendo as 1

dustrias objecto de constantes preoecn-
«...Coes. cabendo: - a (D, Sai clio 1 o

Icscnvolviinento das manafactiiras 1.1

Covilhã; a Affonso I o <"<'e\"ín"r*''
fabrico da lã e do l.nl.o; a D. I »
o estimulo das industrias extracm.is dc
minério, por ordem de quem foram
exploradas as minas dc ouro de Auiç,i.
e bem assim as de cobre, chumbo, pu-,
ta, ferro e pedfa-linme,

O commercio. ínnito embora iossc
nvul-lado o nunicro de feiras e merca-
doá. não 'conseguiu -|proaperar. ileviuo
a diversos faclorcs contribiitivos, diul-
tre os quaes a difficuldade dc meios dc
comnuuiicação. falta de garantia indi-
vi.ltial e incerteza 110 valor das moedas
fiduciarias, tendo, entretanto, o litoral,
o ponlo favorito .para os mercadores e

commcrcianlcs, que exporlavam muito
vinho, sal e cereaes, estacionando, quo-
liilianaminle. nas .águas do Icjo, em
frente a Lisboa, quinhentos navios qne
faziam sua rota para a cosia da lies-
panha, Gallia e Bretanha, sem se aven-
turaicm, 110 emtanto, para a parte oeste
do Atlântico, terror dos marítimos, a
não ser uma ou outra não que, impeli.-
da pelai correntes aéreas e guiada
pelo gênio aventureiro de audaz, piloto,
peneirava no Mar Tenebroso, para nio
mais voltar — JoitGi! Abkiíu.
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Rua 1- de Março, 57

' 
gnada hoje, o dr. .Rodolplio dc Macedo.

N* actualidade.
BAÇA GRANDE

pen são a 6o5, só
¦:. Mem dc Sá

n.l CA-
U—'5.

Faz todas as
rias c abona os
Em conta corrente

movimento. ¦ ,
Em couta corrente

tada, .....
E a prazo fixo:
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opírações banca-
seguintes juros:

de

limi-
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II
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Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OCUI-ISTAS
LARGO DA OARIOOA.

—«¦«¦«•>¦>¦¦¦¦

8 SOB.

T)H. SOUZA DA-XTAS VIOI

XO "SATIUNO'

Federa! fará depois dc
extracçâo com o prêmio

A Loteria
amanhã .tuna .........
maior da ioo ;ooo$ooo, custíiiioo cada
'bilhete a diminuía importância de ??ooo.

¦a » um * w
ATTENÇÃO

AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, câmaras Je ar e ele-
mai; pe-tences, só na rua 7 de Se-
tembro ... i8i.

Peçam tibel'-.".
ALFREDO PAVAGEAU

Casa matriz: praça da Republica
a. 5a — Kio de Janeiro,

Buchos Aires, (A. A.) — Comei-
dindo a data da partida dns vapores
-i.ii,r-))i •• Saliirao, o dr. Souza Dan-
ias ministro do P.r.-.sil. nesta capital,
que acaba de ser nomeado sub-scçrç-
tario üas Relações Exteriores, dcciti-u
tomar este ultimo paquete, pertencente
••n Lloyd Brasileiro.

•*»¦»

Enfermos em Bello
Horizonte

Bello Horizonte, .1 (A. A.)—Acham-
=e enfermos o senador Mello Franco
e o dr. Felippe Si.viano Brandão, ad-
minislrador dos Correios, desta capital,
que tèm sido muito visitados.

m»
BOITECX

íHics Alves, ex-presi*
sua familia, r,a Ra*

conselheiro Rodrig
denie do listado, c
tisserie Spoitman.

'Foram, erguidos dois brindes, um dd
dr. Rodrigues aVIves, em honra dos drs,
Urbano dos Santos c Antônio .Azeredo',

o outro do sr. Julio Uarbosa, brini
familia do dr. Rodrigues Ali

'¦¦I C 1» m.
A's quinías-fcirfls, Suceulenta Feijoada

. 9 da inanliã, só na CABAÇA GRANDE.
n.ai».

dando

CASA
de tapeçarias.

wsa
Crilgu.-.yana n.

especial
3».

Aoml
.i liespüii

poderá comer um polvo fre&co¦ ni CABAÇA GRANDE.

DINHEIRO sob jotas c cautclaa
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes •— .15 e 47.
rua Luiz de Camões. Ciía Coatli.er.
Fur.dada cm :t6í.. ..

O representante do Sena-
do Federal em São

Paulo
S. Paulo, 3 (A. .'!.) — O dr..Julio

Barbosa, secretario da presidência do
Senado Feleral. almo.òu boje com o

Bebam sé Café Ideal
Uma investida improficua.

dos turcos ^
'Amsterdam, 3 (A. A. )— Tclogran.*i

mas d>: Petrogrado dizem que os"turcp?
atacaram, ;.-::i resultados, ar. posições
dos moscovitas em Kharpur. senJo alt<
tcpelltdos com avultadas perdas.

O avanço russo prosegue em toda '(

região de Asckala,
¦ ¦—1waa ¦> •c*-»*tP»'

117 Al? a !inta Sardinha, actualmtut-(
\Jlit\£* _. mtsbor do noiw r.trtaáa, ,

ILEGÍVEL-
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Os algarismos da
mensagem "

sr. Rodrigues Alves
ei. Paulo, 2 dc maio — (Do corre-

spondcntc) — Ao deixar o governo, 0
»r. iI.odrigiitTs Alves entregou no seu
suecessor unia synlhclicíi, mas .expressi-
va mensagem sobre os negócios que
acabava de gerir. Como iodos os do-
cuiiicnlos, nma mensagem é sempre
apreciável c merecedora da attenção
publica, .pois C* nella que se encontram
as informações officiacs inilliidivcis, a
respeito do (jue se passa num periodo
adininislraltivo. V. enganar-se-in. sem-nenhuma -diil>iUn,*iT.o, quem vrutciule.s-c*
ver 110 documento a que «Iludimos «pe-
nas coisas agradáveis ou mal dissiniíi-
lados informes optuiustas,

O Estado de .São Paulo tambem foi,
como se diz 

'1111 
linguagem popular c

limito significativa, no arrastão da cri-
se.. -K c preciso ijuc se não finjam il-
ludidus os próprios administradores;
essa crise autuará ainda pur muito lem-
po, sem embargo dc todos os esforços
que empreguem para, senão conibalcl-a
e veilcela, ipclo menos attential-a, 

"lis-

lado produetor ide café por excellcncia,
¦tirando da oxoortação disse .produeto
a quasi totalidade d:« sua receita, São
ll-lilo lia.de sentir -mais e mais, ;í pro-
jiorçfio que a guerra se prolongue, os
cífeitos tremendos da crise. Lida a
mensagem que o sr. Rodrigues Alves
enlrcgòii ao «ri Altino Arantes, pare-
cera, á primeira vista, que são grau-
kleiivente deploráveis as condições fi-
nanceiras do Eslado. O documento as-
«iguala 11111 déficit de quasi quiiizc mil
contos em 1915. ii' preciso, todavia,
ponderar, ainda com os algarismos da
mensagem, que esse defini íoi dc cer-
ca de 34 mil c quinhentos cornos cm
1914 c de ji mil c selccenlos coulos
em 1913. Menciona a mensagem, que,
da importância global do déficit de
¦1915, é preciso deduzir n importância
de quasi o mil <i «juinliciuos coulos, «lis-
pendida com serviços extraordinários
inadiaieis, 'Como <i principalmente pata
a pane econômica c financeira do seu
periodo governamental que o sr. Alli-
no Arantes vae olhar, tudo deixa pre-
sumir que, mesnio sob a influencia da
intensa crise mundial, 'São Paulo pode-
rá equilibrar ás suas finanças — C.

11—a « 11 ia 1 *».
CAPTAS PI. VMIèlPKSliS

{Campos de concentra-
ção para menores

abandonados
Pi.Titoroi.tSj maio dc 191G. — (Corre-

spuuilenle). — Um problema quc ca-
rece urgentemente da attenção do go-
veruo «T-, sem duvida, o da collocação
dos menores abandonados e vagabundos
(pie infestam todos os centros de vida
mais ou menos intensa, de. 11111a fórnia
pouco lisonjc-ira c de maneira a provo-
car comnicnlarios, ás vezes desagrada-
yeis, mas quasi sempre justos,

Petropolis, por exemplo, ao lado de
Ioda a real opulencia c muitas outras
qualidades que a ornam, não pude fu-
dir a esse mal, porque nella lambem a
quantidade de garotos e menores des>
oecupados t espantosa. 'Raro nu sino c
o dia em que a policia não tenha ne-
cessidade de. intervir, afim de reprimil-
os, nos Ímpetos obscenos, nos pequenos
roubos e scenas de pugilaio, mais ou
menos degradantes. A cadeia j;í os não
pódi- corrigir,.-Imitas vezes elles a vi-
silani. por vários motivos. Sc lhes per-
giinla porque não trabalham, a respos-
lia é invariável: "Ninguém nos quer,
por mais que .procuremos". "Não potli
«ms morrer a 'fome e daiü roubai:::
para comer."

IH:t, entretanto, uma maneira dc .-
pór cobro a íudo islo, estabelecendo-."
mu campo de concentração de menores,
«íue infrijam a lei que rege os costu-
mes e a moral públicos.

O governo ercaria a escola agricola
para os menores desamparados, mas de
uma fórnia .pratica, isto c, instituindo
11111 serviço de lavoura, cm qualquer fa-
zenda de sua -propriedade, orgauizan-
do-o de modo a se lhes proporcionarem,
além de unia relaliva dose d«: theoria,
aluada A inslrucção primaria, um fre-
quente c racional conhecimento das coi-
nas da lavoura .pratica, fazendo-os tia-
lildh.ir, de accordo cum a aptidão indi-
vidttal, sem, todavia, desprezar os co-
iiliecimenitos geraes da agricultura,
acreditamos que, neslas condições, não
haveria grandes despesas pecuniárias,em . ir.udc da renda que a producçãodecorrente poderia offerccer, E ainda
mesmo que o bom esse, os beneficios
que de -lal medida adviriam bastariam
paia compensar Iodas as despesas.

Al. iu disso, o governo prestaria ainda11111 excellente serviço ao lavrador, que•'o solicitasse (c 'não serão poucos), for-¦tecendo esplendidos auxiliares, dadosus conhecimentos de quc ser'

1

Jn: cs. porta-
. So no município de Petropolis o Ks-
lado do Rio possue terras devolutas
paia algumas dessas fazendas e, as-sim, em quasi todos os municípios do
ts:ado, o quc significa estar resolvida
a principal paru- do problema..'Desde, iporém, que esteiam
irados, como vigial-os? Não i-
pois que a despesa cum elle.-desapareceria, podendo,

eoncen-
difficil,

, presos,
assim, au-

ementar o corpo de vigilância, quc, aliás,deveria ser unicamente entregue aos
próprios instraclorcs, nlém do 

'quanio 
amedida representa de mil para 0s me-ncies. para o 'Estado e para a socieda-<le e, ate, para a agricultura. Couitudo,< necessário não esquecer que :i escolaseria para menores e, conseguiiitcmcn.

ie, para espíritos ainda em formação cuiodificaveis em seus instiuctos.-ir; n m o pi»i —'¦ —

Inslrucção militar acadêmica
_ A.. Standard General Pariu. «I,, linha

dc tirp do Interiiato do Collegio Pe-uio -", coui-pareceram duas turmas dealumnos da Faculdade Livre «le Direito
desta capiial (- do Gymnasio Pio Ame-
ricauo.

Inscriptos pela orde«m cs aluninos,leve começo o exercicio de tiro ao alvo,
para os do Pio 'Americano, ás n, lioras,eoiichiindo ás ie com o seguinte re-saltado; série «U- 10 disputas a 100 me-lios. na 'posição de joelhos e deitado,com fuzil Mauser, modelo 1S-
•lio regalai tiieutar circular.

1") Henrique Silveira, 8.'ioo " " de impados;
-T- Álvaro Fontoura Perdigão -6

pontos c ioo "j" __.. impactos-
.1"' Antônio Maeeu A. Silva. 7; pon-to3 c 1011 "|" de impactos.
Resultado geral: 14 aluamos fi?e-intn 1.10 di.-paioL ;, ioo meiros em alvov < .. ri KÚlamemar

Jiaeio». S? 1 "," d;
Iramos.

A's 12 liora- .(,-,• cm segni.li, inicio
c exercício dos aluamos da l':«culdade
dt* iJireito.

Com o fuzil Mauser. modelo 1895,
íizi-i— ii os aliiiunos disparos a 25 etoí, metros, os aprendizes «0111 munição
dc va-ga reduzida i- os quc i.T estão
miais exercitados, com a de guerra.As melhores séries «ie eincu disparos
na posição d. joelho .- dtiiado a 100
inctro.. cm ah-i.. C. C. rtgulaiiiciitar
íorain produzidas pelo acadêmico A«l
jcs lovar «le \'asconeclI«is, qim obteve
go pontos « 100 "}" d,- impactos.

José Fonseca, 87 pomos e Ioo "i" de

mui,

pomos

oliíiveraiii

ãinparjíos, 1- José Bento Corrêa,
ji.-iiius e a mesma .percenlagein

cn;::

pactos
Resumo «lo exercicio: 20 alumnos rea-

liztirain 200 disparos a »; e 100 metros,
coiis-.-i-iiirsiu 83, 5 '|° de impactos e

.1.-40 pontos.

vik ,".!
.wllaa.le
a lardc,

_¦ AinãnhS, a linha «le Tiro
^'aria, -tio Inlertiato '1'cdro I!.
üÍ-;-[»5Íção dos aiuijinoíi da 1*
«de Direito, das i-- ás 2 iiora» <
paia exercicio -c tiro ao alvo

Nu próximo mez dc julho do «ar-
¦reine a ano será levado a efíeito nesia

eapiial um grande concurso dt- liro ao
!»!iu. entre alimmos dos íslabelecinien-
j toi iic ensino secundário e superior.

A philanlropia, esse sentimento nobre
e digno que só se abriga nas almas bem
formadas, desperta sempre, nas varias
modalidades das suas manifestações,
fervoroso cnlbusiasino, Ipelos beneficios
resultantes da sua acção bcnifazeja.

Seja cila realisada na pequena es-
mola. que allivia o faminto dos borro-
res da fome; seja expressa no obulo
aiiuiiynio e mysterioso, que vae levar A
bocea do pequenino orphão a ração que
sustentará o 'seu debii corpo, abrindo-
lll— ns purtas (Ia vida; seja ella o ali-
cerce, bem cimentado, desses grandes
Icjnplos da caridade, onde a dor e o
soffrimento sc esvaem nas dobras avel-
ludadas do carinho e da ternura; a
philantropia representa, invariavelmeu-
te, o grau máximo da generosidade e
do amor aos -nossos semelhantes.

E' por isso que os altruístas, bem fei-
tores da humanidade, vivem eterna-
mente na consciência de todos, perpe-
tuando-se o seu nome através das ge-
rações c dos tempos.

Quem poderá esquecer o geslo di-
gnificante dc Rockfeller, destinando ai-
guns dos seus milhões á fundação desse
admirável instituto americano que, cau-
sado dc beneficiar os seus patrícios,
envia, barra a fora, delegados -seus a
lon.üjquos paizes, com o fuii dc estudar
entidades iiosiologiicas e cc.iiibater.-lhcs
as causas-originárias?"Njingueiii, 

certamente; totdòs admi-
ram a magnificência nababesca desse
grande homem que, podendo aceumular
avnrameiite os seus milhões, os empre-
ga de maneira tão elevada e digna.

IPois c para uma obra de philautro-
pia e altruísmo que a minha penna in-
color tinge o papel neslc momento.

Trata-se «lc fundar 110 Rio a " Casa
do Medico ".

Como sc vê. não é 11111 movimento d
solidariedade de todas as classes so-
ciaes; c, sim, a solidarizarão especial
de unia classe cm torno de uma id«T-a
grande e generosa.

Os médicos desta capital vão demon-
slrar, de maneira brilliantc, que aqui
lia quem saiba amparar os emprelien-
diniciitos dignos, prestando-lhes todo o
apoio que merecem.

A fundação da "Casa do Medico"
entre nós é uma necessidade inadiável
pela nobiesa dos fins a que sc destina,
amparando, na velhice 011 adversidade,
os -collegns que os rigores da sorte ar-
instarem iá idolorosas Contingências.

'Mão são raros os factos desse gene-
ro, havendo.- vários exemplos de colle-
gas que têm passado os transes mais
angustiusos da vida.

Foi inspirado pela previsão «le seme-
lliantes acontecimentos que ("Tourtault,
o brilhante espirito que viveu ao lado.
das grandes concepções, teve a idéa fe-
liz de fundar, na França, essa csplen-
dida instituição, com o fim de amparar
os collcgas aos quaes a desventura lhes
tivesse aberto a porta.

Não coube a elle a honra da execução
de tão grandioso pensamento; Cour-
tault, o grande idealisador, não era 'ho-
tnem para executar o que pensava.

Na pratica elle confundia-se, pertur-
bava-se; como as águias, elle via de
longe, mas não se amoldava á perce-
pção «los pequenos detalhes ,na phrase
feliz de Hebne.

jEntretanto, a Courtault deve-se a
idéa desse bello monumento, levado a
effeito na França, pela dedicação c es- ]
forço dc Keynier, Nass, Triboiiler, Sch-'; uiitt, Regis e outros distinetos médicos
que, vivendo 110 conforto adquirido
iil-Io trabalho honesto 110 exercicio 110-
lilissimo da sua profissão, não esquece-

ram que a f<rlicidade é um dom pessoal,,
: sorrindo' a uns e negando-se a outros.

Elles não esqueceram, sobretudo, que
a vida é cheia de difficuldades e sa-
criíicios, podendo o medico ao fim de
sua carreira não conseguir reunir clc-
tueiilos que lhe garantam uma velhice
feliz c descuidos;!, passando, então, a
soffrer as maiores agruras.

Por isso, essa obra de solidariedade
medica 'franecza é um exemplo digni-
ficante, qtte deve ser imitado por todos
os paizes do mundo.

F. llelnn-, o brilhante clironista du
Presse mcdicale, escrevendo as impres-
soes quc teve da visita á Casa do me-
dico, cm Bvczollcs, conta quc ao se
despedir dos cinco collcgas mie lá vi-
viam, sob o teclo proteelor du magna-
niina instituição, foi chamado á parte
por um delles, um sympalliico velhinho,
quc assim lhe falou: "Senhor, tenho li-
do os seus artigos constantemente c .pe-
ço-lhe «pie proclame bem alto o valor
da idéa de Courtault; eu, que vivi triu-
la e cinco annos cuidando dos meus
nionlniihczcs c quc não tenho cem
francos, vu-ine-ia na contingência dc
seguir o exemplo do meu preilecessor
se Brczolles não existisse".

— Mas, pergunta Ilclinc, que fez o
seu antecessor? Suicidou-se, para «ão
estender a mão á caridade publica,

Eis a triste confissão dc um medico
que passou sua vida 110 exercicio da
clinica e que apus trinta e cinco annos
de serviços, ver-se-ia na contingência,
aliás muito honrosa, de terminar os
seus dias, para não se sujeitar aos ne-
grores da 'mendicância!

A "Casa do medico" veiu salvar a
vida desse collega, cheio do nalural or-
gtilho da sua classe, fia sua raça c do
seu passado; como esse, muitos outros
ver-sc-iam na triste situação de appel-
lar para uma solução lamentável, quan-
do o p«»o dos annos lhes r.ão perr.nt-
lisse mais ganhar o pão com o síu Ira-
baliu..

O espirito de solidariedade de uma
classe nobre e respeitável deu á Fran»
ça. o bello paiz dc tão honrosas tradi-
ções, o ensejo de mostrar ao muni o
que, lá. as idéas altruisticas encontram
sempre um meio propicio ao seu des-
envolvimento.

A "Casa do medico" foi fundida c
vivi do auxilio que lhe dispensa a cias-
se medica e «la generosidade do povo
francez.

Eis o caminho que devemos' seguir,
acompanhando o nobre gesto dos nos-
sos collegas da França, honrando a
nossa classe e dando unia demonstra-
ção publica da solidariedad; que nos
mie e do desejo, que temos, de ver bem
elevado o nome da medicina brasileira.

li plano é o mais grandioso possivel;
.1 sua cxeqtlibilidade é fácil, desde quetodos os médicos concorram— de accor-
do com as suas condições.

Os "Rockfcllers" da nossa medicina
saberão, certamente, ser generosos, li-
gaiiiln os seus hoiiks aurcolados, á rea-
lizução desse nosso ideal, que significa
a .pureza dos nossos sentimentos c a
uiiivoca magnitude do espirito de união
dc nossa ciasse.

O ex. mjilo ficará; outras classe;
.'icoiiipauliar-iios-ão, seguindo a boa tri-
lha, resultando de tudo isso o -pro-
gresso e cngrandeciniento do nosso
paiz, que será citado, a justo titulo,
como :-. palria de homens forli-s e ge-íKrosos, unidi-s pelos laços de --.minta
estima 1: de acciulrado amor aos seus
semelhantes.

Lc.amemos, pois,"desde
cerces «Ia "Casa do medico
começffda ella será termina
própria gianJ.za.

E quando, mezes depois, o visitante
por aqui .passar ha de ver lá, no alio dc
uma coluna, dominando a casaria quese 1 slcndc a puder de vista, nos va-
nos aspectos da sua dcsegualdade c«as múltiplas formas «los seus irregii-
lares contorno*;, n perfil de uma casi-
nha que ak-gra a vista pcia s-.ia sym-
lu-.hia e pela s-ugela braminra dos seus
•rjjjuloij c relevos.

hiiberá. cnlão, q-.ic cila representa a
obra ben-.iiierita da solidariedade me-
dica brasileira.... — 1)i;i.miko Vai.-'. .RUS.

MARCA VEADO
&, 300 rs.
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fiscalização e defesa
commereial da manteiga

Fala-nos o chefe cio serviço de
repressão á fraude

A organização do serviço de repres-
são á fraude da manteiga, com a sua
recente regulamentação c as duvidas
suscitadas entre os
picrciantcs dàquelle
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O dr. Maria
Saraiva

nvool vimenlo

fabricantes c 1:0:11-
produeto fez-nos

procurar o chinii-
ca dr. Mario Sa-
raiva, chefe do
laboratório respe-
ctivo, para quem
formulámos algu-
ns quesitos, cujas
respostas vêm es-
clarecor, niiiiiidcit-
temente, o 1110-
mentoso assumpto,
que tanto inter-
essa ao commcr-

cio,
— 'Pódc dizer-

nos, doutor, qual
foi o critério que
presidiu a confe-
cção do regula-
mento ?

. — O unieo pas-
sivel: exigir, sem
estardalhaços, que
os máos negoci-
antes de inantei-
ga não prejudi-
quem os bons.
'Como consequen-
cia, virá o des-

Foi fuzilado o chefe da rebeüião
LONDRES, 3 (A. H.) — Uma "Ma

officíá-l a respeito das perdas pessoaes e
rnateriacs causadas pela rebeüião da Ir-
landa, annuncia que nos hospitaes apenas
morreram 1S8 pessoas.

As construcções avariadas são cm nu-
mero de 179.

LONDRES, 3 (A. A.) — O Tribunal
Marcial condemnou á morte, já tendo si-
do passados pelo fuzil hoje de msuhã, os
signatários da proclamarão da Republica
na Irlanda, srs, Roger Casemcnt, James
Conolly e Peter Pearse,

A:nda estão vivos, parecendo quc serão
só condomnados a trabalhos forçados, os
revolucionários Tliomas Clarkc, Mac-Diar-
mada, Mac Donagli, Edmont Cenant e
Joseph Plumkct.

As noticias officiacs publicadas sobre o
movimento na Irlanda, dizem que a cal-
ma já foi completametite restabelecida,
sendo normal a situação em Dublin.

, . . -.--—  lógico da industria de11 icticimos nacional. Isso se dcprehende'facilmente á vista da creação, de umaboratono de fiscalização e de distri-buiçao de marcas de garantia, ao ladode 'funecionarios, não chimicos, mas en-tendidos cm assumptos de fabricação,
os quaes põe -o governo ao dispor da-
quellcs que desejarem conselhos.Se assim foi. . como explica v,ex, que haja grande numero de in-dustriacs e negociantes de manteiga
apavorados com esse regulamento?
Como pode o governo fazer lauta exi-
gencia, como se está dando, quandosabe que a grande maioria dos fabri-caules do interior não tem a inslrucção
teclinica necessária?

Aeccite a resposta por partes, por-
que o quesito é complexo,

Não me consta quc os negociantes e
produetores adeantados se achem apa-vorados. Já lenTio sido procurado porum grande numero de interessados,
lanlo daqui como do interior, que, nãolendo compielicndido de chofre a' jus-leza das exigências regulamentares, smostram satisfeitos depois d
hora de conversa, duram

. os ali-
unia . cz
peia sua

meia
a qual seventilam as onjccções e a razão, dc ser

daqmllo que o regulamento exige.
Oevi-in estar apavorados os indus-Irioes cuja actividade consistia cm que-rer imitar grotescamente o milagre da

multiplicação dos pães, multiplicando,
em proveito próprio, o peso da mau-
teiga que manipulavam c expunham ávenda. Xüo. -poderão cllcs estar satis-
icilos vislo como daqui por deante
acarretará graves conseqüências expor
ao consumo publico manteiga que ape-
nas encerre 33 "|° de matéria gorda,como o demonstrou o prof. Luiz Faria,
no, trabalho que apresentou á Faculdade'
dç Medicina, por oceasião de sua can-didatura á livre docência da cadeira
de clumica analítica dàquelle Insliiiiio.

Quando esse especialista nn analv-
ses dc maiitcigas trabalhou conimigo,
na commissão a que o Correio da Ma-
nhã alludiu ha poucos dias, tivemos
oceasião dc verificar que muitas fabri-
cas de beneficiar manteiga o.utra coisa
pratica não faziam senão addicionar
agua ao produeto que compravam no
mercado.

Passo á segunda parte do seu que-sito. Supponlia v. que amanhã |he ,lè
na telha montar unia fabrica de expio-
sil os e isso porque seu imnho já tem
unia que iiie dá lucro.s. Các-lhe nos bra-
ços um entendido no assumpto, que lhe
recommonda comprar estes ou áquelles
apparelhos; v. os compra, talvez bo.ns,
muito provavelmente máos, mette-osnos fundos dc sua casa, assim trans-
formados cm fabrica, e põe mãoá á
obra, V., que não estudou chimien,
que supponlio não ler estudado;
«pie não quer gastar dinheiro cm com-
prar livros, para se não perder em as-
sumplos teóricos, nem quer contratar
um chimico, por motivos econômicos
mais ou menos justificai eis; V., que
quer ser eminentemente pratico, oa vae
fazer pessoalmente dynamite e tudo
quanto fór explosivo, ou, ainda, cou-
traia Um entendido por preço módico,

V., ou seu entendido, ouviu dizer
qtte para fazer dynamite
cantado glycerina, ácido
¦lo sulpliurico,

E. assim, entra sua fabrica em acti-
n.laJc. Ao l*ím de mein hora, trtmienda
explosão transforma suas installações
em taes coisas quc por muito feliz se
deverá V. dar se puder mostrar aos
seus amigos os lugares iiiii Troya fuit.A quem cabe a culpa do mallogro da
sua industria? Será ao governo?Mas isso são explosivos c nãu la-
ctteínios....

Não ha differença -nilre as duas
industrias senão no facto de ser uma
perigosa e a outra não. Pintei o meu
caso com cores vivas; mas. sem sair
«los lacticiiiios, como quer você que o
governo se responsabilize pela falia de
juizo dc quem se arvora cm fazer mar-
teiga sem conhecer os rendimentos des-
sa arte?

Porque nos procuram os pequenos in-
dustriaes rcunlr-se cm cooperativas,
único meio de quc dispõem para au-
ferir lucros, em vez de procurar esta-
iiclecer uma concorreuci
lhes ('¦ nefasta?

Hem

ou

se põem em
nitrico c aei-

demonstramos em publicações officiacs
que apenas 12 *\° das inanteiijas mi-
netras têm percenlagein de maioria
íiordu inferior «i exigida na lei c no rc-
giilúlitcnio. E, convém notar, as qucnão attiiigcm os _o u|", muito perto dei-
Ics andam,

Cumpre salientar quc a decantada
falta de instrucçãò profissional não sc
faz sentir praticamente' sobre a percen-tagem de matéria gorda e sim sobre a
qualidade das manlcigas.

Por que motivo foi escolhido -tão
baixo o limite de acidez? Já alguém, \|t|n,,sversado em assumptos de analyses, me
explicou que esse limite poderia- ir até80. -i '

, -— Ha, com certeza, confusão db seuinformante. >E' possivel que elle conte
ilo rferindo-se ao soluto decinonnal. A
lei c o regulamento adoptaram o so
luto normal dez vezes mais eoncen
Irado . __,

O regulamento faz um ¦ sem nu-
mero de .exigências cm relação a decla-
rações a'serem feilas ile modo visível eindelével nos eiivolucros «Je manteiga.
Os negociantes deverão então perdertodo o stock de latas que possuem?Porque pcrdel-as ?

Cumpre salientar que o governo nãotem em mira senão auxiliar c amparar.
O director do Serviço de Indus-

tna Pastoril, dr. Alcides Miranda, tem-
me repetidamente recominendado queprocure os meios de levar a lei c o re-
gulamenlo a serem adoplados pelos in-•teressados, cm vez de I!t'os impor.'Essas declarações podem 3er feitas
tia cinta do fecho das latas, o quecusta muito pouco. Não lia necessidade
de duilar fora os stocbs existentes. '

E v, ex. imagina que as marcas de
garantia sejam bem recebidas ?
. — Como não ? Digo-lhe anais, ..«lias
já foram bem recebidas. Já ha indus-
ir.iaes, e não poucos, que as desejam
empregar immediatamente.

V. cx. espera que o laboratório
possa ítmcciòiiar sem -tropeços «desde já
assegurando o cumprimento Ja lei?

Sem tropeços, francamente, não
creio. São lautos os interesses que vão
ser contrariados!

Posso, por exemplo, dizcr-Ibc que jália quem mimoseie com o epitlieto <le
incompetentes áquelles que concorreram
para a elaboração da actual lei. Mas
isso é o menos.

(Estamos informados dc que o
pessoal dc que dispõe o laboratório é
instiffi.iente. Isso não Irarás graves
transtornos para o commercio ?E queria v. que o governo, ainda
pouco orientado sobre a quantidade dc
analyses a serem feitas, fosse logo no-
meando metade do -Ministério para fa-
zer ciiiinica cominigo ?

ü que lhe _>osso assegurar é que s.
cx., o ministro da Agricultura, não
deixará cm más condições um serviço
creado .pur elle. Conhece o valor dos
technicos que deverão auxiliar-me no
laboratório c eu lhe posso asseverar quc
com elles o serviço dará resultados
effitca7.es.

Como explica v. ex. quc a man-
leiga tenha baixado repentinamente de
preço 110 mercado em grosso ? Já será
isso um resultado benéfico'- da acção
da lei ?

Apezar da ironia, dou a .explicação :
o mercado do Norte foi abarrotado
com manteiga feita sem lei; agora, na-
tiiralineut-e, a .procura é menor. . .„Agora, a ultima perguntai A seu
entender, o preço «Ia manteiga subirá
mais tarde ?

Com certeza. Xão haverá mais man-
toiga com 33 "í" de tnaleria gorda.
Mas o preço delia talvez nunca luais
attinja, para o consumidor, ás culmi-
nancias passadas.

Supponlia que o preço da u.âttleip.a
110 mercado (manteiga contendo So 

">|"

de matéria gorda) seja de ,.$500, Au-
gmcnlaudo-sc a proporção dc aíítta nes-
ía. nmnlôiffa deverá o consumidor pa-
gar por cada kilo: 4$?oo, se a agua
chegar :t -'6 "|"; 5$;oo, attingindo ¦")
"\". e Gf.soo. se houver 46 "\" de agua.

Km outros termos: o preço da agua
fica equiparado ao da manteiga, o que
não é agradável para o consumidor."

A palavra, official

AGÜERRÃCONTAM
POR ELLES MESMOS

ALLEaiANUA. — Berlim, 3 — O
quartel general allemão cuiiuimnica, cm
data de 2 de maio:"Ao norte de Loos uma forte patru-
lha, sob o comniando de um official
penetrou, por meio de um ataque de
surpresa, muna trincheira ingleza, cujos
o.ccupantcs foram quasi todos mortos
num combate corpo a icorpo.

No sector de Mosa os duellos de ar-
tilhcria augnicniaraiii de intensidade.
Na margem esquerda só combates a
granadas dc mão, entre os postos avan-
çados a nordeste de Avoeourt. Na mar-
gem direila, ao sul de Douaumont c
da floresta de Lá .Caillette, um ataque
francez foi repellido num combate
corpo_ a corpo, que durou varias horas.
Mantivemos todas as nossas posições.

O tenente Boclkc abateu o seu 15"
aeroplano, num combate acrea sobre a

Cote du Poivre", c o tenente von
o seu s", ao norte de- St.

Mihicl.
Com um alrazo de alguns dias che-

gmi-nos a noticia da destruição de mais
dois apparelhos inimigos, nas proximi-
dades de Verdun, na dia 10 de abril,
lendo sido titu delles abatido sobre o
forle de la Chauine c o outro sobre O
bosque dc Thiervillc."

Berlim, 3 —. O alinirantado allemão
comnninica, cm data de 2 de maio:''Varias aeronaves da marinha alie-
má atacaram, com bom exito, os esta-
beleciincntos militares russas na ilha
Molin, ao norte da ilha Ccsel, bem
como os de Pcrnau, na costa Oriental do
golfo de Kiga. Todos os dirigiveis rc-
gressaram sem soffrer os minimo,"
daninos. Ao mesmo tempo os nossos
hydroplanos bombardearam o acrodro-
1110 dc Papciiholni, na ilha de Ccsel,
onde «usaram grandes dainnos. Estes
ajiparelhos voltaram, egualmente, illc-
sos.

Uma esquadra acrea russa tentou
álacar os nossos estabelecimentos na-
vacs de Wiudau, sendo, porém, rcclias-
sada pelos canhões de defesa acrea,
sem conseguir resultado algum."

•ÁUSTRIA. — Vienna, 3 —O estado-
maior austríaco conimunica, cm -data de
30 de abri!:

^-Devido a 1.1111 ataque de forças ini-
migas numericamente superiores, ao
norte de Kjlynow (?), os destacamentos
aúslro-liungaros tiveram ordem de re-
ctiar das posições avançadas russas quc
tinham conquistado dois dias antes.

Na frenle italiana os costumados
combates de artilheria.

Uina esquadrilha de aviadores aus-
triaco.s atacou os acampamentos c quar-
teis inimigos em Villa Vicentina, com
bom exito, regressando todos incoltt-
mes.. Um aviador austríaco travou com-
bate perto de San Danielo dei Triuli
com quatro acroplanos inimigos, aba-
tendo um delles.

Nas montanhas «Adamello pequenos
combates dc infanteria."

—V»-_P » Ba.

Varias noticias
Os búlgaros fuzilaram

cincoenta subditos
gregos

Londres, 3 — (A. A.) —A AV.c. lã-
change publica hoje uma -nota dizendo
que os búlgaros fuzilaram, sem prévio
processo, cincoenta pessoas gregas, dc
notoriedade, presas pelas tropas do rei
Kerdinando, quando foi da ultima in-
citrsão pelas mesmas feita cm territo-
rio da Grécia.

Londres, 3 — (A. A.) —Os inglezes,
que estão 110 norte da França, atacaram
os allemães com violento bombardeio
de artilheria, em Monlaubaii e Thic-
vai.

Londres, ,. — (A. H.) — Conimttni-
cado do exercito em operações na
África allema :"Começou com grande violência a
eslação das chuvas. O máo tempo tem
retardado muito os movimentos dus tro-
pas belgas na região de Koanda. O ini-
n-.igo oecupa fortes posições nas monta-
nhas ao sul dc Kiuidoa."

Parece ter-se iniciado
o periodo de recuo

para o inimigo
Paris. 3 — (A. H.) — 'Em frente
Verdun (parece ter-se iniciado o pe-

riodo de recuo para o inimigo quc per-
deu já a direcçâo das operações. As
respostas e contra-ataques franco__.es,
extremamente rápidos, repetenrse vi-
etoriosam.er.to, distanciando o inimigo
dos seus objectivos c aproximando dus
linhas inimigas os francezes cujas van-
lagens assumem verdadeira iiupor.an-
cia,

Quando se rçflccle quc desde 20 do
corrente, o conluiando francez promove
com resultados favoráveis unia série
de contra-ataques, não se pódc deixar
de concluir quc e-ãas operações consti-
mem uni conjunto niuilo animador,
comparado aos esforços infruetuosos
dos allemíies desde q úo mez passado,
que tão grandes baixas lhes custaram.
Ante semelhante resultado, a I'rau.a
confiantemciitc aguarda o desenrolar
dos acontecimentos em ambas as mar-
gens do Mosa.

Paris, 3 — OA. ÍI.) — lí' interes-
Santo pôr em confronto o silencio ab-
'soluto que guardam os jornaes allki-
mães sobre os ganhos francezes na
frenle dc Verdun o os commentarios da
imprensa neutra, alguns delles de gran-
de interesse.

O Diário universal, da imprensa hes-
-panhola, reconhece que o esforço alie-
mão foi cm Verdun gigantesco. Se, po-
rém, a batalha está terminada, ella rc-
preseiila inquestionavelmente, um gran-
de triiimpho para a França.

•A imprensa noruegueza lambem sc
mostra muito impressionada com o fra-
casso allemão. O Mcrgenbladet, órgão
mais sympatltico aos allemães do que
aos alliados, considera que elle repre-
senta unia derrota da Allcmanha.

Paris, 3 — (A. II. )— Segundo te-
legraminas aqui recebidos, O Século,
de Lisboa, publicou a seguinte declara-
ção, feita pelo sr. Antônio Macieira,
chefe da delegação portugueza á Con-
ferencia Intcr-Pailamentar de Paris,
depois dc sua visita á frente franceza:

"Senti uniu conforladora e profunda
emoção, unia impressão de sincera
admiração anle o soberbo espectaculo
das confiantes c corajosas Iropas da
França, levantadas cm defesa do mais
bello «le todos os ideacs'humanos. Cio-
ria á França, unida, forlc c indestrui-
vel I

Senti-me profundamente abalado ao
contemplar defronte de Verdun o maior
exercito do mundo.. Soldados e offi-
ciaes tem todos a firme certeza dc
vencer, e estou convencido que vence-
rão, pois quc jamais um exercito cs-
tevo mais bem armado para a Vido-
ria!

A " Bibliollicquc Uhiverselle", dc
Genebra refere uma conversa tida por
um dos seus redactores com o príncipe
Henrique, da Prússia, irmão, do lcaiscr,
que preslou Homenagem aos francezes,
quando disse aquelle jornalista:" Como se balem bem estes france-
zes! Quc exercito, admirável I"

No jornal " Vozes da America l.a-
tina" que se publica cm -Paris, o cs-
criptor Gomes Carrillo, divulga as opi-
niões dos mais notáveis ink-llecUiucs
do Brasil, da Argentina, do, Chile e da
Cokinibia, que Iodos fazem ponderados
o ardentes votos pela victoria da causa
franceza, que é a victoria da causa
latina, sobre a barbaria allcmã.

Paris, 3 — (A. II.) — Commuiiica-
do official:"Na .Argonne. depois du vivo bom-
bardeio com obitzes lacrimogêneos, o
inimigo -tentou, já quasi no fim «la lar-
de, um pequeno ataque com effectivus
de Ires companhias, contra as nossas
trincheiras entre la Iiarazéc c Four-dc-
Paris e conseguiu tomar pé por mtimcn-
los nos nossos elementos avançados.
Não puderam, porém, mauter-sc nessas
posições, dc onde foram expulsos, for-
temente attingidos pelo fogo das. bale-
rias c da infanteria .francezas.

.'Na região de Verdun, vivíssima acti-
vidade du artilheria dc ambos os lados
especialmente nos sectores de Mori-
Ilumine e Douaiimont.

Um canhão francez dc longo alcance
bombardeou a gare de Sebaslopol, a
leste de Vignetilles, 1:111 cujos edifieios
sc declarou incêndio.

iNa I.orcna, contado d«: patrulhas na
região dc Moucel."

Londres, 3 — (A. II.) — O primeiro
ministro, sr. Herbcrt Àsquith, apresen-
tou 'hoje á Cantara dos Communs um
novo projecto militar tornando o ser-
viço militar obrigatório extensivo a to-
dos os homens, casados 011 uão casados,
entre dezoito c quarenta e um annos dc
edade,

Um grande banquete
politico

S. Paulo, 3 — (A. A.) — A' hora
em que telegrapho, 2-' horas c 1J2, está
se realizando, uo salão do Club Cernia-
r.ia, o grande banquete oílercctdo ao
conselheiro Francisco de Paula Kodri-
gues Alves, ex-presidente do Estado,
pela comniissão directora do Partido Re-:publieaiio Paulista,

A entrada do palacete do Club, bem
como o salão cm qtte sc está realizando
o banquete, estão artisticamente deco-
rados, com flores naturaes e profusas
lâmpadas niulticores.

A' mesa tomaram assento, nos logares
de honra, o conselheiro Rodrigues Al-
ves, dr. Altino Araules, presidenie do
Estado, drs, Cardoso de Almeida, Us-
car líodrigues Alves, Cândido Moita e
iitoy Chaves, rospeativatuente secreta-
rios da Fazenda, Interior, Agricultura e
Justiça, e Segurança, Publica, dr. An-
tonio Carlos, deputado "leader" da
maioria da Câmara. Fcderjl, luinistri
Xavier dc Toledo, presidente do stipe-
rior Tribunal de Jusiiça do Estado e ge-
Hera! Carlos de Campos, commandante
da 6a região militar, vindo a seguir os
membros da commissão directora do
Partido, senadores e deputados fede-
rçcs e estaduacs, juizes, prefeito da ca-
pila), vci-cadofes _t rcifieswilaiifcs da
imprensa,

Ao "chanipague", o deputado Antônio
I.obo presidente da Câmara Esladual,saudou o conselheiro -Rodrigues Alves.
Nessa oceasião disse o orador que a so-
Inundado daquella festa tinhu, sobri-tu-
do, o caracter da mais accentuada sin-
çendade, passando a analysar a acção
que -tem sido desenvolvida pelo Parti-
do Republicano Paulista, disse que este
nao é um composto do arbítrio e capri-
cito' dns situações goveruam.-ntaes,mas nasceu sob a inspiração fecunda da-
quellcs espíritos rectçs e patrióticosdos egrégios estadistas que foram Sul-
?a''lla,„., Marinho, Quintino Bocayuvu,
João fibiriçá, Piraiiniugn, Américo Bra-siltense, Rangel Pestana, Prudente deMoraes, Campos Salles, Bernaidino deCampos, Francisco Glycerio o maior dos
propagandistas do actual regimen, tãorecentemente levado ,á posteridade, .e
iiiiiüos outros illustres republicanos,
que sonharam para o Brasil uma fórniad«. governo diversa da quc nossos an-tipassailus escolheram cm 182.,, quan-do prepararam a independência- esseapparclho, assim ideado em suà for-t" ¦-'.-.'io para mudar ,1 rola politica dc1. '.«so destilo histórico, com o concursoi:u- iligeute c patriótico de outros cida-dai,., beneméritos como Rodrigues Al-ves, ..-loino Prado, Albuquerque Lins,uuaru «Io Azevedo, Rubifio Júnior, Al-incuta x «sucit-a i- ninhos ouiros vultos(la. velha guarda , DSSe apparelho, pois,vem recebendo complementos novos,desenvolvendo-se crescendo, procurandosempre aporfeiçoar-sc para beneficio dasociedade na defesa das nobres idéas
que çorpprisa,

jAtc.á liora de encerrarmos o serviço
,iiao tiníamos recebido o complementodeste tclcgrainnia.

guerra da marinha turca "Ohirk-ct-'•laine , que conduzia tropas e muni-çoes pura os exércitos òlloimiiios na-
quclla região.

Segundo dizem ainda 0s despachos du-
qttella procedência, não se salvou nin-

O typho na Allemanha
Londres, 3 (,'i. //.) O ministro dos-Negócios , Estrangeiros, sr. Eduardourey ínlcr-pellado a respoiio na Cama-ra, üeelarou que as nolas recebidas doembaixador dos Estados Unidos pmBerlim, cin abril e maio de 1913 ;ls-signalam o appua-ciuienlo do lyplio emRosscu, Andam, Sencide-Muhl, Cnrde-legcii; Witteubiirg, Zerbst, Sugam, Cas-scj. 1',1'fut, I.angcnsalzu, Chrdruf, Chcn-nuz, Allengrabom u Sulzwedel.
O governo britaiinicb recebeu aviso,mas nao official, di: quc, além do cam-

po dc concentração de Wilk-iiburg, osallemães tinham abandonado os de Al-tciK'raboiv e Jc Soncidò-Muhl;
} arece que, salvo 11111 medico alie-mão que morreu 110 seu posío. o outro

que procedeu dc maneira a mais louva-vel, os alie-.iiãcs abandonaram lambemo campo d.. Oavdclegen.
O nppareciiitento do lypho em unicampo de conceiilração impediu os fun-ccionarios dil embaixada dos EstudosUiulos «111 Berlim de colher informa-

çoes officiacs baseadas na ins
pessoal.
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reciproca .pie

viu v(> s
com attenção, quizeudo o que lhe
mentando a prop
visnío. O que uão seria
seria exigir «Io governo

leu o regulamento
o governo está fa-

cumpre fazer, incre-
ganda do cooperati-

lógico, pois,
jue cllc tor-

se sobre si a fundação dc uma des-
sas companhias, dando ao mesmo tem-
po a clássica garantia de juros.— I odavia, hn inuiin? pessoas oue
nos affirmam ser impossível ae fabri-
cante nacional produzir manteiga comfn "r de matéria gorda.

Cuuiii pôde o governo exigir tanto?—- Com certeza, quem lhe disse isso,
foi seu entendido em fabricação dc dy-iiamite.

O dr. Schácffer. dr. Faria e eu já

Varias noticias portenhas
Buenos Aires, 2. (A. A.) — Partiu

para a Europa c escalas o vapor "Iu-
funta Isabel', levando um total dc...
1.742 passageiros, entre os quaes vários
diplomatas, numerosas famílias e cava-
lheiros distinetos de nosso meio social.

Buenos Aires, 2 (A. A.) — Chegou
o caricaturista e jornalista brasileiro,
sr. Raul Gomes.

Buenos Aires, 2 (A. A.) — Está
actualmcnte carregando ua Doca do Sul
grande quantidade dc produetos nacio-
naes diversos o vapor japonez "Yainato
Marti", que fez escalas pelo Rio «le
Janeiro quando, procedendo de Norfolk,
irazia um carregamento de carvão p:ra
a Companhia de Electricidade desla ca-
pilai.

O commandante do referido vapor,
sr. Vagamara, entrevis.aitio. declarou
que a viagem de agora foi imprevista,
porém quc, dentro em oreve, es.uas via-
gens sc repelirão á America do Su!
pelos vapores de sua nacionalidade,
para o que já dispõem até agora de uma
frota mercante de 10.000 toneladas, cada
ttrn dos vapores, á dupla helice e com
uma velocidade dc iS milhas por hora.

Roma, 3 — (A. A.) — Os jornaesdaqui noticiam que foi repellido, com
suecesso, mais um ataque inimigo 110
Alto Cordovale c na região sul do valle
de Seltz, sendo que neste ultimo ponlo
as auslriacos continuam bombardeando
intensamente as posições dos italianos.

Londres, 3 — (A. A.) — Brevemente
será iniciada a permitia de prisioneirosdoentes e feridos pertencentes ás Jro-
pas do general Towuslien, que capitu-
laram em Ivut-el-Ainara, por numero
igual dc prisioneiros t.ircos cm egual-
dade dc condições.

Roma, 3 — fA. A.) — Os italianos
o.eciiparam no valle Avisio, uma impor-,
tante posição com 3.000 metros de ai-'
tura.

A luta foi sobremodo encarniçada,
sendo finalmente os auslriacos desalo-
jados, depois de algumas horas de com-
bate.

Essa posição quc já foi devidamente
entrincheirada, domina o caminho dos
Alpes Dolomitas.

DE PORTUGAL
Lisboa. 3. (A. II.) — O presidente

da Republica recebeu hoje uma com-
missão de habitantes do Porto que lhe
fez a entrega dc uma .mensagem pedin-
do ao governo que insista pelo indulto
dc Oliveira Coelho junto do gabinete
dc Londres.

Lisboa. 3. (A. II.) — O mau tempo
impediu que fossem executados todos
os números do programma dos feslc-
jos cm coniiiieinoraçào da descoberta
do Brasil. T

As. recitas 1103 theatros cm honra do
Brasil, estiveram, iporiém, <¦!lOl•llll¦men,
te concorridas.

. -Os ministros, autoridades, persona-lidades e membros da colônia bíasilei-
ra visitaram a embaixada c o consti-
lado do Brasil.

Os representantes diplomático e con-
stflarca brasil—ros tèui tambem rece-
bido numerosos telegrammas de felicl-
tações não só da capital como de todos
os pontos da província,

No Caucaso
Londres 3 (A. A.) — Os russos

continuam a infligir serias derrotas aos
turcos. Iloalem, depois dc um encontro
em que Iodas as
aos russos, os cossacos seguiram em
perseguição ás tropas derrotadas, qtrefugiram precipitadamente em direcçâo
á cidade de Diaxbeklr.

Os "raids" aéreos do ini-
migo sobre a Inglaterra
Londres, 3 (A. II.) — Unia nota

oificial hoje publicada, annuncia que
um aeroplano inimigo pairou sobre
Doai, nas -proximidades de Dover, e ali
lançou seis bombas que causaram estra-
gos em varias casas c foram causa de
ferimentos em um homem.

O acro].lano atacante fugiu .pirse-
gnido pelos aeroplanos inglezes.

100 contos, por 2$000ü
em j prêmios de 50 coutos

Loteria d. S. Paulo, cm ti do corrente

A GUERRA NAVAL

A tripulação do "Vini-
péda"

Madrid, 3 — (A. H.) — Communi-
, cam de Corutta que foram ali «lesem-
j bareados vinte e itres homens da tr:-,: pu]ação do vapor hespanho! Viniprda,'
| recentemente afundado no mar do Nor-'

te, quando conduzia para Liverpool im-
portaivtes carregamentos de frutas e vi-

_ nhos.
Em conseqüência da destruição do

I navjo, morreu um homem e ficaram fe-
_ ::dos cinco. 0 navio sossobroú cm pou-• cos minutos. Ignora se ainda se batct,

I em alguma mina ou se foi torpedeado.

Um problema de capital
importância para a In-

glaterra
Londres, 3 (A. -H.) — No debate

que. s-_ seguiu á apresentação do "bill"
militar á Câmara dos Communs, tomou
parte um grande numero de oradores.

vantagens couberam j Os unionistas declararam-se todos favo-
raveis ao projecto. Dos deputados Ira-
balhistas. uma grande parte declarou
reconhecer quc a medida representa a
expressão do desejo dc uma grandemassa da população do paiz. Tambem,
dos ouiros deputados filiados aos dc-
mais partidos, muitos reconheceram
como inevitável o serviço militar obri-
gatorio,

Londres, 3 (A. H.) — A Câmara
nos Communs approvou cm primeiraleitura o projecto do serviço militar
obrigatório hoje mesmo apresentado
pelo primeiro ministro.

TT«_l IU transporte
pique

turco a

IPam, 3 (A. A.) ~- Informam dcLondres para esta capital quc o Al-mirantado recebeu communicação de
que foi posto a pique por um submn-
rino inglez, em frente a Rodosto, pro-ninem de Andrinopla, o transporte de

Um soldado brasileiro no
Exercito Francez

Parte hoje para a Europa a bordu duGamará o sr. Octavio de Suuza Dantas, quevae retomar 110 lúcrcita Eraucez, onde vo-lf.n_riniu_.iite se alistou, o posto de marechal¦les logis conquistado apus repetidas demon-sira.OL-s «lc desinteresse «. bravura, que deu
desde o começo da campanha,

Aeliaiidoso cm Paris quando iui da de-
claração da Kuerra, o sr. Souza Dantas não
resistiu ao impetu dc seu coração generoso,
offcrcccndo-se para baler-se pela Pratica,
cuja causa lhe mereceu desde logo a melhor
synipatliia. Sem uma adequada instrucçãò
militar, levou algum tempo a adquiril-a, fin-
dc- o qual partiu para a frente onde foi sue-
cessivainenie promovido a capora! e a inarc-
ebul des logis. Desde então não mais aban-
donou as fileiras do Exercite, Kianccz, senão
licenciado para vir ao Brasil, em viagem
dc- repouso.

Fazemos votos ardentes para .pie dc lá
volto forte c coberto «bvs lu-.iros o que faz
ju's sua valente c abnegada inissio,

*
Apprehensão de correspon-

dencia contrabandeada
Buenos Aires. 3 — (A. A.l  As

autoridades postaes -descobriram hoic, a
bordo do vapor hollandez Gitsterlatttl,
surto 110 porto desla capiial, 11111 fado
verdadeiramente grave, que tem sido
grandemente commentado,

Tripulantes dàquelle paquete, burlan-
do a fiscalização postal, levavam oc-
cultas em suas cabinas numerosos sae
cos. contendo cartas não franqueadas e
destinadas ri casas allemãs na Ilollan-
da, naturalmente para, depois, rc-trans-
iiuttil-as (tos verdadeiros destinatários
na Allemanha.

Interrogado a respeito, o commandan-
te do Gasterland declarou que ignorava
completamente o caso.

A 'Directoria dos Correios vue abrir
inquérito e dirigir-se .aos destinatários,
informando os de quc as referidas cor-
respondencias foram apprehendidas e
de que serão castigados, de accordo
com o Código Universal,

Os jornaes da -tarde oecupam-se lar-
gamenlc do a'stinip;o, fazendo vários
commentarios.

ES 'STM 
Ba-AIVÕXOD

.lUOJS XOSIVK
SVZttTO-TI SVIVAVUO

Os russos repeilsm no sector
de Riga

DR. POZZI FEZ UMA 01-
FERENCM SOBRE

AS ÁGUAS DE LiNGOYA
Na sessão >i:i Sociedade d«- Mcdicin.

c Cirurgia, realizada ánte-honteiii, so.
a presidência do tir. Cardoso Fonte,
depois (los trabalhos da ordem do dia,
foi concedida a palavra ao dr. Fran-
cisco Pozzi, para realizar a sua confe-
rincia solire as águas llieriuáes de l.iu-
doya.

E durante mais de uma hora o con-
íerente prendeu a atteiição «Io sele-
elo auditório, onde sc encontravam os
drs. EmiXo Goniçs, Náscimenlo Gur-
gel, Julio Monteiro, Kelix Nogueira,
T.ttiz Oscar Romcrò, Plínio Marques,
Oel-Ycccliio, Silva Araujo Filho, IT.lil
bi-rto Campos, Azevedo Feio c uuiilos
outros, proeuranilo demonstrar com ca-
sos clinicas a radio-aelividaii: da-
águas de Liudoya, o seu grandi' valei
na applicação llierapeutica, a sua cffi-
encia no iralatnciilo da dispepsin,
aslhiua, atonia iiilcstiunl, iliabclis,
rheuinatisino goitoso, amygdnli-t.es enas
moléstias da pelle cm geral, constalaii-
do com entliusiasiiio o seu grande pu
der cicatriza nte. Prpcurou demousirar
que os gazes produzidos pelas eiliuna
ções, cm contacto com os i-lvim-nii.-.
cç-llulosos do organismo, deteriiiiuaiii
unia rndio-aclividade induzida, quo
exerce grande influencia «obre o orga-
iiismo. E, para deiiionstrnr o valor da
ngua, quc classificou de poderosa, cx-
liibiu o certificado da analyse feita nn
Kaboraiorio do S. Paulo, o:ule ficou
«li-nionsirada u dosagem dns emana-
ções rndio-activas. Pensa que, pelo-
seus maravilhosos effcilos e virtudes
tlu-rapciilieas. devem estas ngtius bc-
capar o primeiro logar entre as agitas
llieriuáes. E, depois de apiesi-uiar di
versas cartíAS, attesladus c documentos
d<: valor, mencionando curas, qu.- cia-
sifica de iiiiporlaulis. em «pie (•¦ exal
lado o valor das agitas dc Lin.lt......
¦pede a nomeação de uma contmissfio
da Sociedade, que, còtijuiitanieriie com
representantes ilo l.a'ooratorÍn dc i\un
lyscs, dn Academia Nacional «lc Medi
ciua e da tíocítiíade tle Medicina i
Cirurgia de S. Pau!»/*, \á a Serra N'i
gra, em S. Paulo, onde estão ns fou
tes, para examinar c estudar esta.
figiüts p dizer do seu valor therapeu-
tico

Concedidn a palavra sobre a impor-
lante communicação, lalo.u o dr. -l.iii.
Oscar Romero, que eomcçoii declanin
do ter observado o valor das nguas
cujas foiites leve oceasião du visitar,
Iraiicndo hoa impressão.

iviz longa', coiisiderações sobre s1
águas, qtte julga lereui gian.les virlu
des, que, não obstante não estar bem
patentes ncui devidamente provada-
porque todas as pcsáçms (jue dellss lén:
1'eÍto uso são pessoas rpie miulnin pc
riodicaineiUü de [cnipo t.* experimentai!
melhoras pela mudança dc ares. Relevi
«¦ iidmirii o grande chthusiasiuo du di
Poozzi, mas pensa que u elas.-,- piivHca
qtte 'Hão tem os mesmos motivos pari
exlasiar-se, deve exigir a coiiiprovaçãi
scii mificii, que falta para provar i
valor llierajieuti-.o das águas .1. I.ln
liuya.

Lembra a Cunijação de uma esti-tjãc
«le nicfcorologiii na ioctilidadc, á iinii.-t-
ção do (jne se fez em lToçps de Caldas,
para ser conhecida a sua situação. (i
relatório (lo dr. Pozzi não basta, é ni
cessaria, é. indíapeiiaavel ipestno. a bast
seientifica. Fala animado por um es
1>irito dc verdade, pelo desejo «U- «.:
esclarecido o assuniplo. que còitsidiT
de grande iiitercsse pina a scicencia,
pnra (|itc depois a classe medica tinha
base para enviar pura a Serra Negra
os seus dii.eiitc-í. A-pprova a nomeação
dc nma commissão para estudar u «a
lor das águas, porque desse estudo d«-
pende o progresso de Lindiiya c o pro
grosso do Brasil.

PRIMEIRA.

ionagen-!
destitui

iblUiind-

tenor

- Repelli-
de Riga,

Pclrogado, 3 — Ofíicial -
mos em Ragasan, no sector
uma tentativa de ataque.

O inimigo canhoncou vigorosamente
a cabeça da ponte de Ikskull c as nos-sr.s posições no sector dc Dvinsk c noespaço comprehendido entre os lagos^arocz e Vislinovkoie.

Os cossacos continuam a perseguiro. turcos era direcçâo a Diabekir, ten-do ja aprisionado c matado crande nu-mera de soldados.
*

Forças turcas des-
baratadas pelos ingle-
zes.

Londres, 3, IA. ]\.. _ Official _ -
tropas britannicas em nnern,.,-,»= na _\jtsc-POtamia desbarataram nas visinlían
ças ue Uitsliirc uma força inimiga quesc achava fortemente entrincheirada .U general t-111 chefe das tropas tur-
,w„a r\C se,rcn,'1'-"'' *> columna do ge-neral Op.yiisbend, concordou co-n" ocommandante inglez em trocar os feri-(tos e doentes brilannicos em seu pode-
forcas0' ,UrC°5 P'"'5'0""1'0» d"-5 no"-"

As

"LA REGINETTÀ DKI.LK UOSi:"
NO (CAKLOS GOMKS

A peça de I.ci.iie.ivalln, ha Reitiiictli
deite rou, não obstante a sua descguiildaile
d, estylo, u seu ar pretenciosp de nm-
sica drainaticB, a sua fufíce de concepção
melódica, os seus plágios e rcininisçi-iieias
de operas varias, n sua' ui-truiuentãção .rn
morosa dc virtiiosísmos technicos, c ;t-
suas descaidas de musica buffn. necessita
dc. lioas vozt'5, |irinci]ialiiiente nas corda-í
do tenor e da soprano, dua». pc
que, na pragmática musical, são
das a assumir a principal respuii
«lo exito.

O príncipe Max dc Portoiva,
assim como <i florlsta íiihIl-zii l.ili.ui, noi
.Inettos do primeiro e segundo actos tfci
que cantar, puxando, lá pelas Vliuras
máxima-3 dus respectivos registros, A u-
«dura vocal foi toda aproveitada |n.-
fficoncavallo, aproveitada até onde ella pu
desse chegar, tal qual sóc o compositor fu.
zer tias operas de gênero lyrico.

Sem, pois, esses dois elementos canorçn
a Iieginctla delle rose nío logra effeite
algum musical.

Pois bem : essa opereta, quc impõe 1,1:1...
nha exigência aos seus principaes iiilcrprV.
tt?, graças a dois artistas -Ciara \Viiss r
Ângelo De Carli obteve liontem, 110 Cario:
'lonies, o mais brilliantc exilo que, n es
(iccladores exigentes, seja licito almejai'.

A sra. Weiss, já o dissemos ua noticia
du sua estréa, cantou a I.ilian c-n 19-.;
4io theatro l,yríeo.

Relemos a noticia «jue escrevêramos en.
lão e. sem reproduzil-a. podemos affirmar
«|ue cila foi toda elogiosa para a joveu
artista. Somente uma restrição fazíamos, r
era a respeito do desembaraço, para nós
uni tanto excessivo eom «jue a floristn des.
empenhava o papel de donzellu requcstudi
por um príncipe.

Tal reparo, notámos lioiitcni, nem mai.'
Mu razüq «le ser, porquanto, a sra. Weiss,
si.brc ser uma I,i!ia_t de recursos vocaes pri-morosos, mesmo invejáveis, modificou o seu
processo scenico, revestindo-o de uma pudi
cicia, embora faceira,' mais conscitlaiii-a em..
o lempcraiucnto honesto da noiva de li.
Max.

De Carli revelou liou lem os grandes i.
ct.rsos vocaes quc a Natureza lhe concedi 11.

JCducado valentemente na arte do canto,
festejado tenor, pondo de paru- certos

exagoro de intensidade, liabituaes, aliai
nos ai listas «le opera, phrasea <-.>iii gramle
disiinceão. PaL-il no alcance «Ias notaa -w:
das, assim como das graves; dc timbre Imry
tonado, a sua voz domina perfeitamente ;u
transições de ríx,:.;>trris.

Ao lado da s-ra. Weiss teve o prinf'1 ¦
Max, repetidas vezes, ensejn de colher pa;
tuas calorosas, uão de certa parte das %UV'
rias, cuja suspeição não «' :.-,«•;tcii.i para

ingiicm, in.ii sim da plaléa cm peso, «mr
ftü repetir o una! do primeiro acto cria
"Valsa das rosas" cantada pela flotisía t*
secundada pela brilliantc replica tir, le:.•¦:¦

ícblinhada jjclaa uiísrisr.r; coral c mchi*trat.
De Salvi cticar-nou ¦¦- professor Cin d*: la

Pombilla, papel que lhe assenta como unia

Não c ... niesino
rico, ha tres am
mai- terve luais i
gmatícamente em
mente falando, i
na descripção Aa
trocadilhos carnac
quasí
soln,
do publico

Ü qual o a.uiulion

11 qu
;ltí

ide. (.

luvimos
de lionl

in

i.-

ava
11)13. agora dogiv;.'.!.'.i
provisa versos perpetra,'cerco" n n*:i oxrrciio,

iiiéditoi-, di? pilhéria-1.
empre opporlunas, chama, finatmeiHa

1 sua persóuatida*!c aE*id«a atteiíC-i*3

cr. :n repetidos app

n^!rlo:rlf, T) Peilro
Annita. Hnuvf.
!sp-?ciatmente ru-

Batia!

A Magnani i
c a sra. 0!ií,i a prlncrea
ranvse rom lirilhantisino, i
duetto do "telcphone*'.

A sra. Tina Del Corona.impunfemi ns
dc33 e o chicote latnhtm da r?írí**r.t_
PorlowS.

Cappa
r;.(?ores, ma
do p'tMieo ;
tt«tpo.

A peça c
raç.lcs, para
nada c dem veítida.

A -orchestra, sob n regência do mifiitr»
Mopvero vae tn_nV«m treUnirand».

ÍÜPS f-;v

craram-se eni cí
\ista do vcrc<l

ravel, os pcidvo

;ti mareada, com filgamaj site-
.melhor, a nosso ver, bem enKí-

?4
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Um estabelecimento industrial modelo em RIBEIRÃO PRETO
(CONHECIDO POR OFFICINAS DO BANCO CONSTRUCTOR]

DE PROPRIEDADE DE
ANTÔNIO DIEDERIGHSEN

--;

FAVIMD2 DO BANCO CONSTRUCTOR;

Este Importante cstabe-
lecimento foi fundado em
1884. O seu actual proprie-
tario tem procurado desen-
volver as diversas secções

esforçando-se por introdu-
zir os mais aperfeiçoados
melhoramentos da indus-
tria moderna. As officinas
mechanicas de que dispõe,

são de primeira ordem, e
adaptadas de machinismos
para todo e qualquer ser-
viço do gênero, inclusive
reparos de automóveis. A
secção de carpintaria, mon-
tada em idênticas condi-
ções, está habilitada a for-
necer material para cons-
trucções em geral, desde a
mais rica á mais modesta,
tendo para isso grande"stock" de madeiras de
lei e de ferragens.

Esse estabelecimento
dispõe de duas serrarias
com machinismos aperfei-
coados, movidos a vapor, e
com força motriz, em con-
junto de 100 cavallos. As
machinas são em numero
aproximado de 80, oc-
cupando 200 operários de
diversas nacionalidades,
naeionaes, italianos, dina-
marquezes, portuguezes,
allemães, austríacos, etc.

A officina de fundição é
tambem completa, prestan-
do os maiores serviços aos
lavradores e pequenos in-
dustriaes. j. i íj ..ii ul

A casa Diederichsen dis-
põe de um pessoal habili-
tado, sob a direcção de um
competente technico, po-
dendo por isso encarregar-

I í' i* tH)

.í*í,wi iHím -rv?>; ;.i:^.'^Ht^^-^'"J5?i,i?'^(if • !,v^«$£?
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GRUPO DE EMPREGADOS NA SERRARIA SUCCURSAL DA
VlhlA TIBERIO

se de montagem e desmon-
tagem de machinas de
qualquer natureza ou es-
pecie.

As suas relações com-
merciaes são directas com
as principaes praças da
Europa e da America do
Norte, sendo tambem gran-
de as que mantém na Ame-
rica do Sul. O horário do
trabalho de seus operários
é de 8 horas, percebendo
mais vantagens aquelles
que ultrapassarem esse ho-
rario.

A área. oecupada pelas
diversas secções, é de cer-
ca de 32.000 metros qua-
drados. No grande arma-
zem de ferragens, louça,
de objectos destinados ao
serviço íse agua, esgoto e
electricidade, em fim, de
tudo quanto diz respeito

i, BB! -- - ' -

se dedica, supprem-se os
fazendeiros e negociantes.

E' um estabelecimento
onde existe a maior ordem,

ao ramo de negocio a quei que honra, sobremodo ao

VISTA LATERAL'DO ESTABELECIMENTO, TIRADA DA
PRAÇA JOAQUIM DA CUNHA

Estado de SSoadeantado
Paulo; e que representa um
esforço e uma actividade'
sem par.

LOJA S. GERAL
Aistiga casa Ds*» fâusfinão

Po.SBcnd'£ts, íxrmíii isilio, terragens, molhados, sac

C£vri£»> louças, chjnpóos, calçados, etc.

@ Becetoe mercadorias em commissão e consignação

Alexandre da Silveira Pilhou
Praça N. S. da Conceição u. 42

CAIXA POSTAL - TELEPHONE,

I

35

W1 aãSI à\m feWàv &% éTth rnm^Ê c á^
CASAZÉCADE PAULA..,

Doposito cl© Sal, Assucar, IParinlia de trigo, Ke
irozehe, Cervejas, etc.

Deposito de Aguardente. Gêneros do paiz,
Molhados, etc,

I I. IMll WTIfTi.WIlIflfrT1"—WBKUBmMa"**

JOSÉ' ^^g^^g^g^g^L.^
Fcrrasens. louças, vinhos* naeionaes c estrangeiros

CORTE DE CAPADOS
Caixa do Correio 11.2C

Pharmacia e Drogaria Francana

JOÃO LUZ Plsarmaoeutíso paSa Fatuàidade de
Nlerisaitsa do Rio da Janeiro

SPIEt.A.KrO^ laí. c3.o r»Et,i.-iio

Não ha mais rugas, pannos e sardasi
Usem a

Rua Campos Salles n. 32
^'H-ík.lXrO-A. -- 33. £}. Paulo

Tclephoue n. 23

Cosmético ANODYMO IOlfiAl .„ para a
lilliirmiiceuticu JOÃO l.UZ -

A magia da belleza ! — Niío lia mais i>o do arroz 1

pelle : preparado polo-Frnncu
Braucura ulabftstrlna

Vejam aUeslados — A' venda nas boas pharmaeias c perfumarias

r?*"

TURF
A COIUHOA DIÜ HOMÜM

ento"Arauto" levnittn Cncllnu
Grando "Initium

o dia inloleta-
tirou o esplcit-chuva, que tornou

Mistella, J. Coutinho', S- • • >¦ • m A
Rcllc Angcviue. Indaiccto, 51 •¦ . . 5
Romilda, D, 1'errciia-, 5^ , . . . 6
iJolióine, U. Vil/., 50  7
.Miss Flormioo, Gibboiis, 51 ... r 8
l'cni.ino; li. Cruz, 5a  9

Ratciosi Barcelona, 259ÇS00; dupla,
2.|, 3,l?ooo,

Tcmiio: mo 3]3.
MoviuieiUo dc aposías: :.'^-;5?ooo.

;ntc liumido c leio
dor uue teria
.1 lardu lives
nosso s<>l dc
cuiiisliincia, que
liainar ity
biluaes in
boilttílll C3
joiio r.s?Ü3
*! a ¦•.

i-ijllt

a corrida de liontem,
.•- o bafejo liuninoso üo,
maio. Apezar desua cir-

lou do 1'indo do
^,:ii'.il<- nuiiK'1'0 dos seus lia-
:.|iieiU:tdores. a reunião do
eve muilo interessante, c o|

...-.sãs animado, passando pula casal
iposi.is, em que peso ii pequena i
rrencia, .'. somma touil de . .

quo ser-
oi uaiilio

com
lo, o

ta

3r,ni'le IVmio tnilium
: iM-v ,1 fesla sportiva,
lalhaidia ¦• facilidade por Ayau-'va!me 

potro paulista do Stiul
Uoii, 1'ilotaJo por V.. Rodri-
....mietlcdor Ülho de Dicppo le-

Miiiioii o premiu sem esforço, secun-
ilmlo poi- F.ivor.ito, cuja "performance

foi, sem duvida, brilhante, niaiuciido
.1 vaiiKuarda alé i recla da chegada,
iloi.sando sempre lonse Flecha, a velha
petranca rio-gratidense, de cuja carrci-
ra tanto, aliás, se osp.Tava.

O parco Supplemcntar, corrido exa-
ciamtiiu: ú hora em que desabou forte

d'.u:ni. quo pcor ainda tornava
um desfecho inesperado:

¦i" pareo — Grande Prêmio Initiitin—
1.300 metros — Prcmios: s:oxio$ooo e
1 :oooSooo.

ARAUTO, m. c, 2 an-
nos, por Dieppe e Campa-
ii», do sr. J. S. Quinta
ltcis, lí. Rodrigues, 51 . 1"

1'r.voii.o. Michacls, 51 1"
flo.-ii.i. Z.iimlii. 50 1"
Dolnliini, Marccillino, 51 i''

Não correram Abul, Hurrah c Ilelvc-
tia.

Katcios: Arauto, ir?4oo; dupla, 12,

lempo, ros
Movimento' de aposías: ij : 19.1^000

1 Co'j mc-

•ursa
1 raia,

agua,
ICVC

MI .i';!io por lois
ando

- liar
primeira a

icloiia
baga-c Zelle, ni

fll.i dc ^vi$5oo.
. Cor ocucifião da disputa desse parco,
o iiu-ii que afsislia ,'1 corrida da ".pelou-

sc'', niaiiifcsiou desejus de resguardar-
sc .-unira a chuva, tentando invadir as
aicliib.incailns pagas. -Mas a direetoria
1. •. iin-i soluíão humana e pratica pa-
ra decidir o caso: concedeu licença
p.ita a iiiviisâu, e... íoi uma enchente
!!•';'.il -- a primeira veriiicada e?tc an-
'".\ nos pavilhões dos nossos prados.

ii vido ao mão tempo, a reunião jer-
minou coin dia já bem escuro. Tive-
iiuii :i-, honras das victorias, uma cada
imi, "5 stsuiiues jockeys — Dinaric
V -•. r. Zabala, l.e Mcner, Ií. Rodri-
ei--. I). Soares, A. Olmos cil. Mi-
cliaels, que montaram r spcctivainciile
os animaes vcnccodorcs --• Deinoiuo,
!¦:¦•¦. cr 1'iicliá, liarceloiia, Arauto, Co-
luiv.bina, Atlas c l'.iU'!o Spiiiio.

l';,í.-.e'.'.iiis á descripção da ordem em
quo sc realizaram os parcos:

*
1" p.irco — "'"' dc Março" — 1.300

nittro.? — Prêmios: 1:000? c ^ooSooo,
•I mi-
• Cia-

Kaiton,

5' pareo. IOAMAKATV --
iros, Prcmios: 1 :20oS e 240$.

COLOMÜI-VA, í. c, .1
nnnos. ]ior Missel Thiuish
e Huena Suerie, do Stud
Ilotafogo, l), Suarez, 5-'
kilos..  1"

Monle-Clirislo. A. Olmos, 34 kilos 2"
Insígnia. I. Carneiro, 5-' hilos )"
Buenos Aires. l.e Mener, 34 hilos 4"
Naida, F, Harroso, 5-' hilos .. .. 5"
Majcstic. Marcellino, 54 hil"s .. 6"
Kalko. D. Ferreira, 34 kilos .. .. 7°

Ratciosi Colombimi, 49?30o; dupla
ij. .|6$300,

iToiupo, 10S 4|ã.
MoviuieiUo du apostas, i.|:o29$ooo,

(',¦• parco. 17 DE SF.TIÍMP.P.O —
ifioo maíros, Prêmios: 1 ijoo-? e 
260S000.

ATLAS, iu. e-, -( annos,
por Sturgeon o Leal, do
sr. C. C. Monteiro, A. 01-
11105. "o kilos  '"

D. Vaz, 51 kilos .. .. 2"
F. Barroso, 51 1:

Jnndyra.
Voltaire.
Flamengo
Clainianr,
Ali Right

R.uoio:
6^400.

Tempo: IC
M0VÍP.HM!*0

Rodr
Micliaels,
D. Ferrei'

Atlas, 2

Uies, 50
1 kilos

a, 52 kila

kilos

dupla .-4,

de apostas: 13

Divcttç,
Camelia
Fábula
Dona»,'

DEMÔNIO, m. c.
111)5, por Fr.iy llyer
sclla, do sr. I.
jockcy Ditiartu ,. ¦¦¦
los
Tortcrolli, 32 •
O. Couiiuho, 49

II. Coelho, 4S . .
I. Coutinho, 51 .

50lliciadura. P. Zabala,
Si.leria, M. Michacls, 50 .

1: urios; Demônio, i5Í-",o;

DOIS Dli
Prcmios:

AGOSTO -
1;joo$üqo

7" pareo,
1(109 Metros.
210S000,

Gtnnn spano, m. c
.1 annos, por Old Man e
Chie, do Stud llrasil. Mi-
chftels,, .52 kilos

Ptijonnl, Indalccio, $j kilos ,. ..
.Mistclla. Romeu Marlins, 34 kilos

Mão correram S. Ulpiau e Pala
Rateio: Guido Spano, íiíiioo;

pia 33, I4?lioo.
Tempo: no 2I5.
Movimento d

du-

3P1 = iíOOO,

d'.1'l

r^doo.
Tempo: 104".

iMovimeiiio dc anost Siíjj^ooo.

.« .,.,.,„ __ «Velocidade" — ;..'
juetros — L'romÍos: i íoooS e aoo^ot

ENVER PACilA, m. ai.
3 annos. por Armênio e
biüla, do .r. Jonallia" 

"

reira, P. Zabala.
Dhss. U. Ferreira, 53 .
Dalila, Zalaiar, 51 . . .
S. Clemente, D. Suarez
Rubi, R. Criin. 32 . . .
lioiilcvard, l.e Menor,' 53
Ciicrrciro, Alfredo 801:2a,

Ratcios: .Enver Paohá,
t].l. 34, 2IÍ^OO.

Tempo: 102 1I5.
Movimento de apostas

32 kilos

3' T'5
ticiros

co — fc/Upplcjnc
~ Proinjos: ! 120

BARCELONA,
annos, por í:Ír

líell

Oisdam, do
Araujo, Le
los ... ,

.\, Olmos, 52

coronel
Men

/Vfii^phi! P. Zabala, 5a

ar" - i.ljnp,,
• e 24'«?ooo.

í. c. *
Ilatry e

cl A. A.• v .w: .•
.... »
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O Ênicis da tempsrada
de footbaii

O Fluminense consegue bri-
lhante empate com o

ChristovãoS.
!¦;1 ehlrf

scnte*sc impotente, o
10 recurso*, literários
contingência ilc_ Jucr
;õ<*Sj «Io ontirjsbsmOi

çiln, em sunuiia, cau-
¦ dc t.ics proporíões.das -io'3 clubs iliípn-

equilibrarem pela esecl-
d-.' que estevaiu dolmlas,

treino bastante aparado.
: 'Fiuminenso jnsnúaramBO

l-i hi jovens <ü*pastos á
:!eseuiilar;m dos menores de-

prepara technico das conjuntos,
•ra, com .1 seu" teain" que lerml-
ampeonato dc 1015 dc modo nota-

linha um Rrupo qnc p"-!e nom-
-.1 mellior, iv.ic vae eom e trtcr.i íf-
p.irallcla era "3 principacs canal-

i campeonnto dn correnie quadro
Perisos.1, com o aliUimcnto c ra-
: que -desenvolve o \ngQ, requer
e" alvi-negra um cuidado entre-

opíwio im* «eus adversário» par» que

P.ira ilcicrever pari.
mo a realizada lionieii
r o S. Cliristovüo,
ehronisra que. falho
á altura, s.2 veja na
aos leitores, das caie*
do lirillio. da admirai
Síhia por mn embai

.As representações
tnnív3, íilèni tle sí
k-n.ic constituição
dispunham Je

ri. Chrbtovao
campo tira P« '

dotnlhes
O pri
liou o
vcl, ali
brear, oi
cor e-.n
Jatos ar
sportiva.
pide7 CO

estes sc irão encontrem n:v perspectiva <ic
abrir os olhos quando aquelles já lhes te-
iilir.ni distanciado de fórum a comproraetter
lhes a rcv.ccào imposta pela emergência.
O "tcam" do S. Chrislovão Gemi, aliás,
prcsoiiteineiile, de grande prestigio nos
meios sportcvòs cariocas. O publico corre
a assistir todos -os jogus dè que elle par-
tiçipa, certo ile qnc a peleja dc "assoc «•
tion" dispõe, pelos menos, iiiini dos evini-
pos, dc uma "equipe" ric "football" digna
do inonio quü lhe reveste,

O Fluminense, obedecendo a louvável
critério, expurgou. do seu quadro «s joga-
dorca que já haviam cumprido u suu aiis-
são na sport.

Dispondo de cxcüenlc subà'dio «o .2°"teoni", chamou os componentes necessários
a preencher as lacunas verificadas. Assim,
a "equipe" que mos apresentou hontem está
constituída «e- jovens (mesmo algumas
cranças...), com habilidade patente para
o gênero dc sport que nos enamou a velha
Inglaterra, prometieiido, dentro em pouco,
com ensaios constantes, uma, collectividade
a impor-sí, na proporção ;ú iniagitjtíla por
aqiiCilks que assistiram ao primeiro acío
dessa a-»¦¦:,.'.'ição brilhante nos dominios 'd-:>
-/o-Kliall".

O primeiro "tcam** do 'Fluminense lu-
croti .patcnlemcnic còm u composição <ítí
hontem. Pódc ser considerado excelScute. _'L'or iodas citas consídecaçOes ava!iar-sc-â,
¦v.'l;i q,uc paltidatueii-te, o qtte £0Í a par-
IkTii levada a eficito entre tão celebrados
autagonistas. A mumerosã assistejicía iu-
teressoti.se deveras pelos seus menores Jau-
ces e imj^ciii dc um inicio dc temporada
que, sc representar, como acreditamos, uma
amostra do suceder das provas constantes
da competente tabeliã official, c digna tle
aiilorinur o augurio 'io mais esp.lcndcnle
exilo no atino -Je "folhall", que vem de
despontar entre os montes que ladeiam o
bello campo da rua Guanabara,

Ü jogo entre o fluminense eo ij, Chris-
tovão cffcctuoii-sò com a lisura exibida pc-
Ias leis do snort, desmentindo boatos íicsd-
mistas que sc propalavam intensamente an-
tccedetilcmcntc á prova,

A lealdade c cortezia dos lutadores corre-
spoudcm á excellcneia tcehniea do jogo, U
juiz, sr. Flavio Kamos eiicqiitrou-so nuni
ir.cio-disciplinado c atlcncioso ás suas acerta-
das; decisões, que taes firam ns proferidas
durante a partida ucla competente autori-
dade.

Depois do embate de a"s "teams". no qual,
foi consignado um "senre" de -: "goals" a
¦2. lendo acttiado o sr. Henrique Santos
como arbitro, em substituição ao escalado,
ciitrarnin no lerreno os jofiadores comuns-
sionados paru a tarefa de maior rcsponsabl-
íidiide do dia,

Oue dizer dos prognósticos que corriam
reles archibancadas, tão ch'-ias de distinetos
espectadores como dos mais desencontradoi
|)Ie-a«;ios, quando os "teams" S.I cntrctTi.v.uu
i sorte para a escolha dc campo ? Ilalan-
ceando as forças deduzia-se que o favoritisiuo
ticulia egualmente para ambas as parus.
O o". Chrislavão limiida a Hiiiiiiiiense — ui>
r.ii-se ele um lado; a Fluminense vae vencer
ao S. Clirislovão — murmurava-se de
mciu-tonipo. ,

Ia vencor este ou aquelle a entenda, nes-
i. dilemma se balançava a opinião do pu-
blieo citianlo ao ieito, mas já uo q»e con-
c< ine ao "ioss" ella não linba mais iluvulas:
Ranluira o Fluminense, n favorecido collo-
cott-sc im campo vtsinho ao pavilhão social,
favorecendo-se indireelaiiicntc. nois nuc. na
ausência mais compieta 'lc sol e de vento
fazia-se inisier rceuntorlar as forcas aos ;o-
K.-,ilorcs proiioreióiiando-llics o campo favo-
ravel íi inclinação do tetreno, no segundo
meíolcinpo. . ,

F •.nua vez que nos relermos an .empo,
couveiii não danar que se nus escape a oc-
casião propicia para dizer qnc a tarde •'."
'ontem, estava completamente encoberta,
iria o *ob chuviscar iir.pcrtineiile. O cmnpo
ile club loe-i!, entretanto, resistiu valer.'.-
incute ao teaiooral desabado na véspera. I)
seu pizo cscorrcítadiço ioi nulo quanlo de
prejuizio c.T.'.-o-.i.!lie a mansa d ogua Uc unas
boras a fio.

A saida diricida nclo S. Christovão pro-
(luziti Brando otíeito. lT:u ntaqae rapidíssimo
íoi levado avante !>•¦'.'. ala esquerda, cõiiüu-
zindo-o uin ccnlro de :l\lvio. U ldumineiise
responde ao inípcto contrario com oulra
aeeomnictlida enérgica, uue deu encej.. a
primeira defesa ilo íiuwtfica "lieepcr e.e.r-
doso. A offensiva dns jogadores .locaes con-
catena-sc com orientação. Us dwtcnsorcs ai-
vi.negros kio forçados íi pratica de dois
"corners" em curto iutcrvallo. para _ os tjuaes
muito contribuiu o estado da bó!a, fac:i
dt resvalar aos "shoots".

A linha de "forwards" alvi-ncgros, com o
jogo prompto quo a caracterisa, conseituni,
em dada oceasiâo, passar ucla defesa inteira
ão "tcam" adverso. Heitor o meia-direitii.
p.tra receber o passe finiil avançou tem mais
iunecillios i'-ira u ".eo.ii". do Fluminense.
Nelson, "halt" ila culiorlc atacada, cm rc-
cirs.i CK.tremo carrept sobre u "forward"
inimigo, apphcaudo.íhc uma charge violenta
que o atirou ao chão.

(I "ko.i1" foi salvo, mas ficou o "penauy-
kick" accusiulo mui saliiinnenle pelo juiz.
Salema bate o "ptacc-Uck" do código, l.ra
violento "fchoot'* irrompe por sobre o "kc-
encr" antagônico. O S. Christevão acabara
do adquirir, dentre delirantes appl.e.isos, o
ícu i" "se-1".. . _

Mais cinco minutoe •:•• lula decorrem._Os
ataques se revezam. As duis linhas dc "ior-

.v.-ards" mostram-** «limas uma da outra.
rnt'rõ:r.nto Netto não rode evitar a failia
dr um "kick'' contra tiro pa«!í dus antago-
aistas.

A esplicra percorre ttm nutro, sc tanto,
e estoca fronteira ao ultim.i poslj dos la-

H-.iicr, com a ca'ma necessária, sabe
partido do in-.-i.lcntc o marca linda-

mente o •" "coa!" do se", eiub. O Hu.
minriiie. dominatlii de imia sele uc *

vanehe", natural atiru-se com vigor sobre
as ultimas linhas inimigas. Mas, nada con-
acKUd até que finda o primeiro meio-tempo,

Bara u seKunda parte da pugna os gru
pos retomaram com a differcnça dc 2 x e
propensa ao S. Christovão. Poderia o l**lu-
mtncnsú buscar essa differcnça ? Não lia
via duvida de que o jogo como íoi dispu-
lado o periodo precedente dava esperanças
a que o "scorc" áe modificasse com a con-
secuçãn do algo para o "scure" do club
tricolor, mas. por outro lado, teriam os jo
Kadorcs quasi todos meninos, animo lias-
tanto para essa obra de. verdadeira .resur-
rciçâo ? lira o quo sc ia ver.

A saida é dada, ás 4.45, Pelo liimunen
sc. A offensiva produz-se vigorosa. A li-
nha chego á poria do "goal" de Cardoso.
J. Carlos appliea nula cabeçada que _ faz
resultar a bola ua barra horizontal. .Celso
rcccbc-a e, cum sangue-frio admirável,
ageit«-a numa testada, c ás 4.-I5 il- marca
o i" "wal" do IMiiuiincnse.

O S. Chrislovão não se da par achado.
Iíso do adversário se lho seguir nos ras-
treis nin lhe sorria. Dahi a pouco, Heitor,
eom bem dirigi io "slioot" euvlezadu au-
giucnta o "scorc" do s. Christovão, com
o 3" "goal". ,

O Fluminense, para a sua obra extra-
ordinária do salvar a derrota, perde ieuz
ensejo. J. Carlos, só dcante -do "goal

contrario, põe nas mãos dc Cardoso ura
passe Oe Krnáiii.

Mas o vivo meta esquerda emenda o seu
gesto menos feliz, proporcionando a Couto,
com um "centro" optimo. a acquisição do
¦2' "goal" do Fluminense. _

¦\ assistência vibra de emoção. O -ia"
>'.'liristovão intimidi-sc um pouco. ¦ com a
reacção poderosa da sociedade cuja tlérro-
n lhe parecia um íacto consiinunado e

casa impressão ú demonstrada pelo seu
ataque uue ji se nüo desenvolve com o
mesmo Lmpclo de até u emergência.

O Fluminense, muna chegada surprelien-
dente, affirma o valor da sua "equipe"
actual, conseguindo cinfim o 3° "goal" que
lhe garantiu o empate da prova, lírnani
ícl-o numa investida segura peia esquerda.
QuaiHns esforças acabara do realizar a
Kcutc do campo da Guanabara!

Uma serie dc "corners" sc:n propósito c
verificada contra o Fluminense.

Nenhum dos grupos consegue fazer pen-
der para o seu lado a balança do empate I

1'ara o Fluminense esse gesto não era
mais exigido. Grande gloria já havia num
empate namicllas condições I

Os dois "te-ains" jogaram muilo bem. não
havendo iiniucs a destacar. Sylvio, Salema.
Cnnuiaria. Cardoso, Celso, Couto, I.ais. Vi-
dal ou Netto valem ;\ rceoimncndação de
todo|j ps inaiit companheiros.

A .composição dos grupos era:
i'.':Mi!íiieii.te — Moraes; Vidal c

CaÜftoui I.ais c Nelsoni jUarthü,
Ce. o. .1. Carlos e linianl.

,s*. Christovão — Cardoso; Porlo
e Mtiitiiilio; Sebastião, Canluaria e
rett: l'eilornei.-as, 'Heitor. Salema.

vtn
t) ínovimento

cou : Saída do"gi.al" S. Chrl
— -2a "goal" S
-¦- Micio-tenipo:
iitnsc: 4.-13 —
4-43 '!-' " .1"
4-41I 1 2 ¦- 2"
—¦ .)•' "goal ,
nali 3.29 ii-"

O iuiz. sr.
teincuit,

lo d im.prova ass
5. Cbristovâo: .\.t$$ ¦

., Salenia (pftuOty) j•ChrÍ5t., ilejiori ^.i;_ lí
-í.ò.t — Saida do Hltim

i" "goal" Fluiu., 'Celso
"goal" S. Christ., Heitor"pdfvl" J/l ttm.. Couto! 40:

Jr,r:ia:ii; 5 —* í-
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Flavio R mios, agiu cxcellen

i As mais hellus BLUSAS em!

i seda, líiioii voi'c c naiizouck, |
a PREÇOS de VERDADEIRO RE-1

! CLAME encontram-se na

Única o
Verdadeira cura da
SEM OPJEKiÇAÒ, nov

No
11X1

meio ilu

011
quebradura

CIMA ilKll.M.MlIA
loeslabelccinicnlo do Professor I.A/.ZA-

idos es apparelhos são labricados sob me-
ilida, conforme o easo e a eníermidade.- não tendo
nenhuma meda de ferro, são leves e invisíveis, gar.u;-
tindo uma contenção suave e perfeita, tambem das
Ilcrnias a« mais volumosas ipudcnilo, o doente tra-
balhar, lar.er :xercieio3 (le eymnaslica ou cqtutsçao

J3J,fiCH'R10A
NUMEROSOS

ATTES-
TADOS DE

CURAS

[Mmm

UMA FALCATRUA ¦

O caso dos recibos fal-
sos da Prefeitura

O leitor acompanhou, certamente, o
escandalosa caso dos recibos falsos da
Prefeitura, com cs quaes o despachante
Kdunrdo Lopes lesou cm alguns contos
dc réis ^-'i íinna Henry .Stoltz & C.

No longo depoimento que prestou na
2" auxiliai' o acciisado tirou de si toda
a culpa, declarando que agira (lc boa
íé e que o falsificador dos rc.cilios era
o sr. (.'iindido Klesbão, ex-fiincíioua-
rio municipal.

Preso este, no depoimento que fez,
affirniou que no dia 23 do mez -passa-
do, fora procurado por Lopes, que o
não encontrando, deixou uni recado
coip a sua esposa, para que compare-
cesse com urgência no escriptorio da
rua de ÍS. fedro 11. ao. l''oi lá e Lo-
pes, apavorado, declaroti-sa perdido,
caso não entregasse os recibos da firma,
cujo dinheiro gastara, solicitando cn-
tão do declarante que enchesse os rç-
cibos que cxhibiu, o que fez, falsifi-
cando as firmas dos srs. Damasio c
A. Pinto, nada recebendo por este ser-
viço.

Lopes c Klesbão forani acareados
liontem á larde, mantendo cada qual o
seu depoimento.

O despachante nega que tivesse pro-
curado Lopes c affirma que. de facto,
nenhum dinheiro lhe dera, terminando
por dizer que sempre suppoz legitimes
os recibos,

Ambos continuam detidos no Corpo
dc Segurança Publica.

completamente curado, sem operação
Mima.
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UM MA'0 ACHADO

Bomba de dynamite
O guarda civil 11. 75.i dc ronda

do Carmo encontrou no solo unia
ba cuidadosamente embrulhada e

1 rua
bom-
api

niioti-.H levando-a ao commissario dê
serviço ho 1" districto. lísio por sua
vez lel.a apresentar ao 1" delegado .111-
xiliiir. Ao que parece não_ se trata dc
(lynainilc, e sim de uniu simples bomba
de pescaria, sein effeitos outros.

Em todo o ciso o 2" delc;;ad;i vae
mandal-a a exame e aguarda o iinp.ic-
riui que o delegado Catla Preta fez

Hotel Nacional
Excellentes
cavalheiros
ordem. Dii
4$ooo. Teí

Kn
loaquiiu

RUA DO LA-
> VRADIO, 55 —

accoir.modações rara famílias c
dc ttammcntu. Cozinha de i1
ias dc 05 o rÇ. Sem eirria.
,ih. 4.167, Ah es Et Ribeiro, S

¦MB^a^-c» • »¦ '

CltlXlllMO 1111 INCIIXDIO

Xn Companhia l-Vdoial
d(! Fimilicão

A Companhia Federal dc Fundição I
tem as suas officinas á rua Ncry Pi-
nheiro a. 70. Ilonteni, por descuido dei
um operário incendiou-se unia caixa
de ferramentas, commtmícaiildo-sc as j
úliamiuus ;i outras. , ;

Dado o alarma acudiu o Corpo de.
Bombeiros que extinguiu loco o fogo.

'Os prejuízos são u'.aiindos ent 2 con-
tos de réis.

A policia esteve no local*
wmr+M mt* ftr-ii"- — ——— j

Massa tíe Tomate-
"Ie Conservas AI:

A. melhor é a
da Companhia
ilauuí.-.': t era

nenticíaa.

NU MA CASA BE PASTO j

Coihieu, bebeu e nao
pagou, deu e apa-

nhou
Reiiigno Globa, aliás inimigo 'lc ber.i-

giiidadc, é proprietário do Botequim d.i
rua da Gamboa 11. 136.

ido pela fome o fer'-. ire. Amadeu
Gonçalves, t..uto bateu na

bigqrna do seu cérebro, afim de encan-
Irar solução para resolver o griwe nro-
bleifia, e isso porque eslava balde do
naipe, sem viniem, lembrou-se dc ir P.o
negocio do Benigno,

Comeu ,1-iebeu, chegou á sobremesa,
tonio.i café c... eis chegado o momen-
to psvch.olci. ieo.

.V confissão dc que era o'iri;indo a
fa ter valer o seu credito, o Golba vi-
ro-.i bicho, disse as coisas mais rebar-
baiívas, mandou apresentar o Amadeu
ú judicia do ii" districto.

Ií;n pouco, o homem do fiado era

posto em liberdade, porque o comniis-
sario dc serviço não encontrando pena
alguma no Código Penal para castig-il-o,
antes, lembrou que cru obra de nus ri-
cordia dar de comer a (ptem tem fome.

I.ampeiro c de barri.ra cheia, andou
pela rua da Saude o satisfeito terreiro
mas. -no chegar ao lim da rua do
mento. não teve a felicidade de se
vrar do Globa, que estava cm compa-
nhia dc un tal de Eduardo.

Enfureceu-se o Globa.não podia com-
prelieiider que o Amadeu tivesse co-
lindo á tripa forra e a policia 1111O o
contivesse na sambe

Principiaram os tres aos __ sopapos,
pasíitram aos cacetes, a garrafas, e, íi-

1-o.iite, ao disparo Je '.iios dc re-

Livra-
li-

Rm Ii iiiir 187
•mM ¦»' <tl> ¦& g»T"' ' '¦¦
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Suicidcu-se com uma baia
no craneo

Cerca de 8 boras da manhã de hon-
tem os inquilinos da hospedaria d.i rua
Tobias Barreto n. (>7, de Antônio Gon-
raives, foram alarmados com o forte
estampido de um liro de revólver, que
partira do primeiro andar. Xo quarlo
da frente', unde acudirani proprietário
e oulras pessoas, íoi encontrado caido
já sem vida, um inidividuu de ali per-
noitára e que dera o nome de Lourenço
Braga de Muitos. Do ouvido direito
corria-lhe ttm filete de sangue e ao
lado o revólver de que se utilizara. A
policia do -|" districto foi iminediata-
mente informada do oceorrido, e com-
parecendo ao loca! arrecadou o'que per-
iriicia do suicida e tuna carta deste,
concebida nestes (ermos:

"Rio, 2 de meio ipifi.
Penso cm suicidar-me hoje, á noite,

sem falta.
Não podendo, supportar este num Io

de illusões e du injustiças, resolvo ale-
gre viajar para outra vida. Nada devo,
1'elo contrario, muitos me devem pela
minha boa fé, pelo meu critério. Assim
seja. Adeus Pátria, Brasil " Amor.

Mi u Ueiis, o que lia no mundo que
não seja soffrer? A morte quando, vem
faz tremer, porém na minha opinião,
coragem! .Mais vale morrer Jo que sof-
frer.  Lourenço Braga dc Matlos.

Não ha suspeitas e sim suicídio. -V
Policia."

Ilo lado do endereço t
"Alegria até o moir.ento. Sempre,

sempre com coragem. Adeus patrões e
amigos."

O cadáver íoi phologrophaao no lo-
cal c em seguida removido para o Ne-
craterio.

O suicida era de cor parda e ue jo
annos. presumi.eis.

—I ili rm fl n

O URUGUAY TII.VIW 1)0 SEU

A. O. ü. DK 0UIU11GJÕES
JMONTIS TAS

Rcune-s
1'CllllIllO

com a
IJaveríi hoje iinm

z hoje esla associação,
seguimtc ordem do dia: límprerço do
ácido arsenioso, pelo prof. Severino da
Siiva; Jép.ilis, pelo dr. Xcnophonte de
Abreu: Prêmio Aguilar, pelo prof.
Frederico Kyrr.

A sessão c publica e será aberta lis S
lioras da noite. Antes da sessão deve-
sc reunir o conselho fiscal afim tle dar
parecer sobre o balancete apresentado
pelo thesoureiro,

RSNOZ
* uVcfERfiL5To5oWA

005 NERVOS ~^^^^^r
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A COLMEIA

A conferência sobre a
"Luta pela posse áa

terra"
Realizou-se, homem, á larde. no shlãc»

da 'liscola Dramática Municipal, a cou-
ferencia do sr. lidgar S. Mendonça,
sobre o tliema "A l.utr. 'pela posse d;»
terra". _ ...

Presidiu a conferência o dr. Basili»
Magalhães, que foi saudado pelo aci"
demico José Lourenço dos Santos.

Falou depois o sr. lidgard MendoiiJ
ça, cuja palestra despertou grande in-
teresse, pelo modo por que soube di-
vidir os diversos factos que se pren-
dem ús explorações liai idas no -solo
brasileiro. K durante uniu hora falou
o conferente, para um auditório relati-
vãmente pequeno, mas sclecto, cm que
se notavam muitas senhortvs. ^Ao encenar a sessão, o dr. BasiliO
Magalhães agradcetu as _ referencias
feitas pelo acadêmico José Lourenço
dos Saulos c saudou depois o orador
pela sua conferência, delicada, inter-
essante e dc valor.

Prós guindo, fez uma verdadeira
apotheose ao Brasil, desta terra privi-
legiada, que não é ainda devidamente
conhecida pelos seus filhos, Pede á
m.ocidadc que trabalhe unida, com tnci-
gia e com patriotismo, para tornar ti
pátria grande aos olhos do mundo o
dc accordo com a sua grandeza terri-
torial e com as maravilhosas bcllczas
e riquezas que lhe concedeu a nature-
za. Não é trabalhando pela guerra,
continua, que se consegue esse deside-
ratuin, nrui «levem ser esses os intui-
tos da liiocitlade, une deve sempre ba-
ter-se pelos grandes itléacs pacifistas,.

Termina pedindo n mocidade que es-
tudo cada vez mais o nosso passado o
as nossas tradições, porque é nelles
que Liicoiilrará exemplos e lições de ei-
vismo e de saber, que muito concorre-
rão para a gloria do nome da nossa'
pátria.

... mm\ m ««>¦«-— mm—m.

O OXá A TODOS 1NTKRESSA SA-i
BEII, c que a Joalheria Esmeralda, de'
vido a ter de entrar em balanço, Í8lá
vendendo por preços tão baratos qui
causam espanto 1

GRANADO s. C. : íe raarjo, 14.

CO.VJ ÜA O ANALIMIARKTISMO

COISAS ÜO CORAÇÃO

TnseWu lysol, mas nio
morreu

Ko prostíbulo da rua do Núncio n. tjt;
reside Oçiavia 4 ferreira dc Câmara^
liontein, por questões com o amanto
ella ingeriu lysol. c saiu a correr parai

Io ;.í da rua I.uiz dc^ Camões, oude a
foi buscar a Assistência, que a soecor-,

! ri o. deixando-a fora de [i_erixo. A poli<
cia no .)" disirieto foi informada do oc/
corrido.

1 > a»^t—°

S. Maríinho do Porto
' C'e:a especial dc peiis^ueiras á portu-

gueza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para lamiiias —KUA DOS
ARCOS N. 3.

Em uma delegacia de policia

nal

lirer

policia,
Globa,
nrrnas,

Xa

ESMOLAS
Recebemos do -r. A. P. Cunha t.i$,

por alina dè sua mãe, para serem (liei-
didos pelos pobres abaixo, em esmolas
dr 1S000, V. Anua Amaral. Auge!.'. Pi-
caroro, A:i;an.-ia, Anna Emilia Rosa,
Kl vira dc Carvalho, Francisca CoiKei- nigno disse os maiores Ue:
'cão Barros. loaquim Ferreira Chaves, i minando por pretender subornar
viuva Luiza, viuva Maria Eugenia, se- commissario, -Ir. Oscar de honra.
niiora cnirevada Senhor de Maitosinlios. I Km final, o qnc comeu i

..io da rètrega compareceu a
Foram presos o Amadeu c o
emquanto u Eduardo, a sete
subia o morro do Mirante.
tia da autoridade ainda o Bi-

11'ôros. ter-
O

hoa res, vim a
Bernardina.

Mattos
Santos, Thtr ¦ j ne.

1 mc
•u loram st
xadrez.

compa iltetros uo mes-

iVFORSIOSKAMBKTO

Montcvidéo, 3 .— (A. A.) — Tiocc-
dente d:\ America üo Xone, devem
aqui checar, até :." do corrente, os
inateriaes cncommendados para as obras

do Salto, Paysandú e
serão iniciadas em ju-

de saneamento
Mercedes, que
alio próximo.

Já aqui se acham os engenheiros da
fmprr.cn l:!en, tine contratou com u go-
vern. "Io L'rusr.la» as referidas ob-as

A I.iirn S. Oonçaleuso
Em sessão realizada a 13 «lo mez

próximo findo, teve logar a. eleição da
direetoria e do conselho delibere.'.ivo
desta Liga. ficando assim constituídos:

Directo, ia — Presidente, Henrique
Rodrigues Milhomens; vice-presidente,'
dr Eugênio !•'. dc Menezes; tiieso::-
rciro Moyscs V. da Matta; 1" secreta-
rio, 'Ir. João F. An Matta; 2" secreta-
rio Osmaity Mastrangelo; procurado-
res José A. de Azevedo Junior, Jacm-
lho Fonseca Cha.-.r:s e Carlos Dias Ue
Medeiros.

Conselho deliberativo — Drs. Olde-
mar de Sá Picheco, Fábio Azevedo So-
ilré, Vicente P. B. Sodré, coronel
Clauco Nigro, lo5é Paulo de Azevedo
Sodré, Mtnocl lè. da Cruz Galeão, José
biJuardo Macedo Soares. Samuel Cardo-
so. coronel lo.iqiim Serrado Pereira da
Silva e Alfredo da Silva Figueiredo
Lacerda.

JUIZADO E.M OOXCURSO
Vlorionopoils, j

aberto o concurso
do juizado dc d:ri
Cannns \i*\ na

A, A.i — Esti
jr.ra preenchimento
:o da comarca Uc

lEMAilVA 1)B HOMICÍDIO

O pessoal da delegacia do ^7° distri*
cio viu-se hontem cm séria dobadoura.i
K' que, justamente na hora de maloí
movimento, uma rápida scena de san-
gue sc desenrolou, felizmente sem oiuru
conseqüências graves além do que te
vae ler.

Empregado 110 Matadouro de Santa
Cru;," Olegario Saturnino Soares tinh»
ódio vellin contra Antônio Ramos, tra^
balha lor da Limpesa Publiea. Cedo oi
dois sc encontraram no Bodigno c Soa-f
res. sein disenlir, alvejou u seu das-;
afíceio. errando porím o alvo, Antoj

Ramos correu á delegacia a dac
eclsamente no momento eni

no commissario o que suiS

1110
queixa e. pi
que espunha

...i-

alvejo
ce.''ci:i
111) o
reito.

Foi
Soare;
granir e meitido no r.a
o ferido era soecorrido
cia pr*»i*íni3 e removido
propri,-;. tes: inicia.

aggressor que ali mes'
ferindo o no braço H

101 d-
dos

do, ;
diabos, Afinal
itotulo cm flaJ
Irez, cmqünntÇf
iiiiiua phar raa-
depois para t
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PATHE
SsssOos oontlnuas Mão ha espera

Um espectacnlo de gracil cmoçSo dedicado á Alma Feminina
Uma obra prima da fabrioa Eolaif* de Paris relatando os

costumes bretães e os grandes sentimentos dos marujos fran-
-è-éi. Uma novella pi-

cdosa, um torno
idylio, um estudo
profundo do paiz
querido dos rudes
marujos de Fran-
ça encontrou a sua
interprete em

Mlle. Benée
Sylvaire

a lindíssima e tão
querida artista que
vos fará chorar na
peça de fina emo-
ção, terno enredo
e doce enlevo:

aisFim a N. S. Ios hn
Uma revelação artística, um verdadeiro assombro se des-

cobre agora no film cm 3 actos o 1 prólogo:

paixão Selvagem
completamente
interpretado por
uma creança da 4
annos de idade.
Toda a acção ó
mantida pela ar-
tista lillputlana
quo sabe repre-
sentar e repre-
sentar melhor do
que muitos IA mo
nina Carmen Vi*
aallesabe encan*
tar, enternecer e
revela-se grande
artista tlestr es-
troa.

Domingo üa matinée — A pedido
Mlle. Robinno no ANJO DA GUARDA.
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gianuna o ¦ â.traento fita do natural — Cas-
calos perto de Lalwotin.

&
ODEON — Este chie centro de diversões

nüo muda hoje de cartaz, como habituai;
mente costuma fazer às quintas-feiras. 15
isso para attender a exigências feitas «or
muitos de seus freqüentadores «pie uSo lo-
tiraram obter um bilhete de entrada, tamanha
foi o afflüencia de espectadores, cm todas
as sessSes, nestes ultinios dias, para ver. a
grande obra de arte «iue é a Marcha nupcial,
arrebatador romance, extraindo da celebro
obra de Henri Bataille e que tem como pro.
tngonisttt a laureada e fascinadora artista
i.yda Borelli. Como feclio do iirogramma te-
remos :  Caimwn» AHitalidades, numero
cem as ultimas novidades da moda, as mais
importantes noticias da guerra c reportagem
mundial. *

CINE FALAIS — Durante os tres dias
cm que foi cxhlbida ao publico, no luxuoso
cinema da avenida Rio llranco. conseguiu o
mais brilhante suecesso a magistral puja dc
Alexandre Dumas — Vafiavrc Clenmuccaii,
adaptada á Idla sob o suggestivo titulo ,—
Infldelidade. E. apezar dc sc encher. «liana-
mente, om todas as sessões, os artísticos, sa-
lões do Cine, ainda assim muita gente ficou
sem poder assistir á arrebatadora peça" por
f.Ita de logares, o mie obrigou a empresa
a conservar ainda hoje no cartaz o magestoso
íilm, em nue brilha o talento grandioso tra-
balho d'arte, da festejada actriz 1 bola
Bara. *

PATHE' — Como de costume as quintas-
feiras, este uucrido cinema muda lipie do
programmá. E íal-o dc modo a ler assem-
rado mais um grande suecesso. pelos filma
de fino valor artistico que anresenta e quo
são os que se seguem: — Prece a Nossa
Senhora dos Navegantes, unia obra pruiiji
da Eclair, delicada comedia dramática cal-
cada sobre costumes bretães, sendo prota-
gonista a graciosa actriz l.cnée Sylvaire, que
o nosso .publico já lauto apreciai Patrão
selvagem, emocionante comedia cm 4 partes,
cuja 

'brilhante 
accão terá como principal iu-

terpretc a phcnon-.eiial artistazinha de .1 annos
Carmen Vinalle,

St
AVENIDA — Neste confortável salão,

teremos hoje a estréa do um progranuna ver-
dadeiramente sensacional, auo consta do se-
guinte:  A verdade sempre appareee, I",
2' c 3"- partes de coinmovcntc drama, de sep-
«as as mais violentas, desempenhadas pelo
apreciado artista Ucrbert Rawlinson, o pro..
tagonista da Caíra Neora. quc tem nessa
peça um admirável trabalho; Mais forte nue
a morte (.' c 5" partes) drama de viço-
rosa acção, dc encantador e bcllo enredo, jo-
siado pelos artistas M. U. Wilson o Louise
Wcllock.

PARIS — Tal foi o suecesso obtido pela
monumental peça passional — Marclia nu-
pelai, que este popular cinema, contra os
.eus hábitos, se vê hoje forcado a rcpelit-a
ainda hoje. cm attenção a numerosos pedi-
dos que recebeu. 1. não deve perder ocea-
riáo de ir vel-o quem ainda nao assistiu ao
emocionante fllm, em que figurara, como
principaes interpretes, as duas fulgurantes
"estreitas" da cintWatographia I.yda Horelli
e Leda Gys. Completarão o soberbo program.
n,_; A pepita de ouro, empolgante drama
uolicia Icm 3 tomos actos, e Caiimont Jour-
nal, com a resenha dos mais sensacionaes
acontecimentos da actualidade. Este film so
será exhibido na matinée,

ÍRIS — O publico carioca, que já leve oc-
ca5Íão de vibrar ante as empolgantes scenas
de cino.iio que constituem o entrecho do »
traordinario films — A moeda quebrada
lerá hoic ensejo de apreciar mais uma ver.,
cm reprise, as ultimas series desse notável
trabalho do astucla, nrroio e coragem que. o
conceituado cinema da empresa Li .2 Júnior
reedita hoje.

IDEAt, — Aos seus innumeros habitues,
a empresa deste apreciado cinema Offerecc
boie um progranuna novo, que c unia tlclici...
».*il-o: — /-í.vilo selvagem, -drama de nven-
turni policiacs em 4 electrisantes aclos; / rece
a Nossa Senhora dos Navegantes ou A pela
asul, suggestivo c sentimontal drama cm 3
actos; Novas recrutas ser-Aos, film do natu-
rnl. sorpreheiidido uo theatro da guerra;.c,
como extra, na malinle, et força ultra-comica
da Eclair — Hotel Iranaiililo.

VARIAS NOTICIAS

Sociaes
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Segunda-feira, PROTEJA? — A nova série — O quarto
capitulo — Joseltc Andriot, ti esculpturul artista d.i Fa-
brica Rclair, interpretará O Juramento de Dolores.

Quiuta-íoii-i. — Mais dois capítulos dos Myslorios de Nova¦.ork, o famoso romance que não se interrompe, não
pára, não descunça_esenipre surprehendeI

A seguir — A Bolla Hesperia e Ghiono o famoso ZA
LA MOHT no Romance de Saldou
A fVSO

A companhia italiana Je operetas or-

galluada e dirigida pelo empresário
l.tton Vitalc e que virá fazer ,tu»_
longa temporada no Palace-Tliéatrc,
segundo noticias honlem recebidas, cn»-

j barcará em Gênova, no próximo dia

\ 15, com destino a Barcelona, onde no

dia 20, tomará o vapor que a conduz
' ao Rio de Janeiro.

Como se sabe, da grande companliia
! fazem parte, além do querido cômico

Ilalio Ileriini, a applaudida actriz can-

tora Cicana Pina, a actriz Gcninia Ti-}
i nclli, c o tenor Ciprandi, o caracteris-

tico Pinelli c outras figuras de desta-

j qu; dos theatros de opereta de Itália.
'< A estréa da companliia tio Palacc

I Tlieatro deve efíectuar-sc nos seis pri-
, meiros dias dc junho.

 Na reprise, que proximamente será
S feila, da revista Cio asul, que o nosso
| publico tantas vezes applaudiu

quc desla vez volta

DA1AS INTIMAS
Passa hoje o annivcrsario nataiicio

do nosso bom «companheiro Pinheiro
Chagas.

Lembrar a passagem desta data
festiva no seu lar feliz, tomar pa-
tente o regosijo o a satisfação «Ios
seus amigos neste dia, é demonstrar
com a maior .-.inecridade os desejos que
todos alimefltqill para que cila marque
sempre uma cra dc alegria c dc felici-
dade para q-iiein tanto su tem elevado
tia consideração, * uo apreço daquellcs
quc o conhecem.

Fazem annos hoje:
mlle, Eloah S. Para-lhos;

o sr. Alexandrino Baptista Xepo-
muceno, funecionario do Viário. Offi-
ciai;

a sra. d. Brasiümt de Souza Car-
doso, esposa do sr. Manoel Cardoso;

o sr. Miguel Martins temos, cm-
pregado no commercio;

a sra. d. Ursula Gama, esposa do
capitalista José Gama;

o sr. João Alves Bezerra,, phar-
ínaccutico da Escola Quinze dc Npvcii.-
bro;

o maestro José Nunes, regente da
orchestra do theatro S. José e cava-
llieiro muito estimado;

o sr. Antônio Neves Vieira dc
Mello, representante da grande empre-
sa de l.acticinios do Porto No,vo;

o acadêmico dc direito Alberto
Iloxo de Mattos.

JT- *]* $
CASAMENTOS

-•.ff-cttui-S- boje ao melo-dia na _B pre*
toria o enlace matrimonial da senhorita Ma*
ria Pavone com o sr. Sebastião Teixeira, -do
commercio desta capital.

São testemunhas, por parte da noiva os srs,
José Leal c Joaquim Teixeira o pur parte
do noivo os srs. Antônio Ramos c Primo
Teixeira.

C-IWERENÓIAS
A -poetisa Silka .Machado c os srs. Nogueira

ila Silva, Collatiiio llarroso, Kodolpho Ma-
chado, Carlos Rubens c Thomé. r Guimarães
vão organizar uma interessante serie dc pa-
lestras illi.stn.das, no salão da União das
Km pregados do Commercio, onde sc acha .in-
slallada a exposição dc pintura dc í,ev.no
l-auzcres.

Cada qual dissertará sobre um quadro, ox-
nosto falando -durante 15 minutos, lassas
palestras serão ás quintas-feiras e aos sab-
hados. • ¦

Como se vc a idéa é original.

O «capítão-téncntc Bonifácio Figueiredo,
medico da Armada, actuàlmente no Sena*
torio Naval de 'Nova 'Friburgo, fará hoje,
ás S i\2 lioras -da noite, ma Academia Na-
cional de Medicina, uma conferência «sobre

I a " Ã-nkilostominse o o berlberi iu luari-
nha".

Rcaliza-se lioie, ás 8 lioras da noite, no
Circulo Catliolico, a nrimeira conferência do
padre dr. loão Gualliorto do Amaral, que
disser.rirá sobro o seguinte thema: "a ina-
tUcmatica em biologia."

>!« ."S íi
EBS.CAS

Healiza.se hçje, no Centro Callego, o fes-
tival organizado pelo sr. Juventiiío Paula.

* * *
ni.i.xKíi-S

A Academia Nacional dc Medicina rciuie-
se. boje cm sessão ordtnari, ás 8 lioras da
noite.

Ordem do dia — Hortas c capinzacs. pelo
Hr. Tlteopliilo Torres: Kclações entre o bç-
ri-bari e a ankilostomiase. pelo dr. Boni-
facio de FiRilciredo; lileicãu para membros
honorário e correspondente.

A sessão é nublica,
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~> SABONETE de REUTER
nico que se deve usar para as

Conserva a delicada e tenra

Cutis das Creanças EM

PERFEITO ESTADO.
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ESTADO DO KIO

NiilOI
Eni cbmmèmoratâo á data anniversaiia

«Ia descolicrla do Urasil, não -bouv.- expe-
diante, liontem, uas «repartições do I*,staüo,
as quaes tiveram as suas íachados illiinu-
¦naJas, á 'noite.

O funec-onario da Alfândega Alfredo
de Almeida apprelien.leu, -liontcin, na -Ponta
d'Arêa, duas ca tra tas com carregamento dc
-tijolos,, -por não haver sido pagos os -le-
vidos impostos.

s referidas embarcações foram rebocadas
para o Mocànguè.

O nacional José Toífre Proonça, ile 19
annos de edade, taüeiro e morador á rua
l.lippe Camarão n. 15, na vizinha capi-
tal, hontem, quando trabalhava a bordo do
vapor llapentna, caiu, recebendo íracluia
do a*üle*braço esquerdo,

Proonça. depois de medicado pela As-
slsténcia .Municipal, foi recolhido ao lios-
pitai de S. .loão 

'llaptista-
Sobre esta cidade caiu hontem. pela

madrugada, forte aguaeeiro, inundando vo-
rias ruas, devido ás grandes 'porções de
areia e barro quc desciam dos morros,
entulhando cs raios. , ,

A Limpeza l'ublie,-i, lojo cedo distribuiu
turmas de trabalhadores pelas ruas, para
dar escoamento ás agitas,

Na -matriz de S. Loiiienço, serão reza-
das ;hoje solcunes exéquias por nliua do
sr. Serapliim Botelho, cslinia.lo Riurtla-li-
vros -nesta c na praça da vizinha cidade.

1-orani realizadas honlem. nus c_.e_.i..
C»-U«tral e matriz de S. I.ourenço, tis
soícnnidades do mez Mariano, as quacs 10-
ram liaslante concorridas.

O administrador dos Correios do .l-.s-
tuilij mandou orçar as obras -dc .wação do
ísfoto «lo edificio ila .Administração, á . ga-
leria publica, tendo neste senlido officiado
ao pr.feito.O administrador dos Correios mandou
advcrlir publicamente a agente do Çorre;ode Alberto Tones. Joaqulna da. Jlerces
Pereira Gomes, pelos -termos inconvenientes
de um officio que dirigiu á Administra-
.üó. ,Xo sabbado -prosinio haverá, no tliea-
iro Joliò Caetano, nm festival organizado
pelo .Nuolco Artistico lirasileiro. dedicado
aos valentes Clubs de Regatas Gragoata c
Icarabv.

Subirá á scena o drama I iiiaanca me-
.ricana, -original «le Camillo Castello Branco.

-nix>-«a»-<»-g»" -¦—
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Santiago, 3 — (A. A.) — O dr.
teguizamon rondai, nomeado encarre-
gado do Negócios da Republica Argcn-
tina. nesta capital, assumiu liontem o
referido cargo.

Mobílias a prestações 1
ALFai_._Dg_.G__, 113 f
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OS .DESBSPERAPOS

Um soldado brasileiro, no
exercito francez

Parte hoje para a Europa a bordo do
"Samara", o sr. Octavio de Souza Dan-
tas, quc vae retomar no exercito fran-
ccz, onde voluntariamente se alistou, o
posto de "marechal des logis , conquista-
do após repetidas demonstrações de des-
interesse c bravura, quc deu desde o co-
meço da campanha.

Achandose em Paris quando foi da de-
claração da guerra, o sr. Souza Dantas
não resistiu _ao ímpeto de seu coração ge-
neroso, offcreccndo-se para bater-se pela
França, cuja causa lhe mereceu desde lo-
go a melhor sympathia.

Sem uma adequada instrucção militar,
levou algum tempo a adquiril-a, finda a
qual partiu para a frente, onde foi sue-
ccssivamcnle promovido a caporal e a
marechal des logis. Desde então não mais
abandonou as fileiras do exercito fran-
ccz, senão licenciado para vir ao Brasil
em viagem de repouso.

Fazemos votos ardentes para que de lá
volte forte c coberto dos loiros a que faz
jus sua valente e abnegada missão.

Uma tentativa
O guarda civil dc ronda á Avenida

Beira-Mar encontrou a vagar por^ ali
a rapariga Maria dos Brazercs Diniz,
de i.j aiiiios de edade, e não sabendo
ella explicar como e para (jue se acha-
va ali, foi convidada a ir á delegacia
do 6o districto.

Xa delegacia lambem a liaria dos
Prazeres não soube dar explicações sa-
tisfatorias sobre o seu niyslerioso pas-
seio, do que lhe .resultou ficar detida,
cmt|itaulo iam procurar unia siia irmã
a C|U<_ ella se referira, dizendo-a -cm-
pregada' do sr. Gci-ii-ano Bqettclicr.

Trazendo, porém, cm seu poder nm
pequeno frasco com Iysol, Maria bc-
beu-o dc jjm trago, -na própria delega-

cia, com a intenção dc malar-se. l«o»,
entanto, chamada a Assistência, . ra-
zeres posta fóra de -perigo,

Chegando á delegacia o sr., lipett-
cher, patrão da irmã de Mana dos
Prazeres, deu-lhe esse cavalheiro con-
venieiite destino.

Desgostoso da vida, resol-
veu enforcar-se

Tendo peregrinado-durante 6S annos
nelo caminho da vida, já desesperar.-
tado de tudo, alvo de ingralidões e de
_>erfidias, José Vieira da Rosa, sentia
que era muito melhor procurar no
itt-niilo a ultima das illusõcs.

Morador á nia Sergipe n. 61, acom-
panhado de sua familia, o velho pro-
prictario de uma officina de sapatana,
hontem acordou pela madrugada.

Immediatamente dirigiu-se para uin
quarto aos fundos do predio.

Mais tarde, sendo procurado, foram,
encontral-o enforcado, sendo que, para
conseguir o seu sinistro fim, através-
sara entre dois caibros uma alavanca
de ferro, onde amarrou a corda.

O conitnissario Mathcus Neves, de
serviço no 15o districto policial, toman-
do conUccimciiio do facto, requisitou o
exame cadaverico do Gabiiicli. Medico
Legal, que foi feito na residência da
familia do infeliz.

DB MADIÍID

Bergson fala sobre a"Alma humana"
¦Madrid-, 3 — (A. IT.» -- A coiifc-

rencia -ontem feila no ..Vtheiteu dc Ma-
drid nelo celebre philosopho francez
Hénri Bergeon, sobre o thema "A Alma
Humana", degenerou numa eloqüente
manifestação dc syinpa.hia c cnthusias-
mo pela França.

A multidão prormiipeit ein acclama-
ções ao douto professor do Collegio de
França, concluindo a conferência com
vivas á grande nação latina levantados
¦pela assistência inteira, eleclrizada pela
palavra do grande pensador.

OS IiAM.õKS

Um que se revolta contra
a policia

_m policial quc estava dc serviço n„
botielvard dc S. Christóvão, homem
pela manhã, deu voz dc prisão a tilti
gatuno qtie praticara pequeno furto.

O biltre, indignado, revoltou-se con
tra o soldado, estabelecendo luta com
elle. Como era natural outros policiaes
chegaram em soceorro do collega, for.
mando-se então -terrível conflicto.

Afinal a muito custo foi levado pau
a delegacia do 15° -districto policia'.,
onde, ainda, pretendeu aggrcdir o com-
uiissario <le serviço.

Recolhido ao xadrez, néguil-se a dar o
nome, affirmando que era cx-niaritthci-
ro da nossa Armada.

Levando pela mão o -pequenino Al
v.iro, de 3 annos de edade, o creoulintiu
Herincnegildo, de I" annos, caminha»
trauquillo pela rua Haddock Lobo.

Inesperadamente llil» homem de cíu
preta lançou mão da creança carregai!
do-a, a correr."

Em sua perseguição foi Hermenc
gildo, que atravessou» a rua Maria Jo;.
approximarido-se do audacioso que ha
via parado.-A' chegada da creança, o perverse
poz-lhe uni revólver á cabeça, exigiu-
do-lhe o dinheiro que tivesse.

E lá se foi quanto o pequeno levava
para algumas compras.

Conseguindo, o seu fim o bandido
desapparccou.

As duas creanças foram levadas íi
presença do commissario de serviço uc
15o districto policial.

Álvaro 6 filho do sr. Francisco Au
gusto Adriano, morador á rua Haddócl
Lobo 11. 319.

Gottas Virtuosas a=0^
Curam liemorrlioides. males do/litero,
ovarios. urinas e a nropria Cystitc.

m m — « __
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Reclamações com vistas â
Prefeitura e á Hygiene

São diárias as xeclamaçõcs quc re.
cebeinos sobre o mão estado de conscr-
vação de muitas ruas desta cidade,

ils reclamantes que hontem nos pio-
curaram são moradores da rua Araujo
Lima e da Estrada Real de Santa Cruz,
em Todos os Santos.

Os primeiros queixam-se da grande
quantidade «lc águas estagnadas e pu.
trefactas, junto a alguns prédios, cujo-
habitantes sr vêm ameaçados de moles
lias de tr.úo caracter ipelas mesmas pi -
tilencias que dahi se desprendem.

Os moradores da Estrada de Saiu 1
Cruz allegam achar-se «'Ha cheia de Im.
rncos, onde as carroças ficam presas,
sendo as familias obrigadas a ouvir o >
termos de baixo salão proferidos por
carroceiros dcsconhecedoics dn boa

1 educação.
Chamamos a attenção a quem de di-

reito, para esse descaso dos respectivo»
fiseacs, que devem ser chamados ;i 01 ¦
dem.
¦ ¦ ¦' !3er»tf^!jtjj^-4*j^Bn»-,*~'—"- ¦¦ ¦¦ *

LtiAm dc lisimm.

irtnal e Allemanha

faBii.Tl.QS k CIMEH ÜS/
A COMPANHIA DO POLVTHEA-

MA, DK LISBOA
Dar-sc-á liojc, no Recreio, a estréa

Ua companhia dramática do theatro
¦Polyt-icarua, dc Lisboa.

A peça dc apresentação é com a

comedia—X<» pan du feu, traduzida

pura o portuguez, por Mello llarreto,

¦oh o lilulo de — Caldo entornado,
«iue constituiu um dos grandes suecessos
da tlltlm» temporada, naquelle tlieatro
da capital luziluna,

Do elenco da companliia, que forma

v.m todo homogêneo e afinado, fazem

parte, como figuras culminantes, Etel-
aina Serra, quc abandonou o gênero da
opereta, cm quc tanto sc fizera applau-
dir, -para se dedicar á comedia, con-

quistando ahi novos louros artísticos;
Pilmyra Tones, cuja reputação ha
ni'1'.ito sc firmou nos theatros poriu-
guezes, c Ignacio Peixoto, um artista
de linha e de talento, que sabe repre-
fr.niar com arte e qnc é alem disso
r.m maestro dc indiscutível mereci-
mento.

Além desses, a companhia conta 011-
tios elementos dc alto valor, ouc pro-
fiilleiu « nossa platéa carioca uma
ícinporada magnífica c altraente, cujo
inicio teremos liojc sob 03 maiores
intspicios, pois a peça de cstre'a t da;
Jnelhorc*. do repertório da cxcellente
licupe,

cantos, nunca aborrece c swcs conti-
núa (i ser ouvida com prazer.

A distribuição é a seguinte: "Anna

Glavari", Tina D'Arco; "Valeneicn-
ne", Olga Silvam-; "Bnrone Zela",
Ernesto Capa; ''Olga K-ronioff", T. dcl
Coronal "Eromoff", Armando Barba-
ti; "Brascovia Prisch", Maria Vcry;
"Coronel Prisclliwich", Luiz Monte-
avaro; ''Conte Danilo", Ângelo dc
Carli; "Camillo dc RossiHon", Giusep-
nc Silvani; "Niegns", cav. O. de Salvi;
"Bonnanovich", Armando Vignoli-,
'•Conde Oasoada', (M. Rossi; "Vtscont
Saint Drioscre", Alberto Amendola;
"Un cameriere", Oscar Bingar.

COMPANHIA PALMYRA BASTOS
l'..ra hoje annuncia a companhiai P-al-

myi-a Baslos mais ir.ua das apreciadas
operei tis do repertório vicnnense,

'_-.,' cila Amor de príncipes, peça que
a companhia tem luxuosamente mon-
tada e que é representada com brilho.

Os apreciadores da estimada compa*
nhia não faltarão hoje, certamente, ao
cxcellente cspectaculo quc cila lhes pro-
porciona esla noite, no pittoresco thca-
tro da rua do Passeio.

Noticias locaes
O presidente da Grande Commissão

'Portugueza pró-Patria recebeu do sr.
Jayme Victor a seguinte? carta, ua qual
esse publicista pede permissão para pu-
-blicar uma i-ezenhn quinzenal do. cx-
pediente daquella conimissão:

"F.X1110. sr. visconde de Moraes, _ pre-
sidente da Grande Commissão pró-Pa-

já. e I iria.
cena completa-, lAfigurím(i0.sc.mc de manifesta -ti-

mente remodelada, estreara ua compa- .(1_(1|i um_ ,pnijl_cação que. sob a forma
nhia Palmyra Bastos, a interessante .... foss_^ __sim ãÍ7eri 0
actriz Satanella, que na rápida passo-( ito-río officia- dos trabalhos da
gem pelo Rio. de Janeiro tantas sym-, ^-^ Commissr,0 prújpatria, no qual
patinas adquiriu. Luiza oaUmella apie-j (icasac rcgistrada toda a sua acção pa-

I trioiica, abrangendo a Capital Federal
I c os Estados da União, tenho a honra

Luiza Satanella apre-
sentar-se-á cm papeis inteiramente 110
vos ,c para cila expressamente escri
Vl- 

Tor noticias chegadas de Lisboa, |Ue 
sohcitar de

sabe-se que a companhia do Éden. es=a publicação
Theatre, que brevemente veremos no
Carlos Gomes, fez ali reprise da ceie
bre revista "O 31", a qual, totalin
reformada, alcançou o ruidoso sueces-
so de sempre.

A companhia iMarcsoa-Weiss. que
trabalha no Carlos Gomes, repete hoje
a interessante opereta — // cavallicre
delia Lima. ,

 E' amanhã que estreara, no Kc*
publica, <*i grande companhia eqüestre,
gymna-süca, acrpbatica e comien do
ÀmcrieanJOircus, eme chegou pelo va-
por Samara.

Para o cspcclaculo de amanha esla
organizado um excepcional program-
;na, que deve causar -excellentc im*
pressão. „ .

O artista Othclo de Carvalho, do
theatro Polythcama, de Lisboa, -comipa-
nhia que hoje esirúa no Recreio, diri-
giu-nos tun delicado cartão de cumpri-
mentos, ¦

Telegramma .recebido pela Agen-
cia Americana:"Campos. 3 — Os tançonetistas Ge-
raldos continuam a obter suecesso no
thealro Òrion, onde estão trabalhando." ij

NA ARGENTINA

qui!

JEIVIRA GALEAZZ1
iA protagonista da Aida, quc no sab-

«bailo será cauutdn no Lyrico pela com-

Jianhia 
Kotoh & Ililloio, será a sra.

ilvir.i CVil. .;-.-¦ -iriista niuilo conheci-

|^»=N»iiã^nrm-Mr£B 
<t- tem r.:*' ',!-»

í 1_*w^^iÍiÍ__íkÍbII ooni"X ''3 0r !1 L"
,;^^3SYfeiY__l l! '¦ P '- i n cip*.l?.i... -.-"'-'-•:'-.• , -'I th- ;., «oSi A sr.

Ga-leaízi, que é
argentina e filha
de paes italianos,
vom pela primei-
ra vez ao Brasil,
e no _ Uio estrea-
ri j u st auieiiie
com uma das
suas mais impor-
t&ntC- creaçõe. e
que tantas noites
cie gloria lhe tem
dado: a Aida,
que vem de can-
lar cm Roma, no
theatro principal,
durante -6 noi-
«.es. o que prova
a íi.ccitaçao li-
sonjeira quc teve

o traViHto da interprete.
E' uma das principaes figuras da

magnífica companhia, cujo elenco enri-
quece com o prestigio do _sen nome, e
\ercmos oceasião dc apreciar, nesta ar-
.tista, »5o só a cantora de escola quc
se manifesta na Aida, como ainda a
actriz perfeita que veremos na Ca-eal-
leria Rusncana.

COMPANHIA MARESCA—WEISS
A applaudida companhia Marcsca-

AVeUs realiza hoje um espectaculo que
«leve -levar grasde concorrência ao
Carlos Comes.

Trata-sc da . i«r-«i Alegre, a popular
opereta de i-Vanz Lehar, que, ne-.n por
e*:ar muito «sla-fada. deixa de ser
cinda ouvida com agrado e satisfação.

E' que a «ua «musica, cheia de cn*

plvira Galcazzi

O CARTAZ DO DIA
XOS T»KAT«OS

APOLLO — Quem ainda não teve
opportunidadc dc assistir ao magnifico
cspectaculo quc c a revista portuguezaPalavra d*Honra, não deve perder o
¦ensejo que hoje se lhe proporciona,
pois que de amanliã em deante não
figurará mais no cartaz a engraçadissi-
ma peça, que cede logar á sua conge-
nerc — Diabo qnc o carregue.

Palavra d'Honra (• um cspectaculo
eminentemente desopilante, de grandio-
sa montagem e soberbo desempenho.

Cercada de altractivos, merece ser
vista por quem ainda não foi apreciai..

*
S. J09E' — Vac num crescente con-

liiuio o suecesso da espirituosa burlcta
Uma festa »n freguesia do O', orí-

ginal de Damas Vampré e João Feli-
;.ardo. e musica do maestro Lorena.

Aliás, 6 justificável o suecesso, pois
a ipeça está bem sabida c os artistas do
?ão José tiram um grande partido das
situações cômicas de que eslá recheia-
da a burlcta,

Xo fim de cada sessão executam
trabalhos dc acrolncia "Les W-ennelly",
artistas de valor.

Hoje, tres sessões, com o mesmo pro-
gramma,

S. PEDRO — Dia r. dia mais se af-
firma o agrado do .publico pela engra-
çadissima revista ijue Raul Pederneiras
e J. Praxedes escreveram, sob o titulo
Meu boi morreu.

A peça caiu no goto do publico,
como vulgarmente se diz. e todas as
nriiies não falta uma numerosíssima
concorrência aa São Pedro, onde vae
ap'i.a;idir o espirito do poema, a leveza
e graciosil.de da .partitura e o excel-
lente desempenho da companhia Anto-
nio d. Souza.

Hoje, como ainda por muitos dias
suceedera, repete-se — Meu boi inorrev,
nas duas sessões.

A movto tio mu _lci)»l>
tixlo lovaiita sii>s]>ci-
tns dc i-i-imo

Buenos Aires, 3 (A. A.) — A fa-
niilia do deputado Miguel Pastor, falle-
cdo repentinamente no dia 27 do mez
findo, pediu ao juiz competente a cxhu-
mação do cadáver do referido deputado,
afim de sc proceder á sua autópsia, pois
nutre desconfianças de que a sua morte
não foi natural, c sim devida a um
crime de caracter político.

Esta noticia causou sensação.
Buenos Aires, 3 — (A. A.) — Rea-

lizou-se a cerimonia da cxhumação do , . ., ,
cadáver do -sr. Miguel Pastor, sendo P"bicida-le
cffectuada a autópsia, que parece haver
demonstrado que aquelle ex-futuro
deputado fallecera em conseqüência de
uma syncope cardíaca, ratificando, as-
sim, o atte: ido dc óbito do medico ve-
rificador.

Depois dá utopsia, foi o cadáver no-
vãmente inhuniado. esperando-ss ancio-
samente a publicação do laudo pericial.

v. cx. permissão para
quinzenal, que leria

uma secção literária e illustrada, <|i;c
seria dirigida por mim, quc não traria

ente' encargos dc qualquer natureza para a
Grande Commissão pró-Patria, e de
cuja tiragem se separariam 03 exem-
plares bastantes para oíferecer gralui-
tamente a -'odos os membros da mesma
benemérita commissão.

-Iiainar-se-ia essa publicação, a ap-
parecer nos dias 1 e 16 dc cada mez,
"Porlugal no Brasil" tendo como sub-
titulo, entre parenthcses, estes dizeres:

(Boletim da Grande Commissão pro-
Pátria) • a seguir " Pubicação, quinze-
nal, literária, illustrada". Contando
com a asqtiiescencia de v. cx. para dar
começo aos respectivos trabalhos dc or-
ganização, afim de que no dia 16 de
maio próximo possa apparecer o pri-
meiro numero, tenho a honra de nic
subscrever. De V. ex. mto. atto. v.lldr.
c cr. Rio de Janeiro, 27 <'e abril de
1916. — Jayme Victor."

A Gamdc Commissão deu esta re-
sposta: . ¦ . ¦ 1"Of.kio 677 — Secretaria, 2 dc maio
de 1916. — Exmo. sr. Jayme Vielor. —-
Tenho a honra de responder á carta por
V. ex. dirigida ao cxnio. sr. visconde
de Moraes, presidente da Grande Com-
missão pró-Patria, com motivo na
publicação gratuita de Iodos os traba-
lhos da commissão, em uma revista

inztnal de literatura c arte, por V,
organizada sob o titulo " Portugal

tío, Brasil". . sr. presidente encarrega-
me de dizer a v.yx. que a conimissão
sob sua presidência recebe com a maior
agrado a ofíerta quc lhe é feha_ por
v. ex. c a Sccrelaria da commissão ia
tem ordem para fornecer a v. ex. todos
os detalhes de trabalho, notas de expe-
diente, copias dc officio.s ou telcgram-
mas, relações de suhscriptorcs, copias
de íKtas ou outros quaesquer documen-
tos que' v. ex. juguc dc interessante

O santuário de Lourdes,
em Bello Horizonte

Bcllo Ilorisonle, .. — (A. A.) —-
Inaugurou-se boje, ás 11 horas, a pe-
dra fundamental do Santuário de I.our-
des. á rua da Bahia, em um terreno con-
tigun ao Instituto Claret c á resid.ncia
do desembargador Carlos Ottoni.

Compareceram Tio acto os drs. D_I~
fim Moreira c Cornclio Vau de Mello,
presidente do 'Eslado e prcfci'o da ca-
pitai, os secretários do governo, alias
autoridades, sacerdotes, representantes
da imprensa e grande -massa de.povo.

-Deu a benção soleune da primeira, pe-
dra do Santuário de Lourdes d. Silve-
rio Gomes Pimenta, i_rcebÍ3po de Ma-
riaiina, acompanhado do bispo auxiliar.
Paranympharam o acto o presidente do
Estado, o prefeito c o padre Raymun-
do Genovcr, provincial dos missiona-
rios do Coração dc Maria. Oraram o
dr. 'Lúcio dos Santos c o padre Frail-
cisco Ozaniis.

Antes da cerimonia da inauguração
houve missa campal, tocando na or-
chestrn uma banda dc musica do 1° ba-
talhão.¦ü novo templo será de sratidc bello-
za architcclonica.
—- "*t^ ¦» •<» *» —i-j.i«—- ¦ ¦

TP.Í151-XAL DK CONTAS

O auo foi resolvido i»a
»iltinia sessão•Reunido hontem em sessão, o Tribu-

nal de Coutas resolveu o seguinte:
dar registro aos contratos celebra-

dos pela Directoria Geral dos Correios
com Manoel Ferreira da Cunha, para o
arrendamento dc utn .predio, e pela Re-
partição Geral dos Telegrapiios, com o
dr. Aiiionio Machado Pereira dc Abreu,
para ideniico arrendamento;

julgar legal a concessão de pen-
soes a dd. Maria de Miranda Costivelli
c fillios. Maria Celestina Sizandi Corrêa
e filhos, Alice Gertrudcs Greenhangli
Belíorl Duarte. Florisbclla de Barros
Villas Boas e filhos, Hcnriqueta Guima-
rães de Miranda, Laudclina de Sá Bar-
reto. Joanna Maria des Reis Lcssa e
filhos, e Anua Petronilha Marques de
Souza; c de aposentadoiia ao chefe «lc
secção da Alfândega da Bahia João Ba-
ptista da Silva Gotivêa.

EM CAMPOS

Comiini do uma si-audo
liiiitiiln ile nssuciii-

Campos, 3 (A. A.) — A Noite pu-
blica que o nsineiro dr. Attilano Chry-
soslotno comprou a safra da usina VI-
clor Sanei, dc 3S.000 saccos a 30?0.0.
ou sejam 1.140.000^000, E' a maior
venda feila até agora, cuja escriptura
lei passada r.o cartório do tabelilão
Povoa.

SOCIEDADE PI_ TIRO EJI

IT.V.T.VIIY

Cum os protestos de minha estima,
aproveito o ensejo para testemunhar,
lambem, a v. ex. minha elevada con-
sideração. — Humberto Taborda, se-
eretario geral." .

A mesma conimissão recebeu amda
ns seguintes cartas:

"Rio dc Janeiro, 2 dc maio dc 1916.
Exmos. srs. — Desejando cooperar

pecuniariatnente, iá quc não me c per-
mittido fazel-o por outra forma, com-

. prometti-me a coadjuvar com a quantia
mensalmente de 50.000 réis, além da
importância de 100.000 réis quc j-;i cn-

I treguei e aceusada em vosso officiq de
: 27 dc abril, emquanto durar o periodo
: de guerra, para suavisar as agruras
; das familias dos nossos irmãos quc
I lêm de defender a nossa sagrada Pa-
I ti ia. regando-a com o seu sangue, e

manter intacto o brio portuguc/. lão
cruelmente vilipendiado por uma horda
dc aventureiros, que planejavam esma-
gar a humanidade, mas que felizmente
os descendentes da nossa raça sabem
com energia reprimir e condemnar tal

'SELETA"

O numero de "Seletí.a" posto hoje
em circulação traz, entre outros arti-
gos interessantes, os seguintes, que des-
laçamos do seu longo summario: "A
perfuração da terra'', de Camillc Fiam-
marion; "O novo governo do Estado de
S. Paulo", "O coração da Hespanha
nos dias de Goya é revelado pelas"Goyescas"; Humorismos da lingua
chineza"; além das secções do coslttine.

A FALTA DE TRABALHO

•O d

XOS CINEMAS

PARISIENSE — Teremos hoje mal» uma
trcnHcre no eleganto salão do sr. Staffa,
O que vae ser esse cspL-cí.icu!» de requintada
mte poderá o leitor oauílatar dc antmiSo
oeU descripção do maravilhoso film que nü
se exhibe, soo o título de — Consciência
vingadora ou O amor domina o mundo, fan-
ta*tivO drama sobre assumptoa da, vídn real
_m 1 prólogo, 5 actoR e 2 apotheoat», de cul-
Fodios os mais arrebatadores, uma íntermi-
navel seri? dc scenas as mais agitadas c
de maií intensa cn:oçãp. Cemj>leUra o pr.-

Florianópolis, 3 (A. A.) — Foi or-1 arrogância
ganizada uma sociedade de tiro em Ita-'
jnhy, que vae solicitar a sua incorpora-
ção á Confederação.

O COMBATE A' TDBEROÜLO-

SI. XA AltGKXTlXA

BticMOi Aires, 3 — (A. A.) — Rca-
liza-sc hoje a solenne inauguração do
hospital para tube-rculosos, mandado
construir especialmente para esse fim,
pela Sociedade de Beneficência desta
capital, na estação de General Rodri-
ífiies. a 52 kilometros tle Buenos Aires
e localidade muito rccomniendada pelo
seu clima.

A cerimonia da inauguração «crá
precedida pela benção do edificio c a
cila assistirão o dr. Victorino de Ia
Plaza. presidente da Republica, altas
autoridades, numerosas familias e to-
das as sócias da Sociedade de P.enefi-
ceitcia.

_ Um trem especial conduzirá as auto-
ridadi s c os convidados até ás imme-
diaçõe. do novo hospital.

Ciiminho 1I11 roca
irecior do Serviço de Povoamcn-

to informou ao ministro da Agricultura
que se apresentaram o familias com 38
pessoas e 8 avulsos, encaminhados paradiversos Estados.

Até esta data sc apresentaram, in-
cluindo 03 retiramos nortistas, 1.5SS
familias, com um .total dc 7.910 pes-soas e 3.3133 avulsos.

Com o trem N P 1, sr-guin no dia c6
de abril para a citação Norte, S. Pau-
lo, uma familia com 3 pessoas, dc tra-
balhadores nacionaes, destinada ás la-
vou ras dc S. Paulo, Para a estação de
Balthazar (Leopoldina) seguiu no dia
28 de abril uma familia com 3 pessoas,de trabalhadores nacionaes, para a la-
voura do Estado do Rio dc Janeiro.Para a estação dc Laranjeiras (Lcopol-iliria) seguiu no dia ,.0 de abril unia fa-
niilia. com 5 pessoas, de trabalhadores
nacionaes. pnra as lavouras do Eslado
do Rio de Janeiro. Para a eslação de
Cataguazcs ('Leopoldina') seguiu 110 dia
1 do corrente, uma familia com 5 pes-soas, de trabalhadores nacionaes, desti-
nada ;Í3 lavouras do Estado de Minas
Geraes,
—— -nmm**c*&r*fSb**m>tmWI*mm ¦ '

As irregularidades da
Central

C01

-Yclinm-so ú vendi» os volumes :

M-MOIUAS DE DUAS JOVENS CASADAS, por H. »le„Bnl-
vao — um (ASO ESCURO, por II. do Balziic — MT-STERIOS
]>A VIIíIiA ROSA, lior A. E. W. J[aiisoii — POK U.M AI.Í-_Nfc-
TE. por J. T. do Sniiit-Goi-uiniii ~ aiUIiHJSB DE MAHMOBE.
noi- Cai-los M. Ocantos — O COBHK10 DE UKaO. noi- Mato

atai-lo — ABBADESSA »E CA STBO. por Str-mllial (Honiiuuo
Uozlo)  O MABOUEZ 1>E PAVOÍiTjE. por Gdu-ard do Noivai

 O TAMANCO ENCARNADO, por Hcin-y Mui-Kcr — U»t CA-
SAMENTO NA E.-OOA DO XEIU.OR, por Mirecoiii. — I.AZA-
KO. por Dou Jaclntho O. Pleon — DUAS OBlHIÃS, por Mietta
Rtai-iu — PEDRO E THEREZA, por Mm-cel Prevost — UM

ERBO JUDIOIAltlO, por Marn Mario — AMOR VENDADO, por
Salvador 1'nriiia — ÓDIO IBK.EC0NOiT_.AVEI., nor Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E BBIO NA VIDA MILITAR, por Alfre-
do do Vigny. '. _ _ ,

PREOOS AVULSOS — Nn Capital : \ oliunes brochados,
2$000; cncailcriiados e»n percaliiu», 3S000; com eiicniloi-iuioao
do amador (especial), 48000. ____..,. ,

No Interior: Volumes brochados, 2$500; encadernados em
pcrcalinn, Í$S500; com encadernação de amador (especial).
>l-$500. Instrucções para assianalurns vide nnmoros antcrlorog.

FOOTBALL
ESCOLA PADRE ANTÔNIO VIE1-

RA veisns GUANABARA
Realizara, hoje a prova de "football"

no "ground" da estação do Realengo —
cueoniio, de dois "teams" >)e vaior mdls-
eutivel que, ma luta pela victoria, exerce-
rão uni jogo vigoroso c pleno ne lance»
sensacionaes, no campo du primeiro.

Na corrida de niotocyclctas a realizar-se
110 dia M dc maio, na avenida Beira Mar,
para a disputa do Premiei
serão distribuídos aoi
guintes preniioa

"Auto-1'ropulsão'
venccilorea os sc-

E' com muita satisfação que em
de cada meu decorrente eu serei o por-
tador, entregando as quantias na respe-
ctiva thesouraria e que por omissão
não linha declarado cm minha carta de
commtinicação ao exmo. sr. embaixa-
dor dc Portugal,

Com sincera vcneiação e respeito
me subscrevo — Dc vv. ecxs. cr",
acradcciiio — Leandro Augusto da
Costa. — Aos ülmos. srs. membros
da Grande Commissão Portugueza Pró-
Pátria."

"Rio de Janeiro, 29 de abril de 19rí>- ,
Exmo. sr. Antônio Ribeiro de Seabra, I cto. de Cascadura para a

muito digno thesoureiro geral da Cora-1 do nenhum aviso havia
missão Tró-Patria.

Tenho o prazer de communicar-\*os,
por meio desta, quc esta Loja Maçonica,
cm sessão realizada cm 25 do corrente
e por proposta apresentada por um ir:,
do nos*o quadro; ficou deliberado esta
Loja concorrer com a quantia de __oo$
(duzentos mil réis) para a Cruz Ver-
melha Portugueza. Saudações. —José
Soares loureiro Filho, secretario."

ilininm as .reclamações dos pa=-
s-age.ros da Estrada de Ecrro Cen'.ral
áp Brasil contra as irregularidades dia-
rias 11,1 venda de passagons «ios trens
dos subúrbios,

Ainda honlem, uni cidadão lesado
vem trazer-nos o seu protesto contra
o seguinte facio:

Tendo comprado un*a passagem de
segunda classe, ida c volta, para Deo-
doro, -ao regressar dali. no trom SS ..fi,
ás ...-.5 da tarde, fo:-lhe exigido, alem
da passagem, o pagamento dc mais .100
réis. allecando <pic o trem er? dire-

cidade, quan-
¦ido dado aos

passageiros, no acto do embarque.
Cooio o ¦reclamante, outros passagei-

ros tiveram de pasar nova passagem.
Factos como esses, que se reproJu-

zcm diariamente, estão a .reclamar uma
sír:a e enorgica providencia que pe*
nha cobro aos mesmos, que represen-
tam uma verdadeira extorsão nos «iue
viajam nos trens da nossa principal
via férrea.

1» logar — uM«edaliia dc ouro c praia —
Uni accumuladDr '-Iidisou" dc 6 volls, ot-
ferecido por Borghoíf, Snntos «Sr «-¦: uni
estojo de apparclho. para nieihr as íatte-
rias, ácido o força, offcrccido. por laiil .«„•
Clirístoph C. ; uma buzina '-«J.nng lloru .
of.crta dc D'Orcy & -C; dois çohertoes
p.-.r.i tuotocyclcta, offerecidos por lhe Dun-
lop Piieiiiualie C-, um sclluii para -porta-
liaangcm no valor dc 3o_ oílreçido pela
casa "A Jardineira; 11111 buzina "Sirene.,
no valor ile 30$, offcrccida por N. Man-
nho «S- Ci ires «alõcs de oleo "Gargoy e ,
iMobilol "A", ofíerta de J. H. .nalter
Çj C.'J um gallão ile oleo "üilzum , otte-
recido por Castro ile Almeida S C.

2» los__ _ Medalha de prata — Duas
câmaras'dc ur. offcrccida . por The Dun op
Pnetiniatic Tyre C; dois -gallões do u.eo
'«Gargoyle" Mobilou "A", olferecidos por
.T. 11. Waltcr àr Cj um nallão da oleo
"Oilzum", ofíerecido por Castro dc AI-
meida ü C.

3" logar — Medalha dc bronze — Uni
par dc perneirns, oíícrccidas pelo sr. João
Bittencourt Pilho •

Além djs prêmios acimn, ha outros çue
consiste cm sofeoo .para n primeira ma-
china que chegue com pncuniaticos "Dim-
lop", seja qual .fôr o seu logar. oíícrecidos
por The Dunlop Pneumatic lyre C, c,
um gallão de oleo ".Mobilou "A" para a
primeira machina que chegar, usando Mo-
biloil, offcrecido por .1. 11. Walter «S- C.

RIO -MOTü-OLUB — Tenho a honra dc
levar ao vosso conhecimento que o Rio
Molo-Club, sociedade sportiva de motocy-
clismo. transferiu sua sede para a avenida
Halvdor tle S.i 189, onde haverá expediente
diariamente das 7 :]: ás 10 horas da noite.

Sempre ao vosso inteiro dispor, subSCTevc*
se o 1" secretario, Lu is Pedro Leme."

CYCLISMO
CVCl.E-CLUI» — Continua despertando

cnthusíasnlo mia rodas sportívas, o _ movi-
mento cycüco. com a progressiva sociedade,
cuja existência ú um facto. O Cyclc, vae
realizar ?. ^ua 6- fcst.i no Velodromo, á
rua Haddock l.obo, 19-.

Ailém de diversas provas, haverá un»
pareô dedicado ao dr. Adelino Magalhães,
presidente do club.

Hoje. rct:ne*sc n directoria par,, cãcoüier
os juizes c demais commissôcs.

O director de corridas, peda por nosso
intermédio, no dia 7 do corrente, o
comparecunento dc tudos ps corredores com
»i uniforme do club, camisa branca eom o
inonogramnia do club.

O prendo para o rarco, cm desafio, cn-
tre os corredores: Joãostnhõ e Coimbra
acha-se cm exposição na Casa CayaHer, á
rua J-'cri Caneca, Co. A distancia deste"match", será cm 500 metros.

Os prêmios para i", 2" e (.D parcos,
rão medalhas dc praia e bronze, que.serão
expostas nas montm da j-iaUicria, ú rua
«li Assembléa n. *•

Hs experiências espiritas são
prejudlciaes?

Os chárUtães têm feito o publico fi-
c_.r receoso du _c entregar ao catttdo
do espiritismo,

Os casos, felizmente raro?, de lou-
cura são devidos ás. sessões onde .pre-
dominam o charlatanismo e o falso es-
pirilismo

U-l.-STKADO,
(¦) 210.

oi:.\ri{Aii no HiiA.sii.
Cloni os miicliiiiisliis il'j

trens do cargus
Por delibera...o da directoria tia Cen-

trai do Urasil, íoi antc-honteni creado
nas estações de composição um livro
destinado ás declarações dos niíichiiiis-
tas dos trens de cavgns cum relação 1
circuIa^Çtão díis mesmos.

'Esse serviço será ícito na= seguint.-s
condições:

fl) — Essas declaraçfícs só serão ft-it_.i
ras estações dc conTposi.Ctü em que termi-

i i».ir o trem, ou na estação cm ijue tenha *
g machina de sor triji-UÍn..

h) — Si ií trem chcRni ;'i íior.i, netia < ¦••
t.-i^ão, o machinista escreverá no livro; *'-h_*
fftici com o trem  á hora."

I c) ~— Si o .rem c.i.iwr atrazado ne.«U
1 e .tação, o machinista cs-.cvcrá no livro:
| "cheguei com u trem  atrazado 
i .minutos por ..,.....''

n) . As declaraoõc-s de oue tratam ;»s
«r.uas alíneas supra iísr„o datadas e íi-signít-
das pelo machinista

o) — Se as declarações do machtiiíslas cs-
tiverem exactas quanto á hora da chOgadii,
o agente, ou tinem suas vezes ür.cv, deverá
rt.lirici.l-H?.

Km caso coiUrarí,», este funecionario d.*-
verá fazer sua dcclar.-"jâó abaixo da du ma-
chiniata, corrigiiido o erro dc hpra,

lista correcção será feita em presen.ca do
machinista que deverá rtthnca.-a.

/) — Para os cffcátos dessas deylaraçiies
deverá ser tttilUado o relógio da agencia.

— ¦ '¦¦^r_-«^-|-_i-'>__ii'i-'*----- — —¦•

UM IM.01'UNO l>KS.-\S'l'Ki-.

.1O Iraballiador Manoel Livares, po
[ iugueC) de 40 annos, ao atravessar hon-
; teni, pela manhã, a ponte da Ciichoci-
i ra, no Alto da Tijuca, caiu da ponte

Convein todavia notar quc as pessoas | abaixo, vindo -bater de i ncontro ás ['-*-
hystericas não devem assistir a sessões ; dias da cachoeira,
experimentaes, assim como ncnliuin mc-1 .. I'icou uiuulo teri.b, 'cmlo po-
diiitn se deve entregar a .pesquisas I d_ ser soccorrHo mia Assistência c
psychicas sem sc collocar nas condi- depois recolhido á Santa Casa.
ções precisas: não é necessário que elle _-_í_hí-.«v--~--**-.">~
seja um santo, tuas tambem não deve
ser tim debochado, um ebrio ou um
assassino.

'Üs espíritos, para se manifestarem,
precisam de material, c esle é fome-
cido pelo médium, c tambem. em muito
menor quantidade, pelos assistentes.'Só o bom .material pudera produzir
bons c genuínos phenomeno...

Não se .podem exigir plienomenos
authcnticos so se apresenta aos e-*pirl-
tos material imprestável.

A producção dos plienomenos gasta
uma certa quantidade de furça psychi-
ca do médium, e, para quc elle não sc
esgote, é necessário que os assistentes
o auxiliem, fornecendo, embora cra me-
nor quantidade, a mesma força.

Sc^ houver esse auxilio, o médium,
no fim de alguns dias, está cm condi-
ções de -proseguir uas experiências.

Os habitantes europeus são, cm gc-
ral, de forte construcção, dc sorte que
na Europa lia mediums que, sozinhos,
fornecem todo o material necessário
sem se esgotarem.

Os brasileiros, principalmente os mo-
ços. são de organização fraca.

Sc em unia brasileira se manifesta-
rem as faculdades mcd.__i_n.ca_. ella
não se deve prestar a experiências sc-
não depois de conseguir pessoas que a

ipossam auxiliar no fornecimento de
material'; sc assim proceder, nada lhe
acontecerá, Se não tomar essas precau-
ções, cila se esgota c pódc ficar com a
saude alterada.

Isso acontece nas sessões ex.pcrimen-
taes. embora mesmo de caracter reli-
gioso.

. I'ai-,1 reslabelccer-se, têm as expe-
riencias de ser suspensas c o médium
de entregar-se a um tratamento medico
de calmantes, e depois dc fortaleceu-
les: o tempo completará a cura.

A victima, que ignora o assumpto
psychico, em vez de procurar um me-
dico, entrega-se aos padres, e estes,
aproveitando a oceasião, exploram o
caso e dizem que o médium é uma vi-
cima do demônio, incutindo nelle o
terror para o estudo do espiritismo.

Nesses casos não ha nenhuma perse-

MOHREÜ SEM ASSISTÊNCIA

O nacional l'edro '1'halares, dc 23
annos, empregado 110 conunercio, :• rc
sidente á rua Vise...ide do Rfo llran-
co st, f-aHoceu ali durante a nor; -d.r
anle-hontem para liontem, sem ter tido
assistência medica.

O cadav*&r foi removido para o Ne-
croterio, eom guia da policia io 12°
districto, verificando-se na autópsia ter
sido Pedro Thalares victiuiado por tuna
syncope cardíaca.

Pedro foi enterrado hontem mesmo.
-^--^...-,._,-..MM^iat«'fr.-**..T'*^fi--?-yw'*'--*" —*

AIORO-CLUI. -B-lASIIiEIltO

Reunir-sc-á hoje. ás S horas da nonc,
cm sua sede social, a directoria do Ae
C. C.

1 ¦ «>--uot*--»* *-.ttaft"-> 1&0—-» «—

OUKSO DE ESI ..l.AXTO

Realiza-se hoje, ás .| lioras da tarde,
na sédc do Brazilo Klubo Bspcranto, a
praça 15 de Novembro, a abertura de
um curso gratuito da. lingua internacio-
nal Hsperaiito. Continua aberta a iu.
scripção.

OS 1M.SOI.OI.IKOS

Proinovcu o sarillio a
niordou o soldado

Habituado ;i vida da Saude, onde a
policia e "avis rara" e quando appn-
rece í sempre prejudicial, Rmani da
Silva, morador á travessa do Sereno
11, fio. foi dar um passeio pela rua do
S. Christóvão, e teve os nervos alicia-
dos, vendo imperturbável 110 seu posto
dc ronda o anspeçada 11. 34J, do 2*-
batalhão da lirigada Policial, João Sil-
va da Cruz.

Começou a provocar a praça, pas30ii
a aggredil-a, -ferindo-n na cabeça c, per-riida a paciência. João Silva da Cruj
reagiu, porém ainda recebeu formiilo-
losa dentada na mão esquerda.

Em seu auxilio correram outros sol.
dados e o valentão da Gamboa, o ceie-
bre Ernani Silva, foi mandado para c
xadrez do 15° districto policial, depoi.
dc autoado.

~»*-i>-«sx. ¦*»——_.

tantos ser-

deve cs-

POLÍTICA ARGENTINA

A situação em Rosário de"Santa 
Fé

Buenos Aires, 3 — (A. A.) — A
situação politica tuantem-se numa enor-
me expectativa, em conseqüência da
actividade indefinida dos radicaes dis-
5idc1r.es de Santa Iré, os quaes obtive-
ram 19 eleitores n;.s ultimas eleições
provinciaes.

E' iiiilubitavcl que dc.. es dependeria
o triumpho dos radicaes, ou antes, da
ciiana Irigoyen-Luna, no Collegio Elei-
toral, se não existisse a ameaça provo-
cada com o trabalho dos coníervadore..
e democratas, determinando a annulla-
ção de- algumas actas. viciadas por
fraudes cm certos departamentos de
Santa_ Fé e cm Diaspa, cm Santiago
dei .Estero.

Com estas ann_.H_.c_es obter-se-ão 9
eleitores n^ menos para os democratas
de Santa Fé e uma maioria de 10 elei-'.ores para 03 conservadores de Saiui.i-
go dei Esteio.

Estas incidências, que. se deverão
produzir nos collegios cleilnracs provir,-
ciacs podem muito be.-n degenerar na
intervenção da Câmara dos Deputados
Nacional, que, resolvendo chamar a si
n assnmplo, annulla rá a maioria Ho 151
eleitores que até n presente appa.erc
favorecendo os radicaes.

Como os socialistas estáo decididos a
manter seus i.i eleitores da minoria da
capital em favor da chapa Jnsto-Repct-
to. Senado c Câmara, reunidos em As-
si-uibléa Nacional, serão naturalnteire J Ordem do dia: "Q
chamados a rc-soiicr sobre a presidência ) macias*' o eleição do'*c
da Republica, não se salicnda, então, a crelario, vago com
quem a mesma tocará. ' maecutico Octavio Alves Barro»

esses casos nao
;c_! 

'Iu.l(.'5° Pelo demônio, poniue este não ]existe, senão na imaginação dos padres,
nem por espíritos máos, mas apenas um | nr.TTn attt .'.*._-_?
desarranjo orgânico do mcdiuni produ- -_-_-_________,
zido por esgotamento. j Communicam-iibs:
„.tll',..; 

"y'V r aS cc8-*s_**as e?- "Todos os primeiros sabbados do me.p.nencia. psychicas, como tambem nSo realizar-se _o no Club Militar rece-devem realizar experiências de chi-1 pções. á noite, havendo egualmente con-nuca sem se conhecer esla scieiicia. I centos pelas principaA historia mostra-nos vários casos de | sica militares "
norte de curiosos que se entregavam ' 

________ü__°___^g.¦_¦¦_...a experiências chimicas, mas apezar'""
disso, cilas prosrguiram c deram a
chimica do., nossos dias qu.viços presta á humanidade.

Lavoisier, lá da eternidade,
tar glorioso da sua iniciativa.

Mas as experiências espiritas estãolonge de fazerem taes desastres.
Ale hoje ii,;o lia mn único caso demorle de um médium, por entregar-se

a producção de plienomenos.
Quando a sciencia psychica esliver

constituída, e a sobrevivência, firmadasobre bases de granito, de modo a não«r mais a morte o espantalho uue, ha

landas de mu-

CORREIO— lista repartição expedirá ma-
Ias pelos seguintes paquetes:Hoje :

Amiral dc Kersainl p.r,-. D..:;., e Havre,
iccel-í-ndo impressos -'iIl- ás io lioras, oliio
ema para registrar até ás io e cartas para
o exterior ut*. ás «j.

Hatlie Sttehcrabaek para Victoria e Kova
Oileans, recebendo impressos üté á<_ G horas,

i cartaã para o interior até ás 6 r (2; Jdcrfi—._..._. V1„w, ..« com porte dnuíu o para r exterior até ás 7.muliOL-s üe annos, se depara aos habi- Júpiter par» Victoria e portos <io norle.
tantes da terra, a posteridade! admirar- recebendo impressos até ás 8 horas; cartas
se:á de, para se conseguir a prova I Y'r. «* interior .-ile- á Ia c idem eom porte
scientifica da immqrtalidade, oceorres-! duplo _"»ttj ú* i).

Samara, para Dalcar, Lisboa c Bordeaux,«.**>«ii .*; »__. tJ --_-..._ ,_...-.¦__.._¦, I»._(_{ 1 '»!_ lt , i.i**ii,i,t K inútil. _,_;¦«..em tao poucos incidentes, e dirá que ! recebendo impressos _tc ás O horas c cartasioi conseguida sem sacrifícios, suave-! ivr.i o exterior até .'..,. 7.
mente, a maior conquista que =,-• podaria! Itaperuna nsra ».'. I-rio Victoria, Caravel.
fazer. Ias, lliéos. Bahia. Estância, e Aracaju', re-

Oscm- «rAiir.oxxior,.
*"" ——-—¦»*>>*-S*0-»*rT*__>-*v- 

BBtt*-

«VSSOOÍAr.\(» lílí. .S!I.K1U.V

DE IMIAIl.MACl.l TICOS

« cht-ndo impressos até áy*.,* horas; objectos
para registrar ate ús i-;. cartas para o in-
terior até ás ij i!__. e iiem com porto du-
;.!.. ..té ás u.

Baxard nara Victoria e Nova Oileatis,
recebendo impressos até ás 8 lioras; cirtas
i,.r:i o interior até /U 8; jdein com porte da-

., \.h e para o exterior até ás q.Keune-sc hoje, ás 8 horas da noite, Ilapenm, para Sanlos, Paraná. P. f-itlia-
em assembléa geral ordinária, «i Asso- j fina e Uio 0. do Sul, recebendo imprcssoi
cíacão Brasileira de Pliarniaccuticos. I °M J'\ s h.°ras- c,lr'as Dar» o interior --J

nn /»-, - Plnr -13 " ' - «-' ,'-ii-'«r' com "'lrle dunlo ale S_ o.ao das 1liar- C;-,„.;„llv (,ara c. l-'rio, Mon,- Dav, R.-, de 3 se- London, Alagoa Bay Durban, recebem».
a reninii ;a do phar- impresna .ité á. 8 horaj, ., ccr«»« pit» o «f*' (tlior alé fi- 1.
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'X.ieutnaes, dia

Sul Mineira,

dia

dia

Uiuumann,

ho-

Kio, 4 dc maio de 1910.

NOTAS 1>0 DIA
1' O corretor Antônio Kè_h>' de Godoy Ho*
folho, autorizado por ordem judicial, ven-
d_ri hoje, na. Ilolsa, -1 apólices de 1:000$,¦jur09 ae .solo, tio empréstimo de 1003,
ttcqucstrailas -pela fazenda Xacional a José
Cláudio da Silva.

Hoje, á 1 hora da tarde, deverão re-
«unir-se 05 credores -das falienei as de M, R,
'Magalhães e dc Nnno Coslcllõcs & C,

¦Na Direetoria Geral dc Obras e Viação
_a Prefeitura, termina hoje, ús 2 horas -da
tarde, o prazo para o recebimento dü pro*

5tostas 
para a construcção ile uma mura*

lia ua .«deira da Real Gràn d era, sobre o
«minei Velho, lado «ic Botafogo. .

ÀSSBMBÍ_ÁS OONVÒOADAS
Companhia I'"orc.a e Luz dc 1'alniyra, diu 5,

& i hora.
Banco do Brasil, dia C, á i hora.

•¦Fallençia dc Francisco líamos ív U, dia
6, 2 i i|* hora.

Çompanliia Modelo industrial, diu <'. a»
horas. .

Sociedade anoiiynia Casa Leuzingcr, ina
0, á i hora.

Companhia -Sltideiras
«ús 2 horas.

Companhia Industrial
io. ao meio-dia. , H_

Conipanhia Rendas e Tiras Bordadas ur.
l*'rontiii", dia lt, ás .1 líoras.

Sociedade Anonyma "A Evolução .
12, as 4 horas. • .

Companhia Administração Garantida
15. «o meio-dia.

Sociedade Anonyma 1'abnca
dia 15, á i hora. . .,

Companhia Industrial Santo Ignacio, dia
US, ú i hora. .

Cooperativa Militar do Brasil, dia 13, ;ls
horas. , ,"A Sul «America", dia 15, as -• horas. .

Companhia Usinas dc (Produetos Lhlmí*
cos, dia .Ju, ás 2 horas,

'Umiircsa Aulo-Avcuida, dia =4

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,
si 1 hora. ., ,,„

Çompanliia Predial c de Saneamento (lo
'Rio dc Janeiro, dia 30, a 1 boru.

REUXI.íO DE 01U-DÕRE9
Iíallcncia de Silva Nunes - C, dio 5, a 1

1'allcncia de 1'ranclsco Ramos &¦ C, «lia
h 1 i|a horas. • _ .- _- ¦
1'allcncia dc !¦ .nisto Josc raclieco, (lia (' a i

Fallençia dc J. Caetano tle Oliveira, «ha
6, íi 1 hora. ¦-'¦¦_. ¦ *

Fallençia dc '¦• Scarcs Figueiras,dia mu
liora.

•CONOORnENOXAS
A.NNL-N CIADAS

Directoria bera! de Obras e Vinçito da
IPrefcituro para a coii-drucçlio de uma mu-
r.illui e passeios ao longo da mesmo, n»
tua Lis.': dc Alencar, dia 5, «s 2 líoras.

aislrada dc Ferro Centrai do llrasil, para
o fornecimento de sobrosalcntcs diversos
luara carros, dia 5, ao meio dia.

Repartição dc Águas c Obras Publicas,
paro o fornecimento de 300 tu..ciadas t.lc
j.ooo kilograininas), dc tubos ile fçrrofun-
kliilti c .r, resi-tros dc correiH.n de ferro
tfu.iilid.,, ivir.i canalização dc ug'..a, d.a o,
ho meio (lia. .....

Directoria Geral de Obras e \ iaç.10 (la
tPrcfeitura, para :. reconstrucção das cíc«-
«linhas do Costa, dia 10, ás 2 horas.

..Na Estrada (lo ferio Central do Brasil,
ipara o forncciinenio de machinas diversas,
..1 i.i 1 *., ao meio dia.

Direcloria Geral de Obras c Viação «la
Prefeitura, para illiuninaião clcctrica, pllilll.
r-.i c particular da ilha dc raqueta, d.a 23,

¦_, 1 hora.

CAÜMIS VERM-S
iForiuu abatidos liontcm 110 Malailouro «lc

(?aiila Cruz paia o consumo desla Capital.
507 rezes, 59 porcos, 3* carneiros c 31

.vilollas.
A niatança foi feita paia o3 seguintes

inmrctiantes:
Cândido lisp. dc Mello. GC rezes, 3 por-

ms; Duriscli ír C, 17 rezes, e -' carneiros;
lAlcxaudrc Vigorito Sobrinho. 4 porcos; A.
atendes r"> (.'., 63 rezes; Lima, cr Filhos,
..8 rezes, 7 porcos c 9 vitcllas; Francisco V.
Goulart, 89 rezes, 25 porcos e 9 vitcllas; Co*
¦operativa SulMineirii , si rezes; Coopcrati-
va Ocslo dc Minas, u rezes; J. Pimenta de
[Abreu, *!>; Oliveira Irmãos fi* G. 91 rezes,
(33 porcos c 3 vitcllas; Bastlio Tavares, 30
uèzes «• 7 vitcllas; Castro c C. m rezes: Co-
operativa dos Rctalhistas, =3 rozcs; 1'orli-
ídio & C„ ez rezes; !•'. & Monracs, 7 por-
cos; Augusto da Motta, 30 carneiros e 3
-ilícitos; Luiz llarbosa, 33 rezes; F. U. Oli-
Mira fi* C, 35 rezes.

Foram rejeitados :
ioi|*c|8 rezes, 3 porcos e 1 vil.-lla,
3íorain vendidas cm Santa Cruz :
;t7 i|__ rezes.
üíiii S. Diogo vcndcrani-sc :
5719 rezes, com 130956 kilos; fij porcos,

rom 3815; 32 carneiros, com 6i8| c 30 vi*
deilas com 3570.

Vigoraram os seguintes preços :
ilíc/.cs  $180
Porcos • . i$'5°

arucifos
;\ 'itcllas ?Ó00

lí.l-0
iSSoo
S800

MAMIMISIO 1.1*1 1MI-011TA(.!Ã0
Pelo vapor nacional Ilaqucrii, dos portos'.!o norte. Carga recebida: 350 sacos dc as*

sucar, á ordem; 1.000 ditos idem, a John
Moorc; 1.000 diios i.lci:.. a Th. da. Silva;
100 caixas dc doces, ú ordem.; 20 dilas dc
<.lco. a A. W. Kro:: 15 ditas idem.,:, 1".
I.iria; iO dilas. idem, u Tavares _ C.: 94
«Fias idem, a C. Monteiro; 90 saccos tle
cocos, a A, lljasil; so ditos idem, a t|. t.o*
r.er.; 1 caixa de v ic.ui-las, ;t l\ 0. C.
Wallici; 6 jucás de cornos, a A. Lima; ,|
«lilos idem. a Santos Novaes; i dito idem,
ao mesmo; •, caixas uc vaquotas, a ii. Lima;
_ dilas idem, a 1*. Souto; -i ditas idem, a'I 

1. Coelho; i dita idem, a l'. Ângelo; 1
dita idem, :. I*'. II. Wíilker; i dita idem,
;i __._cs5.iti. 150 saccos dc cacáo, a Mui lei
a C; 30 caixas de azeite, a A. Santos Iii-
leiro; (, fardo., «In bagres, a Ferreira Ir-
B11Í.0; 100 caixas dü tijolos, à ordem; i
klita de charutos, a I,con; 7 ditas idom, a
V. Mug; 10 dilas idem. a João Cunha; ,.
¦ditas de nzeite, a C, Ribeiro; e.ooo saccos
_'-.- assacar, 6 ordem; t.000 ditos idem, n
3!. Albuquernuc; c- diios dc tnpiúco, ao
Qnosmo; 6 caixas dc palilos, :. Angelcii; tjo
«pecas dc café, á ordem; z$o ditas idem,

Trmão; 500 ditos, a ordem; _*o saccos de
firroz, a M. Baptistu; 37 ditos, a ü.
Monteiro; 42 ditos, a Ferraz Irmão; 26
ditos, a T. Uorges; 13 íirdos de carne, a
Coelho Duarte; zo ditos, n B. Albuquer-
que; 207 ditos, a B. Albuquerque; 510 di-
los, a John Moorc; 9 latas dc manteiga,
a V. Monteiro; ioo caixas amidon, a A.
Gomes; 260 caixas de cerveja, a ordem;
13 sacco-3 de pinhão, a G. -Irmão; 291
fanios de alfufii, a S. L. Amados; ^,18
ditos, a José C. Agenor; 11 dúzias de be-
bidus, a ordem; 170 barricas de kaolim, a
ordem; 2.280 caixas de saufio, a ordem;
60 iardos dc (limo, a Bcncvides JúniorJ

ditos, a Carlos Leal; 30 fardai dc fumo,
a Ribeiro Xavier; 4 saccos de fubá, a J.
Uma; 3 quintos de sebo, a D. Uno; 50
rolos dc fumo, :; M. Júnior; 49S rolos de
couros, a ordem; 24 fardos de xarque, a
C. Pinto; 18 saccos de millio. a Joaquim
,1a Cruz; as ditos, a S. L. Amados; 4=
rolos de sola, 11F. H. Walker; jrjo (ar-
dos rle nlfaía, a S. L. Amados, -'30 diios,
a JI. Carvalho.
mr.ntaiiEa: iS-i laias, á ordem; io caixas,
ii Lcitcria Modelo: 58 laias, a D. Alves
i (' ; 10 caixão, :i C. Tavares & Cj 10 cal-
>:as, a T. Borges; Oo. a B. Albuquerque;
11,-,' laias, á Lcitcria Boi; 34, á mcEiiia; o,
a V. .Monteiro; 76. a A. lt. Oliveira; 66,
an niesmo; 12, 11 Th, 3'c.cira; 13 cngratla-
dos, á ordem; 58 lataü, a V. Monteiro; 38
caixas, :i V. Lima; queijos: 18 jacas, a N.
Saraiva; 23, a D- Campos; 10. a M. _ p-
Alves; .0. a João Cunha; 4. o I'. Almeida*
C, a ... Irmão; i, á ordem; -'*> caixas, a
ontem; 18, a João Cunha; J jacas, ao mcs-
mo; 11, ;i Ferraz irmão: _._:. á ordem; .12
caixas, á ordem; 4 caixas, a João Cunha;
¦I, a .1. Alves Ribeiro; 4. a C. Vasques; i|.
11 (!. Ribeiro; carne: 7 jr.cás, a N. Saraiva;
3, a P. Alves s. C; 2, a Corria Ribeiro; 1,
a ,\l. Ângelo; 1, a D. Raniallio; 6, a V.
-Moreira; 3, a Vendas f. C; 10, a B. *A1Iiii.
illiorquc; 7, a Ferraz Iriaão: -*. .a Aiigclmo;
4, 11 A. Barroso; 5, a M. Siriuva; 1. a K.
Torres; 3, a Ferraz Irmão; 3. a A. Seliiniili;
4, a C. Kibeiro; 3. a A. Scrmann; .11. a Ua-
niiiiii. .« t'; 4, a Cone Ribeiro; 8, o lylgsyo;
in, a Th.'da Silva; 3, ditos de toucinho,.»
-Ai. .S.irana; 2 dilns idem, 11 I). Alves .« C;

jacas rlc toucinho, a J. A. Ribeiro; 10
diios, a Dom.isio &• C: ? diios. a C, Vas-
qoes; 2 ditos, a B. Alves & C; 7 ditos,
a C. Iiuiirle; f, diios. au mesmo: -•" lutos, a
V. Monteiro; 5 diio-.. n Oliveira Lixa; 4
caixas Ídem, a Augusto; *; ditas, ao mcs-
uio; 3 jacáa idem, a C. Iiilieiro; -; ditos,
;i T!'d. Grijó; 132 saccos dc batatas, a
A. «Garcia; 300 ditos, ;i .1. Pinheiro; 117
diios, a C, 1'cicz: 30 ditos, a I'. O. Pinto
& C.i 50 ditos, a V. Silva; .-S ditos, a
l.uiz I''. Costa; 23 caixas idem, a ,A. 'Gar-
tia; jo -.saccos Ídem, a M. I>. Carvalho;
24 ditos, a A. Garcia: _.n diio-, a M. D.
Castro; 50 ditos, .a K. Torres; -to diio^,
u S. l!.i>los: 30 ditos, a «Macedo Serra;
.-tu ditos, á ordem; 50 .lilo-*., ;i K. Torre.-?;
30 ditos, á nrd-iti; .so riito_-. a C. iPerez;
«10 illos, a í>, Uastits; 130 diios, a li. Tor*
res; 107 dilns, a C. 1'erc-*; 166 dito-:, a
A. Garcia: 51 dito;. ;i C, 'IV-rc/: 30 ditos,
a V. Dcslaud; 25 diios, íi G. Uíbeiro; 64
ditos. ,i G. Ir-.iãu; So caix-íis idem, a M.
Xamith; .10 ditas, a Cunha ,»;• C,; 150 «di*
tas, á ordem; 50 sacco3 idem, a D. Jia*
mallio; 25 ditos, a .loão Cunha; 50 ílilos.
a A. ilíarroso; 50 ditos, a A. 1'inU.; 38
ditos, u João Cunha; 30 ditos, a R, Tei*
xeira; 43 ditos, a A. Barroso; io ditos,
:to -mesmo; tio ditos, a U, Raniallio; jo
dito», ao mesmo; po jacas idem. «a Prista
&¦ C; 4-, caixas idem, a _\ líorffes; t-,
suecos, a A. Schmidt; 20, a K. «Almeida;
1 caixa de miúdos, a I.cr.da; r dita dc
chiopes, n B. Albuqueniuc; 1 dila de ba*
nha. a Damasio; 1 dita de orelhas, an
niosuio; 1 dita dc chisnes ,ao mesmo; 2
ü«.as_dc meudps, a .1. Comes; 1 dita idem,
a Prlsla; 3 <Utas dc h?.nha, ao mesmo; -.1
caixas de lianlia, ao mesmo; 43 ditas ídem,
a l''erraz irmão; 34 jucás dt nauha, a Th.
du Silva; 200 quartolas de sebo, ã ordem:
3 jncás dc meudos, a A. Silva; 2 ditos de
carne, a O. Yar.t.ues; 7 caixas dc nrestm-
tos, a Aiijí. : 20 caixan de liuj;iiit.;is, ao
nésmo; S sacros dc pinhões, n t'.. Irmão;
10 caixas de rc(|tieiião, a ^'¦ Damasio.; mau*
lelija: 12 laia.;, a I..; 1- cilas, a Cardoso

I I',; i, á ordem; 5, a C. Vri3.|uc_.; ly, a A.
[ Sciimidth; iS, ao mesmo; 13, a A. 1*.
• AIIiuqucr(|ue; i cuj^radado, a C. II. C; .'..

a .1. Carneiro; 1 caixa, u V. Abreu: 4 jacas,
a João Cunha; 24, ao mesmo: 5, ;w mesmo;

| 1, a A. Barros; o, a («. Ribeiro; 6, ;:o mes-
¦ 'Mo; 10, ao mesníoj ?. ;i Riheiro; 2. a C.

: Ribeiro; S, a Corrêa; S. a C. Vasqucs; 2,
j ao mesmo; o, ao mesmo; 3. ao mesmo; 6.

ao mesmo; 5. a T. Carlos; 2... ao mc-uiiu; 6,
! ao mesmo; 6, an mesmo; 4, ao mesmo; iu,

a Damasio; 6, no mesmo; 10, ao mesmo; 12,
j ao.meymo; 4. a Alves Irm_*o; 4.ao mesmo;

jaca dc queijos, a Alves Irmão; t «lito,
i aos -titesmos; . dito, aos mesmos; •; ditos,¦¦.¦a lfci'ra_- Irmão; 4 ditos, aos mesmos; 2
I ditos, a Guimarães Irmão; 4 ditos, a R.
I Irmão; >> ditos, a M, lrmiio; (¦ ditos, a

1'. Copes; -.• dito-, a M. I.uto; 4 ditos, a
Torres Ue.20: 4 ditos, <i A, Citristovão; (>
ditos, a M. Rocha; u ditos, ao mesmo; 14
ditos, aa «mesmo; 4 ditos, ao mesmo; 3
ditos, ao mesmo; 7 ditos, ao mesmo; 3
ditos, a X. Saraiva; 4 diios. ao mesmo;

ditos, a Itol; n ditus a M. Comes; _i
ditos, u Costa; ;¦> diios. a M. !:crrcira:
2 barris de carne, n Coustaucio; 1 dito, a
.1. Avellnr; i diio. a Alies ,«;¦ C: 15 ditos
dc carne c toucinho, á ordem; 2 latas de
creme, a lí. Braga; 1 caixa dc requeijão,
a D. Kstrada; o ditas dc frutas, ú ovlem;
7 dilas idem, a .1. MelU»; S ditas, á ur*
dem; 13 saccos idem. n A. •Uaptista; 2 di-
tos. a 'Vaseoncollos; í> jacáa tle queijos,
a C. Vasqucs; 20 ditos, a Torres Re«o;
.1 duos. .1 M. l'o-'lia: 6 ditos, a ti. Vas-
iiucs; o ditos, a M'* Kocba; 4 -ditos, a João
Cunha; ;, ditos, a Al. AH-e?; 5 ditos, ao
mesmo; _• ditos, a C. Irmão: 4 dito*., a
¦Al. i''o:iseea; 10 ditos, a C, A asqties; 19
diio-, a 11.inia.iin & ('.:.a ditos, a 'I'. Cai-
los; 14 diuis, a X. Saraiva; í*í di.os. o
IM. I'. Alves: -• ditos, a !¦'. '.M.; .* diios,
a V. Com.iaiih.a; 1 diio de carne, a S.
lllastosj li caixas dc frutas, n .1. Pinheiro;
2 dita-, a .1. Uorges; : dita dc requciãn,
a 1>. 'Kstrada: 2 latas dc creme, a IIÍ. I!u-
roso^ 10 caixas dc frutas, :'i urdem; 1 dita
de lingüiça, a T. Uorges; 1 ditii. a T.
Carvalho; 1 dila de requeijão, a i'\ M.:

1 dita de linjíiuí.s. a \. irinão; 1 ^acá dr
carne, a ). M, t-ílhciro; y de touemlin, i\
orv-in; _•;' dv toucinho c cm::?, á ordem:

Alfredo -Muia : 2 caixas t!«? queijos, a
C. Almeida: 2 ditas, -íio mesmo; 4 ditas,
ap mesmo; 1 dita uo me-mo: a. ditas, a
il". iMorcira; 3 ditas, ao mesmo: 1 dita, ao
mesmo; o ditas, a V. Lopes: 2 ditas, 'a
A. 'irmão; .- ditas, a A. Christovão: 1

Pela I-l. l'\ CclUMl do /Brasil (São
Dioxoj — Carga recebida: 7 laiu de mau.
teiga, a C. Uastos; 102 ditas, á ordem;
ioo ditas, i ordem; 22 ditas, a Kcrraz
lrinuu; 12 ditas, a C. JJasios; io ditas, a
li. Alves; 10 ditas, o C. Pinto; 23 di-
ta-, a C. Uastos; 49 ditas, a A. Queiroz;
7.; ditas, .i ordem; 24Ò ditas, i ordem; S
iacás dc carne, a B. Albuailergue; 2 diios,
a "N. Saraiva; íi fardos dc 

'carne., 
a C.

Duarte; 5 ditos, a Sequeira; 5 ditos, a
i. Ramos; 7 diios. a A. Carvallio; 1 jaca
de carne, a Cabral Irmão;. i dito, a Bene*
vides; 340 caixas de queijos, á ordem; 9
iacás dc carne, a C. 1'hito; 5 ditos, i or-
dem; 2 ditos, a C. Taveira; 1 dito. u Ca-
l.ral Irmão; 5 ditos, a T. Borges; 1 dito,
a C. Pinto; 1 dito, ao mesmo; ia jacas
de lottcinlio, á ordem; 26 ditos, á ordem;
10 diios, 11 L), Tíamallio; C ditos, a A.
Schmidth; n ditos, ao mesmo; 14 ditos,
a II. Allniniicrque; .1 ditos, a P. Almeida;
4a caixas dc batatas, a-"'Ni J. Pernandcs;
20 jacas dc batatas, a Pr ia tao; 6 ditos, a
C. Comes; 12 ditos, a «C. Pereira Silva;
9 ditos, a C. Pinto; io ditos, a .Marques;

i io ditos, a U. Torres; 56 ditos, a M.
J. Gonçalves; 200 ditos, a C. Pcrcz; 20
ditos, á ordem; 10 saccos t|e batatas, a
Augusto Pinheiro; 31 caixas de banha, a
C. Pinto; .-.. engradados de banha, a A.
Pinto; 6 diios, a A. Schmidth; 5 ditos, a
Crista; 10 ditas, a (\ Pereira Silva; $
ditos, a Sequeira Veiga; .*; ditos, a 0.
Ribeiro; 300 engradados de batatas, a.C.
Pcrcz; ir.í ditos, a A. («areia; 21 caixas
dc banha, a C. Pinto; 15 dilas, a Queiroz
Moreira: 30 ditas, a A. Carvalho; 57 di-
ias. a X. -Saraiva; 10 latas dc lingüiça, a
C. Costa; iS latas dc manteiga, a C. lias-
tos; 41 ditas.- a G. T.opes; 20 ditas, a A.
limão: 09 ditas, a C. Conservas; _• ditas,
a .Machado; iK dilas. a .1. Alves; ao ditas,
ii Albuquerque; n dilas. a J. .-Linhares;
125 ditas, a Uorges; li ditas, a V. Irmão;

4fi dilas, a Parbosa: 104 ditas, a I.. T,.
líraz: 1 cnnradado. a P. Almeida; 1.-; la-
tas dc manteiga, a .1. A. Ribeiro: 2 dita.%
a ..\r. Pinto; 1 dila. á ordem; S ditas, a
Monteiro; n dilas. .1 Arthur: *o dita-, a
Trrrcs Kcso: 16 dilas. a P. .l.opcs; 2
caixas de manteiga, a 11. S. C; O laias
dc inaiileiga, a I'. Irnião: an ditas, a C.
Cosia: ii ditas, a B. Alves: f, ditas, a A.
Cosia: 15 dilas, :i I'. Irmão; - ditas, a
C. 'Cosia; 5 ditas, a Sequeira; 1* ditas, a
Fernandes; 17 ditas, n Sequeira: ia ditas,
fi T• 'Borges; i caixa dc manteiga, a Mo-
reira: 7 latas de manteiga, a Júlio; 7 ditas,
,1 d'. .Machado; 40 ditos, a Pereira: ao
ditas, a Lobo; co ditas a C,,111o; -2 ditai,
a .Mis.ilhãts: 02 ditas, a 'VI. St.iiu; s..di-
tas. a C. Bastos: n caixas de queijos,
á Associação; 2 ditas, a Pri*la: .1'lio.ninuos: 5 ditas. 11 G. Prado;
a i'.i.ii..:.rães: 2 ditas, a Domazio;
11 Mrirtius; S dilns, a Cunha; ;
A. Barroso: 2 ditas, n A. Bo-
1 dilns. :. C. Almeida: 2 d«l

AUGUSTO ESTRUC, DR. PAULO AU-
GUSTO GOMES PEREIRA (advoga-
dos) e Álvaro Muniz da Silva (soljei-
tador); praça Tirmlcntes n, 75, Tel.
Central, 4.738.

OíilNIOA MIODICA

beiro;
J llil;
fi dito

dilas
2 ditas,
.*. ditas.
ditas, a

•¦_ Soi-K.
1 C. Iti-

S dilas, n A. P.: C ditas, a Boek;
s. .. P. Almeida: e dü.is. a Alves;

; de queijos, a M, Alves; 7 a A. !¦•:
7 jacas <le quelios a A. Barroso; 4 a M,
Rocha; 7 a Kodri|*ucs B.; 2 a llaraiva; .
:. Saraiva; .| 11 Saraiva; 7 <l Vasques; io a
Vasques; 4 a Carvalho; t a Leitão C; 3
a .Monteiro; 2 a Machado; 1 a 1'excira; i
:i Comes; 2 a Fernandes; 2 a Armanilio; .1 a
Ciinlm; .1 caiNiis-Mc queijos, a Fristas; (.
a Andrade; ¦¦; a Silva Lima: 6 a Alves Ir-
••.ilo: 4 a Luiz Saraiva; 6 n C. Kibeiro: 1 a
í-i. Dias; i caixa de requeijão a Vclluso: i
cesto dc carne a C Ribeiro; i a JI. Sa-
laiva: i a Kd.. Grijó; 6 caixas dc frutas
.1 V. Iteis; .1 a C. Silva: 5 a M. .Marimbo;
s caixas de requeijão a <">. Simão; 5 caixas
de frulris a Ordem; i caixa dc carne o C.
Pinto C; 1 a C. Pinto t'.; 1 a Albano;
.-8 latas rle limiteis:, a Luiz: 1 caixa dc
carne a Ordem; 2 caixas dc re-imijai. 1. Se-
notei; 30 laias dc msinteiRa a Sequeira.

Alfredo Unia  O lutas dc iiiaiitciüii a
Cruz Irnião: 1-' a V. Souza;. 6 a Cruz Ir-
mão; -• caixas dv queijos a ('•. Irmão; 5 a
Couto C.J 24 saccos dc milho a S. L. Ki-
beiro; 20 a T. Cardoso; co .. Nascnlicnto
1.; 16 a II. Martins; 1.1 a Avellar C; i<>
saccos de arroz 11 B. Irmão; _'o saccos de
i.lilbo, a .1. Cardoso; cu a N. Irmão; 5
latas dc manteiga a I.. Alua; 5 caixas dc
manteiga 11 C. Obsburg: 10 latas dc mau-
teigu a O. Duarte; 5 caixas dc manteiga a
C. Souza; 40 lulas de manteiga u Prisi;. I
C.; 20 caixas dc ü-aiueiga a V. Souza; o
c.ixas dc queijos :> C, Duarte: o a C. Uu-
nrte; <. a P. Lopes; a a Pristu C; 5 a r. -

M. F. Alves: j a A. Puno;
Costa; 14:1 a C. Duarte; 5 a

H a J. A. Itibeiro; 7 sacos dei
Almeida; 53 saccos dc milho a«
3» u Ordem; 50 a A. A. La-
.M. Souza; 3 caixas dc, car-

1 saccos dc arroz a l'ran-
Avellar C; .si caixa ile

íi ordem.
Pelo v

«lo norte
(.'.assava.
-lc café.
iMonteíri

apor nacional Puangi
Catga recebida: :•_¦.

3; touucis de álcool
á ordem; 511 ditos

240 ditos
dilas ide.

queijos, a N,

. dos portos
• pacotes úc.
e 135 saccos

idem, a .1.
Cruz Lemo;

dita, 11 A. Pinto; S ditos, o
3 dita-, a P. Lopes; (¦> ditas,
beiro; 3 ditas, á ordem: -
rinho; 4 ditas, a .'•. Irmã
S. Lima: 1 dita. a A, trmi

Uíbeiro: 27 ditas, a .'. Cunha

x:n

T.

]¦!. Urbano; 20 toneis
Lügarc, c **-» sacco: dc cc-

.iliii, a C. Uoettclier.
Pelo vapor brasileiro Urano, He Cabo

_I*rIo. Canja recebida; 0S.000 saccos dc
•sal. a .1. P. Aguiar.

P.-Io ponlão IlrtuV. dc Cubo 1'riO. (arca
recebida: 147.000 kilos d: sal, a J, P,
* 

Vel:.' li F- Central do Brasil 
'(Suo

tÜioRO ¦— Cavsa recebida: 43 latas de man-
leiga, a 1-. Hamalho: 10 ditas, a 1!. Al-
ves; 10 ditas, ao mesmo; ¦_? ditas, a C.
Vasqucs; u dli.,. .. I',. Albuquerque

. Kibeiro;
lioeba; a

Pr ia li. dr
cbid,: : i«

.1, «accos «le

engradado th
latas tliversos, a

I''. Therezopolis
iacás dv batatas,
batata--, á ordem

u Gome
Quei

I'. I

'¦ditas, 
á ordt!

.to dilas, a P.
i.Mvcs; 2\ dilas,
uo mesmo 24
.t Damazto! 30
no dilas, a G,

1; ditas. .. C
Vii.cida: 4S dil:

a Júlio tiarbosa;
ditas, ao mesmo;
dilas. 1 Macedo
Uíbeiro; is dita

Biislo
. :. 1',.
i.t dita;.
s ditas.
Ribeiro;

John
; 36

Silva
Lebrâo; 1 dito, á
.1: |S ditos, a II.

Grijó: mo laias
.aceo dc feijão, a

Carga

•Moorc; ^i ditr,«. ;i A. K. Oliveira
ilitas, ao mesmo: 44 ditas, ao mesmo; 10
«lilás, a Seq. Veiga; i.| ditas, :. Th. Pe-
-reira; 10 ditas. _ lt. Alves; 15 ditaà, a \.
di. Oliveira: 10 ditas, a S. l.c?eudc: 13
«iilas. a G. Kil.íiro; S ilitas. n B. Alves
fio ditas, a Alves Inr.âe; co dilas, a A. U.
Oliveira; 20 ditas, ao niesmo: 4 ditas, a
ÍI'. Moreira; | ditai, ti A, Amarantc; iS
ilitas, a lt, Albuquerque; 10 ditas, a Al-
'ves Irmão; 11 ditas, a C. Bastas; 2-1 ditas,
;i '!'. Uorges: 10 dita-, ao mesmo; 32 di-
Ias. 11 (',. Almeida: 30 dilas. a A. Paiva;
to dil,.'-. a Conto; i_• caixas de manteiga,
ti V. v^cm-.i: 15 caixas de queijos, a K.
íl-íocha; 4 (iii.is. a C. Vasques: 4 ditas, u
•\. p
íT. C
Ias. .1
treira;
il*'erraz
«leaiin
(. diu.

-.1 li.
Witas,

; ;.o dil;
• : 1 - ilir.i'u. Cunha;

ditas a

a Damazio; '•
. a ('.. Rlbcir

; ilhas, a 1.
João Cunha;

ditas,
: i.l di-
K, Fer-
ditas, a

a l*,„r.Irmão; 1 __« caixas de quelios,
S caiv.ts de queijos, a N. Saraiva;

a A. Ti. Long; 1 caixa dc carne.
Torres: i dilas. a C. liiliciro: 3

lt,; o fardos de carne, a t*. D.;
1 jaca de< carne, a Couto w ¦_'.
:1'. Alme-ida: i oisto idem, no
srarco.' dv batatas, a Macedo
duos. 1 K. '1'orres: 30 ditos, a
150 diios. a .A. Careia: 77 dil-

Srrez: 5.1 diios. a V.
•cedo Serra; ioo di
14.- jacas ideai, n
Idem. a R. AltneMa
te; _¦" ditos, a M.
.Ir,

fl diio.
mesmo; -So
Perra: i :o

S. Bastos;
s. a C. 'Pc-

ilva; ."o ditos, a Mi*
os. a Slarqucs & C.;
y\. Cunha; et caixas

iS sacio,, a C. Duar-
11. Cosia: .-,,', (pios. .-1

dil
.A-nagunti; 80 dito-., a M. C, 1). O

. íi José Auaqum. ? jacas de lon-
cinlto, a (.'. Ribeiro^ 2 dito.-, a M. Rocha;
10 ditos, a C. Uíbeiro; r caixa de banha,
n C. Üuarl-e; t díta de eera. o -A. Santos:
>S jaras ile toucinho, a C. Itibeiro; ao
¦ditos, o C. Duarte: 1 amarrado de eou*
tos. .1 Nf. C.. Moreira: ao latas de mau-
¦teiga, a »M. Pinto; .- c«gs. idem, a Ama-
.i-.in.e: 1 lata idem, h ordem: .. ditas, a
C, Ribeiro; 1 cesto idem. a Mello: 1 latas,
n Derblender; «,- dilas, a C. Martins:
fi ditas, _¦ íí. Albuquerque; o jacas de quei*
jos, :. ('.. Irnião*. j diios. a Couto S- Ci¦22 dítns. a João Cunha; R ditos, a T. Itor-
BCS; .1 ditos, a M. Rocha: ,| dito», a A.
Santos: 1: ditos, a João Cimos; C ditos,
no mesmo; o ditos, no mesmo: 2 ditos, a
ODamasio w t'.: _. dit-is, a _', Almeida;'4 

ditos, n João Cunha; t: ditos, a P. Al-
articula: 4 ditas, o Dama_t'o & C: 4 ditos,
ea N, Saraiva; 1 dito, a C. Pereira; 4 di-
(tos, a B. Albuquerque; 4 "ditos. « I*. -Lo-

.{Ofs; H \l!:o--. a Cl. Ribeiro; 7 ditos, a
fc. Vi.r.in.i: f, ditos, .1 C. Vasques; s ditos.
« M. Rocha: to ditos, a C. Vasques;
.'5 I-it-is dc b;."''.i, a Vigamo; 4- caixa-.

•le banha, 'o Mai., .-,. Silva; n saccos de
/eij:,o. a A. Barroso: m ditos, a A.
.Pi..ir,: 10 diios, a Th. Silva: *o ditr-5. «
•"-. Verra; 31 diios. .1 N. Dancielo: 65
«Hos. a C. Tavrira; o* dilns. a lt.iliers:
.14 ditos, a C. Ribeiro ... C.; i; ditos, a
W. Carvalho! 2: ditos, a I- Veiita; 10
ditos. .1 Tt. TrmSr: 5 d«:os. a P. Almeida;
»o diios. a A. Barro-o; 10 ditos. aT.
{Borges; 5 di:,>«, o D, Cartralho: 16 ili-
to', :, C. Ribeiro: soo diios, a Castro Sil-
?a; p ditos, a ordem; p ditos, a Couto »•T.: 50 ditos, n V. Monteiro; i ¦ dltot. a

ftler.t vides; «• dli-".. n r Tavc'r.i: sa
_ltf-- « C. Basto*!; afiít ditw. a Ferra*

á ordem; i-t dito:
ao mesmo: 14 ditos,
a A. 1'tuto; 22 dii
Si iccna dc batataá, a
dem; 4 ditos, á ordi
ma; 10 díta?, a li
massas, à ordem; t
Pinlo.

Pela Cantareira —• Carga recebida
saccos dc assucar, » '_*. XI. Kentiiscl

Pelo vapor íran.i-/ "Aiuiral Tou
tiein", do llavre ¦— Caraa recebida: 1
_as de licores, «a Corrêa Ribeiro:
tas, a CarranatoEo; 45 ditas,
•S: C; 2 ditas dc .pâoel pa
A. Vianna; S dilas iileni, a
11 ditas, .ui mesmo; 1 dita
N. 'Cuinmràes; 1 dua idem.
r,,: 1 dita, a lt, Parrula; i
ros, a II. •Malcincl: a ditas.
tos; .• dhas .lc mercadorias,

Ribeiro;
L. Ui-
a .Ma-

dilas, 11
dita. a

; ditas,
manteiga*, a

S. Lima.
¦ --• Carga'1 

ordem;
34 ditos,
-S diios, ! Santo

lilo. 1**11

hneiiia; S
,| i. L..P.
L. Saraiva;

| feijão a i\.
I !¦;. Alnieida
1 ctrda; -5 •

nes a C. Duarte
cisco Siuio; 10
asiduo a V. Uslucildcr; 8 caixas de xar«|un
a C. Lopes; i lata rle iiianteiga a Coiriui;
i caixa do uiiiiiteiiui a S. Leite; 4 caixas dc
nueljos !•'. -Moreira; 6 a I*. Moreira; 10 a
P. Moreira; 3 a P. Almeida; 4 a ''• Al-
neida; .1 a Damazio ('.: 2 a j. Cuimar5cs;
4 a T. Uibciru; 2 a l'. Almeida; -' a Ua-
nazio C; 3 li P. Lcouoldo; 2 o P. Lvo-
lioldo; 3 a A. Irmão; 3 a C. Ribeiro; 51
Marinho. - u A. ir.não; tres a !'.
Almeida; tres a Francisco Moreira

Mariiiii,a: 10 >uccos de i'cijl'10, 11 Th.
di Silva: 200 ditus, á ovilem; u ditos, a
Anlonio 'Scuin; _*8 diios, i ordem; -ia .1.-
tr,.;, a Sen. V.i.ea: 54 ditos a C. Uast.-si
_ío díii*s. a Ci. Irmão; jo dit i* a A. Lm
Io; 4 diios. ;, C. Bastos; 10 dito.-, a PruiB
Torres; -• 1 ditos, o Se... \ niga: id sacas

,.,¦ -arroz a Aatonio Costa; ;o ilitas. a Cer-
réa Ribeiro; -'...' d-ios. ., lt. Albuquerque;
i.l ilitõs, a II. Irmão: 4i duos aj mesma;

h è.ii.s. a P. .Vniieida; 77 diios Cocllu
|i'j-.-te; ir :lito' :i C. Irmii: 1.1 ill-as »
C, übuarte; 1.1 sacros rlc milho, :, limp.
S. C.i*zo2d; ioz üit.v'.. o A * «*••-*;
( .'...;.:. :'i .u.le:..; • i'i-as :i 1'cn.iz li-
trili; is dila;, « M- 1'in'ei '( ¦•.•.'•"> «lc
c.".'.:;* u J2i :r «: «O ditos, ¦ l'crr.i'_ li-
mão; 50 ditos, á ordem; -'i diios, 1. Prisla'
6 dito:

Ilinidoll, il \. Pi."I.'l ;0 «1
Ias. :'i ordem; ? rolos de sola, :' I*. Ij.
\Valthcr: _\; ditos, ao mesmo; i caixa dc
chá. a O. i.Uoiiteiro; 10 c..i\:.s dc alhos, a
S. llastus; 50 caixas de amidon. 11 An-
Relino: o rolos de sol... a !'¦• Dauiaso; 3
iiinri. de sebo, :i l". Ilcrlz; 150 caixas de
amidon .1 C. Perulesi; -.1 suecos de 1:1-
riiili.i, ó ordem; 5" fardos dc fu:..". .a J .
Pinto: .0 dilas. a Ribeiro Xavier; (. fardos
dc carne, á ordem; Ji caixas de cebolas, a
(',. Irmão; 15 dila?, a R. , Torres: li.,
amarrados dc couros, a ,1 >uri-eh: .mi di-
to* íi ordem; ó" dito?, a orden

le cebolas, .1 A. Havroío.

.. S. Ilra-a: 35 ditos. 11 'í. Uor
suecos (le iioivillio. 11 Pinlo Lopes
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DR. AGENOR MAFRA — Residência e
consultório: rua Riachuelo, 222; tele-
phone l.oa*, Central. Consultas das 2
em deante.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da Fa.
culd-ide. Cons. Hospicio, 92, das 2 ás
5. Res.: Marquez dc Abrantes, is, tel.
-•88. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. (Docente da
Faculdade de Medicina). Moléstias in-
ternas. — Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons. t r. Hospicio 83, das
3 As 5. Res.: S. Clemente 11. 187; Tel.
irio, sul,

DR. ALBERTO FRIEDMANN __ Mol.
dos pulmões. Formado cm Vienna app
pela Fac. de Med. do Rio de .laneiro.
Cons.: R, Alfaiulcsa n. SS, de 1 ás 3.
Chamados, tel. C. 546-

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
Professor da Faculdade de Medicina.

Cônsul... r. dos Ourives, 2% de 1 ás 3),
terças, quintas c sabbados, Resid, tra-
vessa Cruz Lima, 21, Tel. Sul S93.

DR. ALFREDO EGYDIO — Clinica me-
dico-ciçurgica. Esp.; Mol, das creanças.
Vias urinarias. Crus. lt. Conde Bomíim,
S17, (Pti. Freire d'Aguiar), das 8. ás 10
hs. e S. Euzcbio, 59 (das 11- á_ 2).
Resid. R. Conde dc Hoiniim n. 793
(Tel. Villa 7S5I.

DR. ANTÔNIO PACHECO — Mol. b.on.
cho-pulmonares. Trat. da tuberculose
pulmonar por injecções íntratracheaes.
Kcs. R. do lilspo. 331, lc!. i.S-'*, Villa.
Sons.: R. Ouvidor, t;-j, das 3 á. 5 bo*
ras Tel. 1.862. Norte.

DR. ABÍLIO CARLOS DE CARVALHO
Coris.: rua S. Clemente n. 320. 

'lei.

Central 5.270. Só attende chamados no
consultório, de 1 ás 4 boras.

DR. C. BRAUNE -- Longa pratica dos
hóspitaes (da Europa". Clínjoa medica,
Esp. coraçfio e estômago. Cons.: rua de
S. lusé, 1 ia, de 1 ás j.

DR. CAETANO DA SILVA — l".»p. mo.
Icstias pulmonares. Cons. rua Criigunvaiia
3S' das 3 ás .., ás terças, quintas e sab-
tiiidos. Resid. R. :| >lc M;do, 151.

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —. Dc
volta de sua longa estadia nas princ:-
paes clinicas curopéas, abriu o seu con-
sultorio 11 rua Marechal Floriano 99.
Tel. Norte 1.057. Ivspeclalista em vias
urinarias. syphiiis; o pelle. Consultas:
das 10 ás i_. e das 3 ús 4,

DR. DARIO CALLADO — Clinica me.
dica. Docente da Fac, de Medicina. Con...
R. Ãssembléa. 43, :is segundas, quartas e
sextas-feiras, das 3 ás _i.

DR. FLAV10 DE MOURA — Clinica me-
dica Cons,: rua Conde Homíiin, «íí54•
das 11 às 1... Kcs,: rua Uruguay, 268.
Tel. 1050, Villa.

DR. GARFIELD DF. ALMEIDA — Do-
eente de clinica da Faculdade, chefe do
serviço de Assistência da Liga Contra
a Tuberculose; Ros,: S, Salvador, 22.
Cons.: Sete ilo Setembro 176. Tel. 607,

DR. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo especial ten-
(lo coilseguido a cura radical nesta capi-
tal nas centenas de doentes atacados des.
sa moléstia. Pratica o processo de "For-
nalini" em casos especiaes. Cons. rua
General (.'amara n. 2U,

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, ginecologia, vias urinarjfts, Longa
exercício, profissional, e pratica recente
nos hóspitaes dc Paris e lleriim. Cons.
¦sultorio e residência, rua X. S. (ic Co-
rmcabann n. (i-:. Tel. i.i.a.i, Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto-
rio; rua da Asscmblca, 83. residência:
R. Riacnuclo, 332.

DR. J. MASTRANGIOLI — Assist. de
clinica medica ua Faculdade Ex-interno
do ííosp. Cochin de Paris. Serviço do
proi. F. Widal -- (nus. e resid. rua
Taulo Frontin 11. 5 (csq. da Av, Mem de
Sá). Teleph. 0.065, Central. Consultas
das a ás 4,

DRS. J. R .MONTEIRO DA SILVA c
GUSTAVO SAUERURONM — Clinica
medica geral. Tratamenio pe!<> . emprego
exclusivo das plantas tiiedicíuacs da
Flora Brasileira, Consultas das 12 ás

.1 da larde; rua dc S. Pedro li. 38.
DR. LINO DAS NEVES —. Doutor rm

medicina _¦ cirurgia pela Universidade de
Uerlim, Especial, nas doenças do entorna-
go, ligado c intestinos, R. da Asscmblca,
5_.

DR. MARIO DF. GOUVÊA — Clinica
medica, partos e moléstias de senhoras.
Cous. lt. 3.| rle Maio, 64 (5 ás 6), ás
segundas, quartas e sextas. Resid.: rua
llelU Vista 11, -'o (Engenho Novo).
Tel, Villn 161.

DR. ODILON GALLOTI — Residencial
!ioi..cbard 38 de Setembro. .;;9. Tel.
Villa, e..io3. Consultas: terças, quintas
c sabbados, das 12 i|_', ás 14 horas, á
rua da Ãssembléa n, 72 e ein sua resi-
dencia todos os dias, das 8 ás 9 c 15
ás 18 horas.

DR. OZORIO MASCARENIIAS — For.
niado e laureado pela Fac. de Med. de
Paris, ex-interno dos Hosp. de Paris. Ci-
rurt-ia em geral, vias urinarias. mol. dc
senhoras, cirurgia infantil c da garganta,
nariz c ouvidos. Cons. Av, líio Branco,
.*..;•, 2", das 3 ás 5. Tel. rijo. Res. V. da

ÜR. OSWALDO DE OLIVEIRA — Pio-
fes-ior da Fac., de .Medicina, Cons.: rua
7 dc Setembro, 33 (tel. 3.170, C.I, ás
3as. -I1!-. c G^s-feiras. das 2 ás 5 líoras,

DR. PEDRO MARTINS — Fsp inols.
do estômago, cotação, fígado c rins.
{'uns.: rtia dos Andradas u, 52, sob.
Tel. 1.7'C. Kes.: rua N. S. Copacaba-
tm n. oon.

DR. PIMENTA DE MELLO.— Cônsul-
tas diárias (excepto ás «i.Bs-fcira_). _ Ou-
rives, 5; ás ,j hora*. Kcsid.: Aííouso
Pcnna u. 49.

DR. ROCHA BRAGA _ Kcs. r. Barão
de Mesquita _i. Tel, Villa, 1108. Cons.
roa i" dc .Mano io (i lio.as). Tel.
Norle, 1531. Pliarmacia Cruz Vermelha.
Uua llarjo ile Mesquita 75S (das 11 ás
:_¦ e das 6 ás 7 horas da noite), Teleph.

DR.' SEBASTIÃO TAMANQUEIRA — Cl.
medira, partos e mol, dar, senhoras. Cons.
rua S. losé. ue, ás .*,ns, s"s .- sibbados,
das 5 iis 6 lis. Tel. 0.-70. I. eu. Itcsiil.

1 nu losé I.ouííacio n, =-*, T. os Santoa
I Tei. 1.856 Villa.
. DR. TEIXEIRA COIMBRA ... Cl. medi

dica, pelle, syphiiis e v..is urinaris. App
60O e nu. Cons.: IÍ. Acre, .iS, das ic
á« 11 e das .1 ás 5. Tc!. 3.265. Norte,
As consultas são grátis aos pobres. Atten
de a consultas e o chamados do interiol¦Res.: 

rua Alegre n. -o A.

DR. JOLÍO 
'xAVÍÍíRv^; Clinici. 

'.medica
c dc moléstias de ¦senhoras. Kes.'U. Felix
da Cunha.. 4.1. Tel. Villa 939. Coiisujt.is:
de 3 ás 4 cda-. 7 ás.o lis., da noite, na
R. .Barto de .Mesquita p. 241.

DR. JOSÉ' CAVALCANTI — Clinica me.
dica e syphiiis. Cons. Sct* de Setembro
139, das 10 i|2_ás 1-* e das 4 ás 5 i|a.
Re*, r. Senado) Octaviano, 238,

DR. PEDRO MAGALHÃES — Cura ra-
dteal da go-iorrhca cliroiuea qu receiu
te em ambos 03 sexos, App. 606 e 514,
Tratamento da - syphiiis por. injec-ções
completamente indolores de sua preoa-
ração. Consultório: Aspemblca 54, <bs
12 ás 18. Telopli. 1009. C. c PHAR-
JIACIA MABANGUAPE. á rua Ma-
ranguape n_ _.8, das o ã*s 10 da manhi

e8 ás 9 da noite. Teleph. C. 364.
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ASSISTÊNCIA P0LYCL1NJCA — Dr.
Harold lama (presideutej. Sociedade de
Auxílios Mediei-», plíarmnccttticos c den-
tívripa. Contribuição, 2$ uienvjea por
chc'e e 1$ por pé-ãsoa da íamilia. Uua
dá Alfandcja i8j. (Tel. None, 994).

MOLESMAS «AS SENHORAS,
paiítos, oi'i;uAor,i'".s, vias
V BIX AR IAS

CLINICA MElilOA — PIíILIjE __
SYPH1MS. — CURAS PELO"RAIHUM''

O DR. ED. MAGALHÃES cura com o
melhor exito as doenças rebeldes da
pelle e mucosas (uleeras cancerosas,
cntth ei tomas, noevus, verrugas, acne (es-
pinhas), eczemas) etc. rheumatismo e ne»
vralgias arthritc blenorrhagica e turno*
ros fibrosos; ártliritismo, d>--pepsiã e
doenças do peito: syphiiis (914) c mor*
plini. lt. Sele de Setembro 135, lás 2
horas). A's fcegundas, tiuartas e sextas,
ás 4. horas dá cons, e app. o l_ADll'.M ;¦
preços reduzidos. Rt_, Praia de Botafogo
.184. (Tel. 931. Sul).

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO, PI*
ÍJADO, l.VTKSTINOS E NER-
V0SÃS

DR. CUNHA CRUZ
méntos ".Snlvinis"
para :i cura rad:
briagueic.

-- Autor dos rnedica.
¦ "Cotias de Saude",

1 do habito da cm*
Ií. da Carioca -.i, das .1 ás 5.

DOENÇAS MENTABS I. NER-
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ Prof. dc cli.
nica da Fac. com [requencia dos princi-
paes hosp, europeus, Cons.: r. da Assem-
blea, í.8, das 4 ás 6; _;.rls, 4.B». e 6,'s-
feiras, iícs. Voluntários da Pátria .155-—
Tel. Sul 824."DR. W, SC1IILER -- Consultas, Casa dc
Saude Dr. Fir;is, rua Marque.: de OHn-
da, segundas, minrtos c sextas. Kcs. r.
Bambtna, 40, Tel. 1.143 Sul.

Clinica nieilico-1'ii'iii'g'ii'ii «I«is tlrs.
Felix Vog'iicii'11 l* Jiiü'1 Montiil-
ro, :'i vim Seiiiulov Ku/.ehio, -38
— Tclc.ilioiiç, Xovtc 1.XS6.

DR. FELIX NOGUEIRA — Mcnib. dl
Soe. dc .Med, c Cir. — Operações
partos c mol. de senhora**, hydrocelcs, es-•reit. da urethra, íistulai. c corrimentos,
Trat, dn syphiiis por processo espec, appl,
scientiíica de '-.mo" e "om". fias 11 ás
2 horas Resid. trav. dc S. Salvador, :n,

DR. JÚLIO MONTEIRO - Medico do
Hosp, dc S. oebastião e membro da Soe,
de Med. e Cirurgia — _Uol, interna..; pul-
mão, coração, ligado, estômago e rins.
Mol. infectnosas (.yphilis etc), Das j á3
4 lis, Res. n a dc Ibtturuna 35.

TRATAMENTO OA TUBEROULO-
SM l-ri..MOXAK 1'HliO PNEU*
MOTHOlíAX AIITiriCIAI;

(Processo ili* t'i>i*l:iiiiiii)
DR. EDGARD ABRANTES -

1*. S. Josc n. 166 (2 ás ,-.).
5-5J". Kcsid.: r. liarão de
11 .17, Tel. Sul 9O0.

- Cons.
Tel. ('.
Ramengí

TRATAMENTO DA TUBER-
(JUliOSE

DR. AI-VARO GRAÇA -
ternas. Na Bocea do Ma
ta a tuberculose pelos
modernos. Resid, lí. Na
ycr), (ou-.: Asscmblca
6 botas..

- Moléstias in
to, Meyer. Tra-
processos mais
arctli o,. (Mc.
7.1 (das 4 ái

dS.'T.A_ü*_Ò' DE GOlfVfiA;—- -Wc-fes-o";
da Vae. de Medíeiou, CheTé ¦ do serviço
cirúrgico do üosp. du Sjude. R, i» de
Marco, io, das Sj ás 6. Tel. 816 Central.

C.

E

Cous
5 bs.)

r)14.

DR. A. BARRETO PRAGUER — Com
pratica de suas especialidades na T-.uro-
pa: Partos, mol. das senhoras e das vias
urinarias, Cons.: R, Uruguayana n. 8,
das 3 ás 5 hs.. Resid. R. Marquez dc
Abrantes, m_*. Tel. cog, Sul.

DR. ALFREDO PINHEIRO — De volta
da Europa, onde praticou nos l.o.pitaes
de sauftue. Cons,: Ãssembléa 75, i-\
(Tel. 'Central 704) das 14 á<s 16 horas
Res,; N. S. Copacabana 844. (Tel, Sul
1,823). das S ija ás 11 horas.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO — Cora
pratica dos hóspitaes da Kuropa. Trata*
mento moderno c rápido, dos estreita-
men tos da uretra c bleuorrhagias chro*
nicas pela elcctrolyse. Trat. especial das
p ros t a ti tes chronicas; rua Buenos Aires

•11; 101, antiga Hospício. Tel. 4341, N.,
Villa 702. Chamados T. *-; tíi, C.

DR. L1CINI0 SANTOS — App. do 606 e
914. Cura rápida da gonorrhéa e suai
complicações, da prisão -ic ventre, de
corri mento das senhoras e da impo ten-
cia. Evita a gravidez uos casos indica-
ilos e faz apparecer a menstrnação. Cons.
e residência: «Uruguay n. i-*.. Tel. Villa

DR. ÒCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hemorrh. ulerinas, corrimentos, suspensão,
etc., isein operação. Xos casos indicados,
evita a gravidez, Cons,: R. 7 tle. Setembro
186. de 9 ás 11 c de 1 ás 4.Tel. 1.591.

DR. KAUL PACHECO — Clinico médica,
parto?, mol, de senhoras. Trat. especial
dos tumores malignos da pelle e do can-
cer do seio. Cons.: Ouvidor 173, dc 1
ás .1. Kcs. Itadd. I.obo, 3S.1. Tel.
r-.ú-.\ Norte.

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
Parteira — Cuia tumores dos seios e do
ventre, ns mol. dc vias urinarias. __.enil;.c>,
as nif.tritcs, os corrimentos uterinos e va-
ghiacs e regularisa a menstruação por
processo seu; appl. OcG c 014. Trata a
tuberculose e hérnia .em òpcrtiçito. Cons,
grátis aos _abbado... Cons,: rua Kodrlgo
Silva, 20, das 111 lis 2, lei. 5.674, Resid.
Sciiíidor Euzcbio, _i-*. Tel. 2.511 Villa.

MOMiSTIAS DAS SENHORAS
Vã-tlfOS

DR. TELLES DE MENEZES ¦
rua da Carioca n. 8 (das ,. ás
Res.: Av. Mem de Sá 7*. Tel.
Chamados a qualquer hora.

DRS. CLOÜOMIR DUARTE e FRAN-
CISCO DE CASTRO ARAUJO — As
sist. da Maternidade ria S. Casa. com
pratica uos hosp. d.i Europa, Uai-.», X
c> cleclncluaile, app. i cspecialiilade.
Trat. rápido da sypliilis e gonorrlié.i:rua 7 de Setembro 209 (das 2 ás 5).Res.: rua Alzira Brandão n. o.

PARTOS, MOLÉSTIAS BE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

PARTOS E "MOLÉSTIAS DA MU-
i,hi:i: — TUMORES 00 VEX*
TRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — I.. docente
da Facilidade. Res.: rua Riachuelo n.
247 liei. C. 9-|S). Cons.: rua Carioca
n. 4; (das 4 <m deante). Tel| Cent.
3.-17.

DR. ARNALDO QU1NTELLA
livre da Fac. de Med. Cons.
Idéa, 2)6, terças, quititas e s
4 horas da tarde. Res. R. 1).
(Hotaíogo),

¦—¦ Docente
R. Assem.
bbados, ás
Carlota 6j,

M-ARMACIA MACEDO SOARES*-'..*'
Senador Kuzé.iio 12.1, Oifecção de Sa*
muel de Macedo Soarei-. Consultas me*,
dii-js de i Í5 ., |,3. i.epos. d'i Dermo-
phenal, efiica? ms Uleeras eereuns. c.i-•litphües. e em lavagens eVIta a» mol».
Syphtllli.ãs Tel. Norte, 711;.

PHARMACIA MEM DE SA' — AVOnlil.
Men. dc S:'i. 80 — «'oinple.ío sortiu.ei.to
de drogai*.. Secção de periunintta. Cpil*
sultorio medico: Ur. l.ui- de CfrSIia,
das _• á., ¦*, c Pr. Còtllhenie Silva» das
9 ás iu. Preços dt drogaria.

lISníCIAlilDAOES IMIAÜMA
CEITICAS

JUNIFEKUS PAUI.ISTAMUS — ti dr.Monteiro de Castro a ti cita; Posso a-^se-
gurar, sem o mínimo favor, a real eíív-cuia dns jotus dc "Juiiiperiij Tanlii.tamis , uo iralainciilo d;, inípcjlciici)viril, por esgotamento nervoso i vidre
í- e pelo eo.ieii, 6S000. Pb, M„.-cdaSoares, a r, Sen.nlor l-luzebio 123.MYOSTHENIO.
dc M.icedo Sn

ormula

DRA. EPHIGENIA VEIGA
de sciinoras e pjrtos. Cons
giuyaua, _í, Res.: rua da:
n. 374.
DR. QUEIROZ BARROS —

as ,1,
,*>íl-*llllO
Uesidrio; r. i" dc Mart,-o iií

Praia dc Botafogo íoi
DR. RODRIGUES UMA — Prulessor da

Júiculdade de Medicina, Coasultorio: r.
Assentliléa fiõ, resid.: Flamengo SS.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
AsBCUlbtéa, _.«*.-. 2',*$f 4.'1*. e 0."s. daa j
ús 4 horas, Ue>,: Praia dc i.ota.oga
11. 100.

.MÉDICOS
DR. PEREIRA DE

Av. (-Somes Kreire
dc Maio, 1S0 (da*
Kugenlio dc Dentro,

11 ijij. Ue-.: r. D. Anna
lltneliiii. '['ei, 16S4, Villa

IIO.MOill-ATIIAS

ANDRADE — C

6
I.S JI. i.l..

horas) c 1
(das 10 i|_t

Nery, ,*

AXAI.YSIIS CLINICAS E
MICROSOOPIA

DR. ALFREDO A
[•roi. da eápectalid
Discípulo do Insi.
dos os trabalhos
analyses chimicas

DE ANDRADE —
na l'*ac. dc Medicina.

1'aslciir de Paris. To*
para diagnosticu med,

ex-mierosoopicos c

MÉDICOS E 01'ERADORES
DR. GRACILIANO GONÇALVES CRUZ

— Medico e cirurgião adjunto tio Hos,
pitai de N, S. da Saude. Resid. R. TI.ei.-
philo Ottoni n.t. tel. 3482, Norte. Con«.
rua i° de Marco iu (das :.( ás iü hs.)
Tel. Norte, 15.11.

CLINICA C1RUR010A, VIAS
URINARIAS

MOLÉSTIAS DA IGAUGANTA,
NAIÜZ 13 OUVIDOS

DR. APRIGIO DO REGO LOPES — Do
Hospital da Misericórdia. Consultas, rua
Sete ile Setembro n. 90,

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-As.
shHentc da clinica du Proí. Urbauts-
cliiiceb, de Vieuna. Rua Sele de 5e-

lembro n. 82, das 2 ás 4 horas.
DR. FRANCISCO EIRAS - Docente da

e-pec. de garganta, nariz e ouvidos na
Fac. de Medicina do Kio de Janeiro. Cons.
r. S. José Ci, 2 as 3. Res. r. l.aran.
ii-iras, 

'101. 
Tel. ,|._i C.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
—. Especialistas: ouvidos, nariz. rjarRan.
ta. vias urinarias c operações, Cous.
rua Sele de Setembro, (13, 1" -andar, liei,
-¦'elix da Cunha u. rg, i ás 5.

.MOI.ESTVAS DA (i.XItOANTA,
NARI*. E OUVIDOS. I.ROX.
CHOSCOPIA E ESO^HAGOS-
COPIA

DR. EURICO DE LEMOS _ Professor
livre da Fac. de Med. do R. dc .laneiro,
com 20 anuos de pratica, Cura garantida
c rápida dc oíena (fetidez nusal), por
processo inteiramente uovo. Cons.: rua
da Carioca n. .tu, dc 12 ás (> hs.

DR. SA' FORTES — Medico do Hosp.
da Gamboa c ex-assist. das eünas de
Paris. Rcrlim e Vienna, Cons,: rua da
Asscmblca u. j.| Ide i ás .1 horas).

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
narías openic.ões cm geral, líua Sete de
Setembro. 90.

DR. CARLOS WERNECK — Cirnr"iãi,
da Sta. Cosa. Cirurgia geral de adultos
c creanças; mol, das vias urinarias e

mol. das senhoras. Cous. K. Ourives, 5,
ás 5 hs. lies. nia Senador Octaviano, 5_.\

DR] CÁRLÓs' NOVAES — Membro da
Ass. J''ranceza dc Urologia, Trat. da blc*.
norr, aguda c chronica eutreitamentas c
prostatites chronicas pelas corrente.-* teh*_

mo-eIe;'trÍcas. Cons. \i. Carioca, 50, das

MOLÉSTIAS DOS OLHOS. CAR-
GANTA, NARIZ E OUVIDOS

Ito.
Te.
Iii-

DR. GASTÃO GUIMARÃES — Rua
dlígo Silva 11. 28, das 2 ás 4 horas.
lepnoi.e n. í.po_t, Central. Tíe<: rua
lario de Gouvêa n 80, Copacabana.

DR. ARISTIDES GUARANÁ' FILHO -
Operações e trat. das mol. de olhos. ou.
vido., nariz c garganta. Cons.: Cruguava.
ua, 45. Das z is s ila ta.'«le. Res. rua
Jardim I.otaníco ti. 175. Tel, 986. Sul.

Cirurgião
geral. Vias

Jiirioca n.

MARÍTIMAS
VAPORES Ji.-PliRADO

Janeiro'

CLINICA MEDICA, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, SVI'HILIS

n. Coelho
cigarros, a

I. S. Cosia;
de p.*iles, a
.. C.il Kibei-
luta dc con-
. Jorge lias-

R. IM. Fer-

IVrros do norle. "Rio de
Uio 1I.1 Prata, "Indiana". •
1'nriort do norle. "Veuns". .
I.iverpool « eses:, "Harr..".

"iMr. C.uslaíe Allolf
do norte, "M.-rai.hã.-.

Portos do sul. "Mnyriiik". .
I Portos ilo sul. "Assú". . .

rorius do norte, "Sírio", .
Inglaterra c cecs., "Dcsua".
Portos ilo Norte. "Ilahia". .
Calláo c cícs.. í*Mcsico". .
lüo da Prata, "Ainazon" . .

1 Rio da Prata, "Dcscado". .
I liilbáo i' eses., "P. dc Satri
I Itio da Praia, " llc.i-.nlo". .
I'Amsterdiim e eses., "Amstell

Nova Vork c caes., "Vnnbati
Iliu .... Praia, "Vcstris". .
liigtuterra e eses., "Ililei::.".
Norfolk e eses". "Taqitary",
kin ií.i Prata. "H.iiro". . .
Hi-nleos c cser... "St'|uai:a".

Mo

.!
. . . . 1.1

ilerllli". . I.l
. . . . 14

lld". . . 15'. 
. . . II.
(.

DR ANMIBAI. VAHGES —
pi 10ras, pelle e trat. e*ipcc
App. clectr. nas mo!
carganta ç ouvido-
Comes 1'VcÍre, 90, d;

DR." GREGORÍO R1SP0LI - Medico'
operador da I-te.d Universidade dc Xa*
polis e da Vactildadc do Kio de JanHro.
Cons. e residência: avenida Gomes 1'rcí*

re 37. Tel. l'e::ir.,l 1.747.
DR. J. FONTAINIIA — Clinica medica,

svi>hilis, vias. urinarias e mol., das sei'
ras. Cons.: K. " dc Setembro, 11G «
.-. ás s -I- bs.). fie*.: R.-Valparaiso,
(Tijuca).

'. das sr.
syphiiis.

nervosas, do nariz,
Consultório: Av.

j ás 6 líoras. Tel.

Cdas

DRÍ CARLOS VEIGA
Santa Casa. Ciruriria _
narías. Cons.; rua da

DR. JOAQUIM MATTOS _ Do Hoso.
da Saude. Mui. de senhoras, vias uru

narias, hérnias, iiydroceles, tumores do3
seio- e do ventre. Jiua Uodrigo Silva, 5.

DR. LEÃO DE AQUI NO — lia Acatlc.
mia dc Medicina, Cirurgião do Hosp.
da Gamboa. Ksp. vias uríuaríns, mo1.,
das senhoras operaçòe-i cm geral ...cs,
Costa llastosi .13 (tel. Central 556).
Con*.: nm General Câmara. uG, das _.
ás ¦;. excepto á*> rpiartas-íeiras >.

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI
— Do? UospitaeS: Misericórdia e ItetiC-

licencia rortugiícza. Cirurgia, moléstias
ilaa senhora-* c vias uri narias, Cons.: 30
()::iivcs, 3 á** 5 h*. liesid.: Passos Ma-
noel .i-l, Laranjeiras. Tel. 3.11.7 C.

MOLMSTIAS DAS SKNH0RAS,
OIMIÜAfõl.S, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO - Ua
Soe, de Med, c Cirurgia, eom pratica dos
Iiosp. dil Europa. Ues. c cons. lt. Süo

1 losé, «|9. Consultas ás _:a>, .i'ls c o".-*, de
1 ás .; lis. Tel. :nS. C.

DR. CASTRO PEIXOTO •- Clicie dn
serviço dc partos (ie Polyclintca dc Cre-
ancas da Santa Casa. Tel. V, _:.-,6'}.
Re*. R. Iladd. I.obo .|!,;. Cons. R. Cru.
Suayaiia. 25. dns o ás 4 hs.

DR. CAMACHO CRESPO - Partos e
moles, de senhora-.. líua Conde <ic Hom-
fim sr;, Tel. 1.171 Villa.

DR. DACIAMO GOULART — Da 1'oly.
clinica dc Creanças. Cons.: lt. Uruguaya.
..na 11. c;. das .1 ás 6 lis., Ues. I
Lobo n. i.to. Tel. t'. 140. Villa. ;

DR. DANIEL DE ALMEIDA -- Cura!
radical da. hérnias. Itesideiicia-*. rua do j
Hospício r.. (iíí e L-nrrani 11.7.

DR. ISAAC VEitNET — Partos, opera-1
¦ções, moléstias das ecnliorns. Consulto* I
,io: rua da Quitanda n, n, «lc 1 ás 3. |
Residência: t.-a-.cs-a da l,niver**;dade n.
3» Uinueitlio \'c!i.o.. Tele..'... 0)9 —
Villa.

DR. MASSOM DA FONSECA — Doctn.
le da Faculdade de Medi. e medico
adj. do Hosp. da Misericórdia, Cous.:
rua Urugiiavana 11. 37, das 3 ás ;. Tel.
1.041, C. ito*.: laranjeiras, 354. Tel.

I i.S.-S, Cent

lMOIiMSTIAS DI" OLHOS
Í)RS. MOURA BRASÍL e GABRIEL DE

ANDRADE — Consultório: largo. da
Carioca, 8 (de 12 ás 4*. todos os dias.

DR. 0CTAV10 DO REGO LOPES —
Prof. da Faculdade de Medicina. Con-
«ultorio; rua Sete de Setembro n. 99.

DR. PAULA FONSECA — Consultório:
Rua do Hospicio n. 120 (das 2 ás 5 ho-
ras, diariamente). Defronte á uraça Gon.
çalvcs Dias. Tel., Norle, 1:43.

MOLKSTl.AS DA RIILLE U
SVPHILIS

DR. F. TERRA — Prol. da
Medicina, director do Hosp
li. Ãssembléa ri. i-n, das -¦ ás

PROF DR. ED RABF.LLO -
da Europa, reabriu o consultório. Traia
pelo radiou*, os tumores e outras doenças
da pelle. cons.: lt. Ãssembléa, Sf.

ANAIA'S1'_ RI'- "ORÍNÃS ~Í

OI TUAS

Faculdade de
dos Lacaios.

4 horas.
Dc volta

bacteriológicos, (irovas scmtolo-jica
Kua UniRtiayana n. 7.

DR. HENRIQUE ARAGÃO e ARTHUR
MOSES _ Ho Ins. de Mangliinlios. I.a-
berat, L. da Carioca, 24, c9 tel. 4.272
C. tel. da rei.: Sul t.02,1 e Sul 106. Kx.
de urina, escarro, fc*_cs, li. de U'a-.-*er-
man. Soro rcaecio. Vaccina de WHgll!.

DR. SILVA ARAUJO (PAULO) — 
"Sy.

philis: 014 — 006 Mol. infectnosas; vacc,
de Wright. An. dc urinas, t*an(jue (ty_.
pho. malária, syphiiis), escarros, etc. íi.
i° de Março, 13, Dns o ás 11 e da 1 ás

5 hs, Tel. 5..to;, Norte.

CLINICA UROIiOOIOA
DR. ESTELLITA LINS — Aislsi. d

l'"ae. de Medicina, (.'irurgia das vi;,
urinarias. Trat. das doenças da tircthr.
próstata, bexiga, uretheres e rins, Ciu
do estreitamento e da blemorrhagia pel
electricidade; rua dos Atui radas n. =
Tel. Norte, i.r.l<>*

DR.
Ai

(IlillíOIA INFANTIIi
PINTO PORTEI-LA — Membro ,1a

de Medicina e cirurgíüo do
ho-*p. de creanc-as S. Zacharias. Moles-
tias medico-círurgtcas das creanças, Ci*
rtirgia etu gerai, esiteeial, cirurgia iu-
fantil c orthopedia. liesid.: praça São
Salvador n. 61. Cons,: rua da Quiun*
da ti. 50 (das 3 a.- 5 líoras).

OIIILIUilõllS DENTISTAS
DR. BELLO RIBEIRO BRANDÃO

Una A .semblcn ,•,-'. i° andar.
EMILIO DEZONNE — Cirurgião.ilcnlis.

ta. Diplomado, com longa pratica. Pre-
ços e condições dc pagamento ao alcan-
cc de todos. Consultório electru-dcntíirio.
Alto da Couteilaria Japão. IC-ta^âo do

OR.'MIRANDOI.INO M. DE MIRAN-
DA — líspecialista em extrac-;òes sem
dor e tratamento de fistu.as. Das «S ás
17 honis, nos dia.-, uteis. Gonçalves D.as
11, scb., tel. •..(ido, Central,

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela liscola Livre de Odon-
tologia do liio de Janeiro, com 10 an-
uos de pratica. Cons.: r. Uruguayana
n. 31 (tel. C. iGrp).

p-lr.

•:.' «Ir. .1. M,
melhor tônico

-..-.aiiismo eufra-
qiiccido, iel.u".i!nd,i em slyccrina clilmt.
c.iiuentc pura. Rcconstiiuiiite imlispensa.
Tel a-s creanças, velhos, donzella-. e á.-t¦seiilii.!',.- ilurautc a gravidez e após j
parto, assim como á> aman de leite. '

SOMATOSE LIQUIDA - Saboi lioce,
secco e icrrui:iiu)-.a. 'lonico 

pod_ro*uindicado cm tunas as doenças e:u ore-,
haja cininaBrecimènío e iraiiuczai Aiir-
mia*, ci.l.iro-c-, iicura-sibeniii. i.-icIiíi.miu),
diabetes; em iodas as duenças do es.
tomagn; depois das i.perai-.-ie» graves o:lieiiiuirln'*.;!- Enconira-se :'. «eiula e.n
todas u.* droçaria? e hiv**. t¦¦*.¦,mucia-*,

EMULSÃO DE OLEO liE FIGADO UE
HACALHAll. com byponbosiihito dc
Ciilcio, c >,„ii„ ile Abre.i S'.l,ini.i„. Re-
medm nor cxcellencía para curar tO'lu>

ioli__tÍa_ pulmunures e _cí>*L«la ie*.

illcllc
V.A 1

cirl.1

t.arfo d:. I
EUPLINA

gel. .Va
tem rivíi
...;.. pari
sc tambem
uo traíanienío
cm lítiyarci*)

deümoi.inA
contra as aííccçüe
pcrtmnado, de ciíe
nessas affecções. 1
sardas, írieiras, d.
rij.;e o suor miau
cia a pelle. Vende

perfúmajias e dro
lembro ót.

¦ia
ima

le Orla
das se.n

R.|

tVaRUá lépida, Usa.
0; como aentfiíicio;'idas e mo', da pelle;

em iitháli
Podcri

lo de

Dcp. R.

¦'.; .".tua.
armacias,
7 de Se

GAR A RI _
QARAGE SUISSA

de Sá, o. Recebi
d.a e faz iodo
para o qüe di->p.
mecânica,

- Ave.-'
automorç

c qiialquc•z de mod

ilvador

JOÍAS, «III.OIIIOS II tíK.IKITUS
DE Al!Th:

MANOEL
lojoaria.
nas. Ou"

TEIXEIRA
Compra ouro

de ourives
irantidos de•"Ilva n. 40,

praia c pedras :i.
e rclo.ioeiro. Con.
jóias e icIor o-,

perto da rua ; i;

riiNsr.iis
ll,l-i.i,'l;

«i C_- ¦

PENSÃO BRASILEIRA — U
I.obr- 1 _;j. te!. 1.; 1 (> Villa, a
da cidade, bondes á toda lu
boas accomniüdaçòes a fami!
Ihciros de tiatamento

PENSÃO I-A TAI1I.E DU COMMERCE
¦ -- Av. Riu llranco, 157. Tei. 1. 4.13S.
Casa para familiaü c cavalheiros de t: ¦•
lamento. Serviço (:i !a cariei e ;¦ (ire-
.;•> H.\o ii$>ooi. Aeceita pensionistas,
fuineeé a domicilio e vendem *e vales

PENSÃO NOGUEIRA - Mitiecbul l-'lo.
liar.o.'!-;.., I'i*l. 1 ,Kj4. Cen:. Ksta con'ie_
cid.i Pensão continua a oltcre
viajantes e exms., i uniliis
couforiaveia. c!jiu toda-, as co
üiciiii',". — Rabello V-trelta

I PENSÃO SCIIRAY _ Rua

,d„

Pi

d.i Canele
P.il.ieiu do
Alu«_;aiii->-
Familias e
mais ájip-

«s. Cozinbri
eis. T0.I111

ioo tem irei;'.e ao
ente), Tc!. C. i.oai.

sala* de írcr.le mobi'idas a
cav.iüiciros de tratamento •¦

s ciu os, com todos os confortos,
de i* ordem. Picco»
os bondes dc llotafojfo á port,..

PENSÃO CANABARRO - Tem .c.npr-
excellentés aposentos para famílias ¦* ti
\ 1! liei ros a preços razoáveis, com di i-
rí.*s dc -i$3oo, 5S c õ$. Uccomtuemla-se
pelo bello "parque" que p_v'.nc em íren
te á Quinta da Hoa Vista. Ik-ndes do

¦ e Aldeia Canipista ã porta;
Canabarro n. 271. Tcl-pl1

Andarab)
rua i
Villa

ai

HOIMIIS

IIOMOIIOPATIIIA
PÍlARf.íÃCIA HOMOEOPATHICÃ - de

Ara-.ijo Nobrcsa 3. Comp". Completo c
variado sortimento de droyas boinccop.it.
reccliidas dircctamente dos meliiorcs ^ ía.,
bricantes e.*itraiií;ciros. lisp. |iharm. "Niuu

phéa \'irilis", fiara a cura radical di itu_
potcncia: rua V. da Ptitria, 20, líota-030.

1'ARTlllRAS

DRA. FRANCISCA REIS, dTplomada pela
V. de M. de Boston, especialista; trata
de doenças das senhoras, fa.'. apparecer
a mci.strtiação por processo scíentico c
sem dr_r. ['rcços módicos; rua Ceneral
Câmara n 110. pro.xuuo a avenida Cen*
uni. Teleph. ....68. N.

MME. HELENA DIAS PAROUI -
Parteira formada pelas Faculdade! d:
.Mediei.... de lh.cuoi Aires c Rio tle .la-
neiro. Resid. e consultório: nia Vicen-
te de .Souzj n. 2. Uutisa üanibina)—
Botafogo.

PHARAIAOIAS 15 DHORAKIAS

PHARMACIA E UROGARIAF. GAIA

HOTEL AVENIDA — O mais importju
te do Hr.isi'. Accommodações para *,o.*
pessoas. Conforíavel. Distuicto, Cen tini,
Serviço dc elevadores dia c noite, eu*
dereço telegrapliico A ven ida.

LIVRARIAS
LIVRARIA

acadêmico-
de Janeiro

Al.VES.
Kua do

livros eoilci...
Üíivido" i-iá. líiu

S. Paulo, rua >. llenio «ti.

OOI.LIKilOS, ENTI5RNAT0S II
(IV.MNASIOS

ADMISSÃO AS
ecido pela serie

resultado obli.l,:

;
CÉSAR DIOGO

(íuitauda n. r
Laboratório,

" andar.
rua da

MOLMSTIAS Dl" CRKANÇA-S
DR. FRANCISCO '30MES PINTO__

.Lsp. cm mois, das creanças. com t>ratica
,-los hóspitaes da Europa, Clinica nic.lien.
Ites. tua do Pe*!cndc, 161 (terreo). Tel.
Sooí. Cent. Cons'.; de i ás ,í.

DR. MONCORVO _ Dliector-funilaiior
do Instituto de Assistência á Infância
do liio de laneiro. Chcíe ne Serviço dc
Creanças d.i Policlinica Geral lispccla-
lidades: Doenças das creanças rTrla pelle.
Cons.: r. Gonçalves Uias, .1, ás 13 bs.
Res.: rua Moura Urito n. 5S.

Iladd. | DR. PEDRO DA CUNHA — Ua Faciild.
de Med. e du lirst. dc Assist. á Intan-
cia. Cl. medica e das creanças. Cor.?.:
Gonçalves Dias. 41. Tel. ,1061, C, das
3 ás s. Rc.: S. Salvador ... 73, Cat-
tele. Tel. 1.1,33, Sul.

CIRURGIA GERAI/,
DAS SENHORAS,
NARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA
c resid. Avenida Comes Freire
cima da pliarmacia), Cousultft

ás 11 e da*. 3 ás 5 boras.
Irai, 'ijo.

.MOLÉSTIAS
VIAS CIU-

—- Cons.
1 _).( (etu

-. da* to
fei., Cen-

l.ab. dc produetos chimicos c y
maecuticos, I*'. 1 JATA — Completo --or-
limento rle drogas. See.áo dc liomieopa.
il.ia. R. Senador Euzcbio, -j8, lei,
1.186 Xorlc.

PJIARMACIA E DROGARIA SANTOS
_ Conde de Bomfim, 4.16. Consultai d.a-
ria-*. I*fs. José Ricardo, das 9 ás 11 op.
e parteiiof Almeida Tires, enpcriaÜsta
cm mol. das creanças, dc 1 ás 2; Arseno
quinol, para as pessoas íraca*». Cyano
Gonol c JJleno-tlianaU curam Ronor-
rliéa.

PHARMACIA CAPEI.I.ETI — lt. II:.-
inavi.i 149. Tel. Sul 1.048. Completo
sortimento dc drogas c produclo. filiar,
ma ceu ticos, nacionaes c estrangeiros.
Cons. Finj-Rilio Cabral, to ás 10 lis.) e
Santo., Cunha, (io ás li). Grátis aos po-

PHARMACIA CRESPO — R. Conde de
Ilonifim, 350, Tel. 2,.|;o. Villa. Cons.:
dr. Camacho Crespo, partos c mols. de
senhoras, das 9 ás 11; dr, Pereira de
Sou/a, cirurgia c mols., de creanças, das
8 ás o da m. e das .( ás 5 dat.: dr.
I.inneii Silva, oc.ilisln, das ; ás 8 da
noite, Ur. Pereira l.ima, cirurgia e:ra!

PHARMACIA HADDOCK LOBO _ (M.
Cai.cilcii. — R. Iladdocb 1-nbo, -'oj.
fei. \'illa 1.38.-. Fabrica do C.irbo-
vie.ralc. de Magnesia de Borges dc Cas-
iro do Elixir de Citro-vieirato de .'.'iro.
Diipursan, etc., Cons. dos drs, Alípio
Alves e MüP.teiio Autrar..

cURSO SUPERIOR OE
ESCOLAS, assa;: cunl
d*dt do seu eu.sino e
em exames p;!os seu saluninos, ímiccip-
na das 11 i-s i; horas e os seu* .':•>•
fessorés, são; Drs. Peccgtieiro do Ami-
ral. I.. Mlndello, 1'. Tbirc, M. ,li
Afiuiar, A. Uclpecb, M. Kouvliti, M.
Noronh.1. Il- Mello, Silva Marqu..*-,, V.
r.,i-r, C. Ribcito, ,il. Jopperl: i.:. Ca-
noca, Oncetor: lAutomo Xcves.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
— Director Francisco Kurtadp Mcivlc;
Víuhna (uivp r**colar), prof. I'. Vwnha
<!•!. Itiiclicl Mnir... Fíii.er Moura, l.ui
ri A. V. Ferreira, ,-\ pr.ue- ir.< dá
Escola Xornuil, c oun,,-. Reabertura .
1" di* abril. Matricula.' das J ás ?. r.a
Gonçalves Uias 1:. .1". .'" andar.

CUFSO PREPARATÓRIO PARA AD
MtSSÃO NAS ESCOLAS SUPERIO
RIÍS  Fundado e:n lyii. Aulas m K.
1'ulytcchnica e un rua do Theatro 11. 37-
expediente da sccrc/iria: òc i às .-.
Irt l'.r,ir.: H.S. E. Rija llabitalia, Cí
valho e .Mello. V. Iliul.nia.ili*, K.
cl.e.
tbicdc
Rei e F. A,

EXTERNATO
vrnilio, ;;.,

Ha.
lt.I.. Minilellci, (i. Riicb,

i. Espi.ilieini, Mcusciibc-r R.ui
A, liaia fiabagl-;.-.

LYCEU U .. .'.,. li-
Curso iuír.niil e iirimaria

i.l.is i" lis is boras), observando -1
adeantado pVograu.ma das Lseolas de S,
I.uto. Curso .inistien (rias 1: .'.> .51.
O curso Xu.-mnl ileüe Exleniato 'da:
fu ás 17 _Í._i). jã dc accordo com c
novo rcíidainciiio e tendo o material dt
ensino oue a çut otienta^âo csiiTc: de-
ve scr o preferido pela- candidatas «i
Escola.

INSTITUTO MENEZES VIEIRA—Ave
nida Central !.',.., -" andar. Teleph. C.
2.203. Dircctoie* : D... Abelardo •!<
Harros. Alplicn Porlclla e Paranbos ,1>
Silva Corpo docente: o'i:'e pro!e^-«">:j
do Pedro II. '.nu da Faculdade de ..Me.
dicina c de ouiros in»-liluto? OÍlícíaes.

maleta. _•;,!>; 2, ,',"i-:
",. Fm ; o., liais nute-
matéria. Ach:ini-*-c aberiai
das o da iiimiliã. ás 6 d-i

Mensalidades:
3, -I..5; -.. .*
nas, :.., por
as matrieulas,
t,i rdc.

I i____r_H_«17«WM_*-_**f._r»«__-_^_-^
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reira: mo quinto; i- Sn décimos ile vinlio,
a lf.( Mourão; 50 uiiJulo-* e 100 décimos.
o Xohrcjja Santos; 160 (iníntos c' .-.o deci*
mos, a (*.. Caiiijiiis: iS.-j quintos e so ile*
cimos, o Almeida Chaves; ..no quintos c
cio décimos, a C.i.yalvcs Zenlia: ioo qui:*-tos, a J. C. dos Santos; 100 ditos, a T'ri-*ta
X* C; :..o quintos e ,-0 dccimo.s, a Coelbo
jVovnes; 230 quintos c io décimos, a T.
iíorges; .-o qu'iitos, a Pereira Servai; 30
quiiilos, a Delphim Coelho; 70 «décimos, a
Mitthias Pereifíi; 100 quinto-*, n Dias Al-
nieída; í.ío quínlos e .tur» décimos, a C.
Tavcira -X- C; 175 quinios e 100 -jecinios,
.-!_ C. Mourão; 40 quiiitos e .10 décimos, a
Ferraz Irmão: t^'1 quintos c ioo dt'cimos.

a A'. Monteiro; 100 quintos, a Cimlut Fi-
nlio; ioo i-.io*!'..'-. a Marques Silva: 100
quintos, a Tbonié X- .Ci 10a quintos, a
Mourão & t'.: 106 quintos c 100 décimos,
a lMiciro da Cri';:: 200 quintos, a Thomé
X C; .10 quinios. .-*... l.al.. Ch. l'li. Mili-
tur; 1 no quintos. ,1 Mmirilo &• C; 150 di-
tos, a Caaemiro 1'Ínto; toa diios, a Mar-
ques Fon-ieci: roo ditos. .1 T'io;m' X- C.i
Oo d!tos. a Almeida Tavares; 00 caixas
ideai, a D. Coelho _- C: iro quintos idem.
ã Santa ('.'i*_a; 7: ditos, a Silva -Araujo:
100 quintos e óí.i eai.vas, .1 V. Monteiro;
íoü quintos, a F. Marinho; 200 quintos v
5o_ caixa*, n Tiionu' X- C: f. autntos e -I
caixas, a HurRcs Irmão: "» décimos, a U.
Mor„adn: .|o_ quintos, .1 M. F. Irnião; n i
rjtiintos, a (loincs Irmão: •-,>, quinto:
C. Zütiha $,- C,; 3.0011 caixas iden*
M:u*cdo Juníor; 1 criva dc flzcitc,
Iturges Tiinãc-: 1 harríl ile azeitonas, aos
inesinos: _*.> caixa,*, dc palitos, a Coelho
Uni/; .-,! ditas idem, o Antônio -Hraga; i'
ditas, a iPrista & ('.: i5 dilas. :i ('.. Zcuba
X ('.: .; i-.-,;v.-is dc aauas. a .1. F. Santos:

i barril de tinia, a G. Xcnha; :õ fardos
dç couros, a Macedo Silva; 8o quintos de
vinho, a Freitas Couto; -Io decituos e 20
quwttos. a Prtsta & C: -, quintos, a An-
tonío Saraiva: _;; quinto-' e -•*; dccjmos,
.. T. líorRes; joo caixas idem, ao mesmo:
-•*. quintos e ?o décimos, idem. n Amaudio
Pinlo: j.ki r..i.,„í. ;i Co'réa Ribeiro: -¦o-
ditas dc azeite, a V. Monteiro: jo ditas,
a C. Mourão: 4o ditas, ao mesmo; -•oo -di-
tas. 'Prista *_ C.J 2a l.ariis de a/eit.i:ias.
aus mcsino?; 60 caixa; idem, a Marques
Fonseca; _;. barris -dc oleo, a 1. Uainho
X- C; ;n f.,rJ(is de .'..Uias. a 1'. I'. da
Fonseca; m.i ditos, n 1). Cucliu, X Ci
So ditos, íi C.. Zfti.ia; io ditos, n AL Fou-
loura; I", diios, a 1. ,A. Sardinha: 50 di-
tos. a Corrêa Itibeiro. 50 barris -de ^rellos,
.1. Prisla ,«_¦ C: ioo toneladas de cal. a C.
Campos: 200 -ditas, á Ivnpresa C. CiUeiro.

Pelo vapor nacional "Arassaih**". dos
partos do norte— ("are;:. rceeb:da: i.S-oo sar-
eos de assucar, a Th. da Silva*, -'oo diios.
ao mesmo; 1.- .o ditos, a I,, Ramos; t.000
ditos, a It. Albuquerque; ¦••!. diios. i C. U.
Nacionais: rno barri- d» i.Vo, a C. P.
IVfa.a: 100 saco'; de farinha, .1 \Lvioel
11. Souto; «o diios. ,1 Protcs & C.i 18-
diios «lc cacíõ, a M. D. Souto: ..ir ditos
rlc farinha, a M. D. Souto; -.4 barris «le
azeite, a lli.-.s Garcia: .«oi saccas «lc café,
a 'H.i.l Ra.l: 1.318 ditas. n Th. Willí
Sc ('¦: 0-1 ilitas, a S. lEmerssn; 7«í ditas,
a On.s'••¦-. •{. (*,: ..o dilns a Pr^os «• Cs
10 illt-ii. •« F \-i-i-- ft C: *. dltas.nV.
\fonreiro; jg ¦}¦'¦'<*, a Pinto T.o;.**i;

VAPI A 5.MU

I'. rios ,U
Puno* do
Aracaju' <
?. Fidclis
Porios do

uo urle

Autouiuíi e cSCS.
Riu da Praia,
Ceará e i-si*.-.,
Stockolmo c c
Macáo c eses,,
Ccuova e eses.,
Recife e e-cs.
Portos d,. Sul,
Macau e eses.
Itl.liii.tba c CSC;
Xalal e cm'....
Uio dn Prata.
Cnravellas e «•«
Porios do norte
liecrfe e r*c-..
•Montevidco ,- 1
[nslatcrra c rsc
Ricifc e ,-
Santos. "U
li'ulr.u*rru
Innlatcrrii .

il. *' Itapcrttnii" . .
csis,. " [tanema". .

cs.-s.. '•Toixeírinh»"

iul, "Itapacy", . .

::q8 O CARCUMDA — ROMANCE PORTUGUEZ

¦Arn
urro

M.i

D•tri
cs.. "II.
"I'iu.ii„y". . ."Indiana". . .'ltatius.li". . . ¦"Itapur.i". . ."Assu"'. .

. "dlnipava". .
Iianb.i". . . .
Dcsna". . . .

.... "1'hiladclpliia
" Maranhão". .

Veuii,". . . .

ilitficulta cm extreimo Iodas
;i .pessoa que levou ;i menina

.-ai...

•Mc-iic

lc .1.,..

ik* IloisSV.

a crcailija uno

,1 uroaH.a
passelar a

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. AMAI.IO UA SII-VA ._ lt.;.. Uru-

drs''carvalho' DE MF.NDONÇA
M, 1.) e SALGADO FILHO -¦ Ad-
vogados. Rua do Hospício, .',-. Tel.
5.30', JCorlc.

DRS GUSÍ.ÂO LIMA. JOÃO FRAN-
ÇA c FAUSTO FERRAZ, advogado—
Kscríplorio: avenida Kio llranco u. ioo.
(Casa Guinlet, sala o. i° audar.

DK. ENGEN10 DE BARROS -- Advo-
irado. Kua lio Hospício U. i -.

DRS. J. B FERREIRA PEDREIRA E
ACRISIO FIGUEIREDO — Advoga-
dos. lni--.inibem.se dc nuacsqucr procev
sos jtidiciacs c cxtra-jiiiliriacs, nesta ca-
pitai c no Estado do Kio, adeantando
custas Das 10 ás 6. Escriptorio: Iti.a
Ros-irío. 130. Subrado. Tel. X. .9**4.

DR. MARIO MONTEIRO DE ALMEI-
DA e TRAJANO LOUZADA — Advo-
cado«. Acccitani o patrocínio de e.i.:^a«
eiveis c conimerci.ics. Da 1 as ? noras
da tarde. Asscmblca 6.1. Telephone 11.
5801, Central.

DR. MILTON ARRUDA _ F,ncarreg>.se
dc «iiiaesquer processos cieis, tutiimer-
ciaes e orphanologicos: de apoientado-
rias, montepios; iem representantes nos
Estados e em PorlURal c adeama n.r-tas
para inventários e demais ciusas. rua
Sachet u. 4 (tel. Cent. i.Sta). '

DRS. SÉRGIO DE CAMPOS CARTIEP. ;
e GUSTAVO MODESTO DE MELLO i
— Advosados. Hospício n, 30 lu*. 141
ás 101. Tel. 4.->_*>. >">ne.

as investiçaçucs, «ias porque nao
é ile Leiria ou ile outro .ponto.

~ Percorrerei todo o .paiz se Eor preciso! respondeu Roissy com energia,
Ivido a cumprir o çitic disse.
O circunda Ti-ílfciii' alguns moinemos.

Parece-me escusado esse trabalho, Sr.
Porqtift ?
.Portiuc ou ni nu* engano muito, "ii Quem

pessoa dc muito loupre d'cstcs sitius.
Qual a razão que o leva a presumir isso .- _

•Um faclo que se me affigura iiirpòrtante. A que-noras foi abamlonail:
Ao anoitecer. Sú quem estivesse vivendo n'es_s paragens itw

tae.* horas para o castello .lc I.eiria, sitio onde não lia niai> que
fazer senão admirar aquellás curiosidades históricas.

Tambem me parece.Portanlo, comecemos por procurar n'estes siiios.
!•". m. dia segninle 05 dois homens, com aían c dedicação «le que >•* rli.-*

>r"-ia.:u capazes, comevaraiii a inquerir, :. pedir indica(,-ões a ioda a gente, .1
solicitar Immildenicnle de Iodas as pessoas que procurassem reavivar .1 nu-
1.1..ria o lhes dessem um íi... por teime que i"sso. que os guiasse nas -ua*

.lesquiws.
Tudo, porém, foi inútil.
'Aqtiolli* trabaUio prolongou-sc por muito tempo. Conscios deque em

I.eiria nada obteriam, foram para os arredores. As pequenas povoacoes eram
batidas em todos os si*miilos. c ás perguntas que os dois homens faziam ,.;*¦-'-
u.is respondiam os olhos admirados das pessoas a quem se dirigiam.

Uio.uo 'Maltcz lembrou-se então de que era conveniente preveni
Silvestre, 'liste homem ignorava ainda o ..surgimento do Sr. de h
.-..• Diogo reconheceu que seria imprudente prevenil-o abruptamente
faclo, no emtanto. pensou mui devia avisal-o de que algum
inesperado se dera. Poi então que llie iiiii.u'io a carta de que
tores tiveram conliecitnento, e que íoi parar ás mãos
quando a quinta dos l.encastres estava em festa rara
niversario dc Helena.

Não ropousavam senão quando a noite se estendia pelo ceo. c
li'Vix*u*.. porque Luizou. tambem seguia todos aqne
gados a render-se pela fadiga.

Se. porem, o Sr. de Uoissy não estav;i resolvido .1 deixar-se vem*
desalento. Diogo '"Mallez não lhe era inferior na tenacidade, e l.iiizon.
panhava-05, porque nunca discutira nem perguntara sequer para o
ir o seu capitão, ilira uma machina obediiaite o passiva
própria: 'Boissy mandava e ellc cumpria as ordens.

Por fim tiveram de abandonar Leiria, dirá
mais tetripo. Para onde iriam ? Ao acaso. Havia
áquellc trabalho.

Uoissy resolveu dirigir-se a Lisboa, de
Lleixára .dc ultimar diversos negocio:

cn^olpíi-UÍü ii c>n tà-.tc/.a
lonirei por aqui uns ¦vlli.v

lambem po:' teu turno te

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

Iorque .
Porque... se não estivesses sempre

em que te veio. tentas já oomprclieridjdo que
tseduetores, que me prenderam c. coração I

Uoissy sorrio-se :
¦Afinal!... Trocastcs do? meu; amon

apaixonas :
Cahi ii o laço. confesso, c .-'ria muito

•_ elle. V-OU casar !...
d-', casou eifcelivãmente
Ülivier entrou na lua de mel e .Mtixim,.. despedíu-se

Para onde vaes .'
Para Portugal, com Luizou. Vou t-sub-

ficarei.
Para iPorlugal?... respondeu-

Olivier impressionado com aqtiel-
ii.':i.'i...
¦- .Sim. Deves comprehendcr

-95

ngrato sc quizes

ido Boissy o padrinho
d'cllc.

leiiciu

'¦'•.l fugi*

Lisboa
lá

ira este capricho meu

.uvas
M*sv. e

de ia!
acontccimentri
os nossos lei-

le Lucas 'precisamente
e commeiitorar

U-'

_U1-

os tre
elles trabalhos, riam obri-

Xão tini

... n).io
acom-
queria
oinade

nutil
meze

permane
que se

onde. com a pre.
. Ia pôr tudo em

r ali |K-i
!¦ entregavam

a cm que

coração,
ii-.u capricho de amor... Quero

respirar a atmospltcra que ella resid-
ra... iá que por outra fôrma não
P-.'sm' approximar-me delia...

fl-.ffectivanicnte, Roissy e l.uizon
partiram para Lisboa.

Máximo vivia como que enterra-
do em profunda tristeza, du qual já-
mais -..bira. Xao si* atrevera a pro-
curar Helena, receioso de irahir-se.
Aquelle amor que o dominara en-
chia-lhe o coração e o espirito eo:no
>.• fosse uma religião, a unica talvez
a que ,-i entregava abcrtamcnle.

L"'jino companheiras iii-cparavcis d.' -eu
tnciitn tinha" :,* cana- que recebera de Helena,
suspirando enternecido a,, repelir cada uma das
«¦ue a joven lhe enviara. Depois, quasi sempre
... ro e aceusava aquella mulher pe!;
promessas e ao seu amor.

Mas a razão fazia-,, calar. Mi
ro leios, e então, a si próprio
turas de Helena, desventuras

1/ 3 ÉkMÉÊ
JLm*Jmm+%£P
— F vae tu, sc alteres. Lu

ainda por cá me demore

longo
e que

e u
cüi

.na vel
diarian

palavra
.rbrevinha

(lertidia. j. se:

£üifru
ir-ll!.*,

leias ... >\'ã.t
na eris» df .leses-
traidora ás suas

;iva -llie irdade tal qual era. swfi
se aceusava como único causador das desveit-
que a tinham levado 9 triste situação de ac-

que

salura
«jiarar-sc para uma ausência que'poderia ser de alguns annos.

Um facto imprevisto se deu então e que onais depressa os obrigou a
sahir «la velha cidade. , . ,

Diogo 'Mallez. tuna tarde, quando -alua da casa onde rstava bospedail'-»
com os seus companheiros, seutio que algucill lhe batia no boniln'".

Voltou-se apressadamente e defrontou-se com uma «lha nvign,

c nar um casaivrent
lagrimas. Máximo 1
s,.rria, exclamava ...u

— t'erdoa-ine. Helena

r, lambem. liBItbado em
«ara uma visão que lhe

lhe devia ser odioso, .1'',
ssv. esicndendu os l'raç-

.hiços :
i'.ii é que ini culpada de tudo quanto sottfOãtè

ju.vo é que esU nuiilia agonia compense os teus soffrimentoí 5
Assim se passaram semanas, mezes e anitos.
Tempo interminável era esse que decorria para l!oi*sy apenas psra <\uk

todos ••* dias |".i. !.'.¦->-¦ reco: dar os 11.."*
n-esmos aeonieciiiienlos.

O s^ui único O5ir.7i.ih(*ÍT0 era Luizon, a

avivar a memória do*.

qu*» en'"**ava não como 9 un-,

—¦..¦.'¦.'.

-t_;l
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MCOLA DE HUMANIDADES — Ar.
ato Branco 133. a». Director: Alpbeu
rofUlln F. Aires; sccr., Francisco Ma-
metros. Corpo docente de 1* ordem. En.
tino pratico e theorico de toda* a* ma-
teria* para as ex de preparatórios e ves.
Ubular. Assiduidade, ordem e disciplina.
Mciit. 20$, 35$, 30$, 35$, 40$ooo. Accei.
tam-se alumnos de qualquer edade e texo.

JNST1TUTO SECUNDÁRIO FEMINI.
NO — Curso infantil, primário c pre-
parotorio. Aulas diariamente das 9 ás
2 i|a da Urde. Programmas modernos.
Alumnos de 5 a. 14 annos. Curto nor-
mal e preparatório para as Escolas Su-
pcriores da Republica. Aulas das 3 i|a
as fi i|a da tarde. rrogriiinnias de ac-
cordo com a reforma cm vigor. Prós-
pcctos e informações diariamente, & rua
da Quitanda n, 7c, das 3 ás 6 Iioras da
tarde. Telephone, Central 2093.

MATHEMATICA — Os novos cursos de
mathematieu sob a direcção de Raul
Guedca já se acham funecionando em
sua residência, á Avenida russos n. 105,

Tel. Norte, 1414.

D.1SAS DID HERVAS E PLANTAS
MKWCJNAES

FLORA MEDICINAL de J. Monteiro da
Silva & C,«, rua S. Pedro 11. ;iü Com-
pleto sortimento dc plantas medicinaes
rIS flora brasileira. Consulta* dos drs.
Monteiro da .Silva e Gustavo Saner-
lironn (todu tratamento c feito sómen-
te com plantas medicinaes); As coa-
sullas são gratuitas.

VETI-IUNAIUOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telefone 237?, Villa; tua liarão de
Mesquita n. 797.

1INTURARIAS
TINTURARIA RIO BRANCO. — Casa

de I" ordem; Av. Mcm dc Sá, 2.). At-
tende a chamados pclu tel, 4*934 C.,
para mandar buscar e entregar a roupa
nas resid. Lava cliimicamcntc, limpa a
¦ecco c passa n ferro com perfeição;
tinge de qualquer côr. Não rompe, não
desbota, nem dcíorma a roupa, lispec.
em roupas dc qualquer tecido, para se.
nhoras. Preços módicos.

LOTERIAS
CENTRO TURFISTA — Ouvidor 1U5,

Apostas sobre corridas e bilhetes de lote-
rias. Filial casa Cli.anteclcr; Ouvidor 130.
Param es Senna & Comp,

O LOPES é quem dá fortuna rápida, nas
loterias e olierece maiores vantagens uo
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda,
79 • 15 de Novembro 50 (S. Paulo).

DELLE MATTOS
MANICURB

Especialidades em preparos
«alias.

Sete de Setembro 11. ,.S (2* andar)

para

Ouçam a opinião dos médicos, que
é a voz da verdade, e realmente sc
vê que a legitima "Emulsão de Scott"
c preparada para fazer bem a toda a
humanidade. "Attcsto cm fé do meu
griio que tenho empregado com muito
exito a "Kmulsão dc Scott" preparada
pelos srs. Scott & Bownc."Dn. Miguel Simões."Hahia".

im < » - 
SANTA THEREZA I)E VALEXÇA

O intiucrito contra Januário
Aludindo

U delegado dc policia de Santa Tbe-
.cza de Valenca acaba dc prestar um
tom serviço a causa publica, abrindo
rigoroso inquérito conlra Januário Ma-
.'nado, acenando dc um grande furto (le
jóias oceorrido naquellc município,
líssa autoridade reuniu conlra o crimi-
noso todas as provas possíveis o legaes,
sendo arroladas no inquérito oito tes-
leintinhns, todas accordes na impiilação
a Januário do íaclo dcliclitoso. Con-
i.uiilii a tarefa policial, os autos foram
remcltidos tio juiz competente e o cri-
riinoso levado á presença da autoridade
que não era a de Santa Thereza dc Va-
lença, porótn o delegado da 4" zona da
Barra do Pirnhy,

Do luilo 51 cmicliu- que o sr. Manoel
Valente é ninii autoridade zelosa, traba-
lliadora, cumprindo energicamente o seu
dever.

Qualquer demora na solução ilo caso
r punição de Januário uão pódi: ser
attribuida ao delegado dc Santa The-
reza de Valcnça, que cumpriu fielmente•1 seu dever, como acontece sempre em
ml ros casos dos quaes toma conheci-
.iicnlono interesse da ordem publica c
garantia da propriedade particular.Portanto, «Manoel Valente é uma boa
autoridade, digna da consideração e
respeito de seus patrícios c populaçãolocal.

LC 1 n bem da verdade devo estas cxpli-
cações ás altas autoridades <lo listado
e principalmente ao povo dc Santa The-
reza dc Valcnça,

Tenente Aieixo Vai.exti..
(R 551)*—" '" ¦~~-G*f&*klgJ**S>_m.mm ¦ ¦

Ubaldino Silva passa a assiiinar-se
Ulmlilinò José da Silva. (c.;.,, i) *

*5£Sik

iss.aii.is
6- Sabbado - (3

EM8ÍBAILE
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Grupo dos Pharóes
SI.ClU.TAftiO,

Lortl Cidade Nova

ASSOCIAÇÃO COMMEKOÍAL

¦REUNIÃO DÁ" LIGA DO OOM-
MERCIO

MAIS DE QUINHENTAS FIRMAS
APOIAM A CHAPA DA LIGA

O secretario lê, ein acto continuo, o
seguinte:
REPRESENTAÇÃO AO COMMERCIO

"Os abaixo assignados, sócios da
OLiga do Commercio, apoiando a chapa
a seguir, para a eleição da nova dire-
ctoria da Associação Coinuiercial. pc-
dem ao commercio desta praça, inclu-
sive os que subscreveram outra lista,
desconhecendo a existência desta, que
também lhes prestem o seu apoio, por-
quanto o seu intuito insuspeito e im-
parcial é collocar esse órgão represen-
tativo e defensivo do commercio em
condições dc exercer perfeitamente a
sua missão.

Presidente, Antônio de Barros Rama-
lho Ortigão (presidente da Liga do
Commercio) ; vice-presidente, Othon
Leonardos (L_eonardos & C.); i* secre-
tario, Anionio Camacho Filho (Cama-
chp Sc C.); a" secretario, Alfredo Fer-
reira (Augusto Vaz & C.)) i" thesou-
reiro, Antônio Alves da Fonseca (Ba-
ptista & Fonseca): 2" '.'licsoureiro, José
Falirino de Oliveira (Costa, Pereira
& C.)

Directores — José Vasco Ramalho
Orligão (Vasco Orti;ião & C.) ; Anto-
nio Dias Garcia (Dias Garcia & C.);
Adjalme Eduardo da Costa Araujo,
(Eduardo Araujo & C, director _ do
Banco da Lavoura e do Commercio);
Frcdenc Albi-oii lltintress (Brazil Tra-
ction & Cn.) ; Domingos «Meneres Sanv
paio (Sampaio Avelino & C); Dimitri
C. Sfezzo (The Brazilian Coai C»„ Li-
niiteil); Caetano Fernandes Teixeira do
Couto (Freitas, Couto & C.); Rodolpho
Hess (Rodolpho Hess & C.); Alexandre
Hercitlanò Rodrigues (Azevedo Alves,
Rodrigues & C \ ; Conrado Borlido Maia
de Nieníeyer (Borlido Haia & C.) ; An-
tonin Mendes Campos Filho (Mendes
Campos & ('.) : .Verncr Eugênio Mcyer
(Kugcnio Meyer & C).

Comt.iissã'0 de Contas — Anionio dc
Almeida Carvalhaes (Sequeira & C.);
João do Rego Barros .(dr); José An-
lonio da Silva (dircolor do Banco La-
voura i- Commcrcio),

Siipplcntes — José Antônio dc Sou-
za (Solto Mayor K C.); A. Dias Leite
(Costa Pacheco ti C.); José Maria Ra-
poso de Medeiros (Medeiros & Biltcn-
court).

Kio dc Janeiro, 22 de abril de 1916.
— Gustavo Silva, Costa, Pereira & C,
Souto Mayor & C, Vasco Ortigão _. C,
Heitor Ribeiro & C, Leonardos & C,
Baptista & Fonseca, Borlido Maia &
C, Brucardo dc Carvalho & C., Costa
Pacheco St C, «Medeiros & Billcncourt,
Augusto Vaz & C„ Manoel Francisco
de Brito. Campos Heitor & O. Etluar-
do Araujo íi: C. Camacho & C. Euge-
nio Mcyer & ('., Antônio Vianna & C,
Francisco ile Souza Cosia, J. dos San-
tos Guimarães & C, Abreu, •Reuner
& C. F. Portella & {... A. J. Esteves,
Pinto. Ângelo & C„ Moreira Barbosa,
Alexandre Ribeiro & C„ Castro l.opcs,
Brandão & C. üelpliim Coelho & C„
Josc Moreira da Silva Lobo Queiroz,Moreira Si C, Pedro S. Queiroz & Ir-
mão, Albano Ferreira Vianna, Albano
Viam.;: & C, S. Mc. Lauchiaii & C"„
F. R. Moreira & C, Antônio losé Gar-
cia, Aitilio Paci, A. 1. Garcia & C.
Awaracs Pimenlel & V., Mattos, Maia
& C, Carvalho Silva & Cl., Manoel I,.
Costa Braga, Barbosa, Varella & C. ;A. Bontuard & C, Seabra S C, Fer-
reira Serpa St C, Serapliim Ciam & C,Serpa & C, Dias Garcia fi O Fon-seca, Vaz St C. Amaral Guimarães & C.
João Jacintho Vieira, J. B, de Carva-lho. Meglie & C, S. A. des Etablisse-meiits Américairis Gratry, Martins Ma-Ihetro » C, Lvlablissemenls Bloch Ia-cques Bloch, Pardellas St C„ GonçalvesIinto SC, I.uiz Mendonça, Francisco
Amaro Vaz Morano, J. Ferraz &: C,Souza Carneiro, Mendes Campos èrComp., Joaquim Vieira Soares, Antônio
Joaquim Ferreira, P, Corroa & Comp.,IWliardo Uerc & Comp., J A. Rodri-
gttes & Comp., Granado & Com*p.,'Goiidolo Lalioriau & >Comp., Segura,
Campos & Comp., Bareiine & Crclton
K. fhiers * Comp., C. N. Lafévre,
João Almeida do Amaral, Guimarães
Pinto Cerqueira 6- Comp., D. Montei-
10 a- Comp.. Ferreira Dias & Freitas,
João Vidal, J. Berimrdes, Ferreira Lo-
pes & Simões, Salvador Tedesco, A,Affonso «Mello, I.age & Monteiro,
Achilles Stephan, Carlos Contcvillc &Comp., Ariltitr P, Sequeira & Comp.,
.1. Ferreira Vaz, Moreira & Vaz, G.
Madeira. A. iPinto, Vasconccllos, Cas-
iro & Comp , A. §, Campos, Boaven-
titra J.de Carvalho, S. Mariz &
Comp., Francisco dc Moura Coutinho,
Manoel Joaquim Marinho, Adelino Sr
Mello, A. A. .Martins. Luiz «Manoel
Pardellas, Silva Figueiredo, A. Abel
de Andrade, Carrapatoso Costa £• C,
Dias Almeida & Comp., André de
Oliveira, Manoel Teixeira Fonseca,
Constantino Graça íi- Comp., Teixeira
Fonseca iir Comp., -Martins 110 Ama-
ral &¦ Comp., Miguel Guimarães fi"
Prajoux, José Joaquim Lopes, J. Ri-
beiro dos Santos, Antônio Fernandes
Alves Pereira, Barbosa Freitas iS" C,
Octavio Valolua, Coelho Barbosa &
Comp., A. Moura, .1. F, dc Pinho
Filho c-r Comp., Celestino & Comp.,
Guimarães Li nia & Comp., Pinho Cam-
pos, Julio Soares & Comp;, Rocha,
Wírckcl & Comp., Paulino, Salgado ce
Comp., Domingos Salgado Ribeiro Gui-
marães, Araujo Freitas & Comp., A.
R. da Motta, Abílio Gomes & Comp.,
Eduardo Vaz Guimarães, Antônio Joa-
ipiim Ferreira, J. Ji. Scíjueíra, Victor
Ruffi-er & Comp., Ambrosio Lametro,
.'llraz Brando. Sequeira .Torge .';' Comp.,
F, Ferreira da Silva. Antônio da Sil-
va Pinheiro, Izidoro iE. Koltn & C.
Cardoso C- Co.np., J. C. Soares ér
Comp.. Gonçalves Possas & Comp.,
Cunha Graça <S* Comp,, Kmilio Brondi
& Cuin;>., Almeida Mntxiues & Comp.,
Ribeiro Alves & Comp., Amaral. An-
jos i'r Comp., Oliveira, Jorge & Comp.,
Julio Bolini & Comp., Nicola /'tigari
fi- Comp., E. M. Kocha fi" Comp.,
Alberto Carlos dos Santos & Comp.,
Eduardo Barbosa ir Comp., M. J.
Lanção & Comp., V. Silva Sr Comp.,
Gomes Irmão &' Comp., F. Costa &
Comp.. José Flavio dc Meira Penna,
Sá Couto ô- Comp., A. Gomes & C,
Antônio Games, Carmo Filho & Comp.,
Rebeilo fi- 'Comp., The fRoyal Maii

sq» O CARCUNDA — ROMANCE PORTUGUEZ

inferior, seu subordinado, um servo, mas como a um amigo, e, mais do que
isso, como sc Ltlizon fosse um irm;i_>.

Tal era o seu estado quando o carcunda llie appareccu a dar-lhe -.t iucs-
peradti noticia da possível existência ile uma cre;uH'a, filha dos seus aimorés
Com lluleim.

Até áqucllc dia julgára-se só, isolado 110 mundo, sem ura aífeclo ain-
ecro além dos .-.eus amigos que estavam longe, c do soldado ijtie, apezar da
sua nunca desmentida dedicação, estava bem longe de coniprehendel-o. De
íepcjitc segredavamJhe ao ouvido:

— Quem sabe? Talvez lenha unia filha cuja existência desconhecei...
Unia íillia !...
Uma alma formada pela sua, um amor pitodueto dos seus amores, uma

.'ciitura dcsceinlenie d'essa outra ventura que tão fugaz, tão rápida lhe
fora !...

Deixaria a existência do continuar a ser um fardo pesado, e teria desde
então com qitom repartir os seus affeetos e as suas prcoecupações !... L\
sua vida. estéril pela fúi.na como decorria, começaria desde aquella hora a
ter grande utilidade, procurando a felicidade de alguém, precisamente ile
«lltem mais querido deveria ser para o seu coração I

Mas a felicidade que sentia agora era incompleta, pois ignorava o
paradeiro da filha a quem amuvu desde aquelle momento com entra-
nhado aífecto.

Era preciso ir à aventura, de N-rra ein terra, tk ca^al em casal, afim
«le a eiicriiilrar. se ella vivesse ainda!

¦Ah! mas a filha havia de viver, assini o presenlia, assim o adivinhava.
E. nunca, como desde a hora, em que tomara a resolução de partir

fará ir ao encontro d'ella. o tempo lhe pareceu mais longo, mais moroso,
íttais impertinente.

Passeiava pelo quarto, olhando repetidas vezes para o relógio.
•Depois, como se isto não basta-se para lhe indicar o tempo que ti-

nlia de decorrer até chegar a manhã segtínte, ia á janella e espreitava a
gltura Jo sol.

Em seguida, desalentado «om aquella demora, sentava-se, chamava o
íarcunda c pedia-lhe que llie repetisse o que tinha visto quando encontrou
Helena, ficando depois como estático ouvindo o Diogo repetir-lhe pela
centésima vez que a bondosa senhora era sempre bella, radiante de formo-
jmra e dc encantos.

'Ah! o.s annos decorridos não (tinham tido força para lhe diminuir
aquella enorme paixão que tantas desgraças f.nha causado!

Quando Diogo 'Malt|j(, talvez obedecendo a intuito reservado, lhe
trepefia que Helena era esposa de João de Aguilar, do mesmo homem que
tentara assassinar Boissy, um brilho de ódio appareeia no olhar do cx-of-
jrciai francez. .

— Ah! esse homem!... Hei dc matal-o!...
Depois, porém, naturalmente, refleetia:
—«'Mas, primeiro -preciso encontrar minha filha!
No dia seguinte, ao romper da manhã, e et» virtude das orden»

txecutfldas por Luizon, iMaximo, o carcunda e o soldado entraram para
uma carruagem c puzeram-se a can.tnho. Se fossem praticaveis todos os
desejos dc Máximo, os cavallos tomariam azas e voariam em vez de -cor-
rer. Tal não -era possível, infelizmente para Boissy, e o n.e.hor que havia
a fazer era e-perar resignadamenle o l«tmo da vragwji.

Steam Facloet Co., Sampaio, Avelino &
Comp., D. C. Sfezzo, Brasilian Coai
Co. Ltd., A. Lima éV Comp., Pereira
Bastos íf Comp., Mendes, Raupp &
Martins, Azanior Guimarães, Francisco
Giffoni ó" Comp., Agostinho Joaquim
Ferreira, Agostinho Ferreira Sr Irmão,
Marti, Pacheco & Comp., Coelho INo-
vaes & Comp., Olympio dc Campos Sr
Comp., S. M. de .Miranda, Vieira Mar
chado, Dor & 'Comp., Arthur Watson
Sobrinho Sr Irmão, Henrique Pereira
da Fonseca, Júnior, R. de Carvalho Sr
Comp., A. clc Azevedo Sr Cosia, F.
H. Walter fi- Comp., A. Pinto & C,
Souza Caldeira & Comp., Corrêa Ri-
Jnàro & Comp., Guilherme Carreira,
F. Viegas & Comp., Soares Sr Pereira,
José Pacheco de Aguiar, V. Brandão,
Louis Pctis, Vicente Sr Rego, Augusto
Ferreira, José Vaz, J. Ferreira Vaz,
Gomes Sr Santos, Percatrcllo fi" Filho,
Lauro Silva Sr Comp., Rouchon Sr C,
Oliveira Leite Sr Comp., Avelino de
Oliveira, J. B. da Silveira, Josc Lúcia-
110 de Oliveira, Viuva Fernandes Sr
Castro, Faria Sr Janeiro, A. Luiz <la
Silveira, J. Wialder, Leitão Sr Bastos,
Salvador Sclamarelli, Giorelli Sr Como.,
Hcrnani Giorelli, Francisco Calábria
Tancredo, Porfirio Martins; Mello Sam-
paio Sr Comp., Joaquim Fernandes tf
Comp., J. Marinho Soares Júnior, -M.
Carvalho Machado St Comp., Ulysses
de Oliveira, J. *M. de Souza Sr Comp.,
J, H. Seabra, J.. F. Castro Araujo,
Migliora Valverde St Comp., J. Santos
St Comp., Antônio Santos St Comp.,
Corrêa St Maciel, Silveira, Cardoso St
Comp., J. Murtinho Nobre, Monarclia
& Pino, Caruso St Comp., Leite Go-
mes, Alberto .Rodrigues St Comp., Eini-
lio Kahn, Oberlaendcr St Comp., An-
drade * Martins, P. Lanneluc Sanson
Sr Comp., Marques, Fonseca Sr Comp.,
Alberto Seslini, Blutn St Sestini, Re-
bello Lourenço St Comp., A. F. de
Sá fi- Comp., José Jorge de Souza,
Thomé St Comp., José Antônio lliome
Peixoto, J. C. V. Mendes, Mestre w
Blatgé, Antônio Alves dos Santos, An-
•tonio iMoutinho, Álvaro Tavares, Fil-
guciras St Macedo, Pinto Ribeiro St
Comp., Felix Jauréquiber, João Loubet,
Loubcr iCherencq Sr Comp., Manoel
Pinto Ralto, Lemos St Sobrinho, Luiz
Ferreira da Costa St Comp., Silva Coe-
lho fi- Comp., Adjucto Ferreira. Julio
Berto Cirio, J. Azevedo St Comp.,
Abílio St Irmão, José Lourenço da 'Cos-
ta, Alfredo Guimarães St Comp., Raul
Fonseca, Gonçalves Irmãos, A.. F.
Costa, J. iF. Martins, Maurício E. fa-
ria M. A. Ferreira St Comp., Arnaldo
Teixeira Soares, A. P. Cortez tt C.,
F L dc Castra, Madlime Cottons Li-
mk:d A. M. Cardoso, Agostinho Gon-
çalves, Albino Soares dc Almeida, Fer-
reira Marques St Comp., Liuz Araugo,
Serra St Comp., Domingos da Silva
Telles, Trindade St Nelson, Josc Fer-
reira Coelho, il. Moura <3- Comp., A.
Ferreira Pacheco, IleTiello St Coni.p.,
Anionio .Sá Sr Coniip., G. M*deiros

St Comp.. I.ugeiiio M. Pires, J. t.
Paz, Antônio Carvalho. Francisco de
A«sis Neves, Gomes Neves «'*' Comp.,
Horaeiu Abílio de Andrade, Niiuo Oso-
rio de Almeida St Comp., Carvalho dr
Medeiros, loaipiim -Mvcs Ribeiro, b*.;-
raiihiui F. Torres, José Mana de Oli-
veira, Azamor Guimarães, Crasliley
& Comp., A. Lima St Comp., liiclt-
hoff, Carneiro Leão & C. C. Faria ò-
C. M. Castro, J. A. Rodrigues er U,
Oliveira Braga Sr C, Felippe Cardoso
& C, José Rosa fi' C, F. Brigmet t-
C.„ Henrique Velho Braga, A._ de Azc-
vedo Sr Costa, Braga Cosia tt C«, Sil-
va Ferreira, Kduardo Pcres, Ricardo
Augusto Biato, Gaspar Medeiros it C.,
Nunes & Filho, Sebastião Campos .6-
C, Gomes Cerqueira 6' C, C. Oliveira
Vaz, Fernandes St C, F. Silva, A.
Nogueira de Castro, Carvalho ò. Duar-
le Annibal Peixoto, J. A. Ramos, Can-
dido de Araujo Vianna, J. J. dc Souza,
Carvalho St Ferreira, Oscar da Silvei-
ra Queiroz, Seraphini Ayres Júnior, S.
Coqueiro, Rosa St Silva, Philemon Ra-
bello Cruz, Rodrigo Teixeira fi- Borges,
Soliano Ferino & C, Simões Macedo
St C„ Celestino de Abreu, Pinho o-
Avelino, Alves Pinhão, Granado & Fl-
lhos, Guimarães Sr Fonseca, Castro_ fi-
Coelho, Moura Brasil, Campos Heitor
St C, Balthar Júnior & C, Costa Bas-
tos & Fernandes, Fernandes dos San-
tos & C, R. S. Vargas, J. P. Pcdrota
St C, M. J. Dias, J. Ferreira St C, A.
•D. de Carvalho St C, João Vieira Nu-
nes, Roseira fi" C„ Antônio Luiz Tei-
reira, Luiz Finto Castro, Pinto Castro
St C„ J. Baptista eV C, J. P. dos San-
tos St C„ Abilio Arcas St C. Clayton
Osbebourg St *C„ J. P« da Rocha Sr
C„ Valerio fi C, L. Ferreira, Azevedo
St Fonseca, Fernandes &¦ Alvarez, II.
Moraes, Bento Costa, 1-Ienry Santos,
Figueiredo St C, G. Seabra, Carvalho
fi" Irmão, Nippon Boyeki Poshi Kaisha,
Viuva Leão, «Nogueira Bastos St C., E.
Fonseca, Levy Irmão, Dias Ribeiro fi'
C, loão Almeida do Amaral, F. Bastos
Sr C„ J. Pacheco fi- C, M. dc Carva-
lho St C, .1. Silveira St C, J. Rasteiro
ô" C, Gonçalves Irmãos, Caruso St C,
José Osório, Diogo Epipliauio de Mel-
lo, Celestino Prata, J. Gil, M. D. Fcr-
reira, M. Tavares, Ferreira Dias fi-
Freitas. Passos St C, R. A. Pires, Pin-
11:1 fi- Costa, L. Gcrin St C, Joaquim G.
Cardoso, Henrique Boiteux et C, Da-
vid do Valle S' *C, Álvaro Augusto
Leão. .1. de Azevedo Sr C, José da Sil-
va Oliveira, Matliias da Silva A. Pas-
sos, Oscar Branco, J. A. Bento, li. Jor-
ge fi' Irmãos, Francisco Storitio, Ma-
noel Francisco de Brilo, Pinto Ângelo
St C, Guimarães, Pinto fi- Cerqueira,
Cerqueira Martiucs «5* C, (ioiv;alv*.'s
Carneiro & C, Rocha Lima St C, Ro-
drigues Ferreira St C, Ribeiro Silva
i* C. Augusto llordallo Sr C„ Antônio
Bordnllo St C, Casemiro da Rocha I.i-
ma, Faria Plácido St C, Pedro Rodri-
gues Percz, J. Oliveira Pinto Sr C,
Barroso fi- Santos, M. Ferreira Gomes,
.1. Pinto, .1. Marques de Oliveira, Mario
Ferreira, A. J. Rodrigues Pereira, Soa-
rcs St Moraes, J. B. Madureira, Acca-
rio Arthur dos Somos Leite, Vicente
Oliveira fi" C, Lino José Ilarbosa. Al-
vear St C, Augusto Rodrigues Horta,
Armando St Bernncchi, ' Guimarães
Waltlemar 5" C, .1. Philomeno Gomes
fi' C, Lalif Naffall, Ribeiro Silva St
C, Miguel Pappaterra, Santo? St Ir-
mão, Nicoláo «'\lotli, Albino Rodrigues
Neves, Rodrigues Ferreira St C, Souza
Soares, Frias Andrade Sr C, Rodrigues
Salincs fi' C, Miranda St Ferreira, Pe-
dalino St C„ Frias Barbosa St C, Lou-
reiro Guimarães Sr C, Amaral fi' C,
Carlos Graeff, Alberto «-V. dc Araujo,

Bastos & Santos, J. B. ^Medeiros Go.
mes, Adão Gaspar St C, E: Bevilaequa
St C, G. da Cruz Ferrcça, O. Moura,
José Antônio da Silva GuimarSes, Fre-
derico Figner, A. Lima St C, Moraes
d'AImeida St C, José Custodio Velloso,
Newton de Oliveira St C, A. R. Car-
doso St C„ Nunes, Guimarães St C,
Francisco Carlos da Fonseca e muitas
oulras em continuação,-

(Do editorial da Época de 3 do cor-
rente.)

NA ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA

A QUESTÃO DA 1. S. F. DO PLA-
GIO DO PROF. AZE.VEDO SO-
DRE' l.Z
A seguir, damos a narrativa do que

foi a ultima sessã'o da JAcs-demia Na-
cional dc Medicina, segando no» refe-
riu o dr. Julio Novaes.'

Depois de um rápido exordio, em tor-
no do serviço Av inspecção medico-es-
colar, feri o debate deste peito:

Sr. presidente — Éramos trinta
médicos e o meu dircitol 'igual ao dcl-
les. Exercíamos as funeções conjuntas
dc médicos das escolas nesle Districto,
por nomeação do illustre general Ser-
zedello Corrêa, ao tiemfco governador
da cidade. Outro prefeito o substitui-
ra, por signal um outro inilitar, embora
menos culto e menos ptogressista.

No acto de assumir aj autoridade do
Executivo Municipal, elle logo tirou da
espada e deu um golpe a fundo, de
cego. no .edifício da hygicne escolar,
por motivos econômicos e quiçá pela
falta dc nítida compreliensão dc seu
mecanismo deante das exigência do
século. r

Antes de nos irmos de nossos cargos,
fomos ao gabinete do ex-prefeito Ben-
lo Ribeiro, os trinta médicos dispensa-
dos, por capricho de econòmo, apresen-
tar as nossas -despedidas.'

Ahi, honrado com a «confiança dos
collegas illustres, roguei S-ao general
Bento Ribeiro recolhesse á bainha
aquella espada que dcspfd.ira dc chofre
aquelle golpe estranho, exquisito c vio-
lento, porque nós os technicos da 1.
S. E. não parasitávamos os serviços
públicos. .

Exercíamos com dignidade tcclniica
c profissional os respectivos cargos. A
consciência do dever cumprido a todos
egualava. Se as fatalidades econoini-
cas, em nossa repartiçãcj,v,prejudicavam,
fortemente, as finanças"municipaes, dc
prompto úffercciamos, emquanto du-
rasse a diffiçuldade financeira da Pre-
feitura, de graça, os nossos serviços,
sob o compromisso de não exigirmos
mais tarde qualquer retribuião ao nos-
so prestimo obsequioso." Não é deshon-
ra prestar gratuitamente serviços á Na-
ção. O sr. general "Bento Ribeiro não
quiz aceeitar o gesto digno dc meus
collegas, mas deu sua palavra, cm re-
organizando a I. S. E.. reintegraria
cada um 110 seu logar, conforme o me-
lito. O ex-prefeito Bento Ribeiro se
foi da Prefeitura sem -executar o seu
promeliinieiito; mas, outrosim, uão fim-
damenlou acto algum*, importando ao
nosso direito nova hostilidade. Dc re-
pente, um membro titular desta Acadt-
mia, tomando aos hombros a tarefa
odiosa de hostilizar a 30 médicos, de
estabelecer e crear anitnosidades fun-
das dentro da classe medica, fomvn-
tando rivalidades e ambições, em que
pese c cthica profissional, conciilea,
pisa. aeaçapa c escarva os direitos ad-
quiridos, de um modo clanioroso c im-
moral, sobrepticiainente (!)> tudo e to-
dos niystificando. Quem esse titular?
As suas crodenciaes na classe são lim-
pidtis? Que diz a biographia profissio-
nal delle? Qual a sua fé de officio me-
dica? Este homem atravessado a fio,
por sobre o nosso direito, dc im-provi-
so, por fatalidade, é o sr. professor
Azevedo Sodré, um plagiador seiiten-
ciado uos tribunaes dc.nosso paiz. Vou
ler a sentença do juiz Enéas Galvão...

O sr, presidente Miguel Couto —-At-
tchçãto I Previno ao nobre acadêmico, a
continuar neste terreno, suspendo a
sessão.

O dr. J. Novaes — Argumento coin
os factos. Não injurio a ninguém,
V. cx. não consegue negar a eviden-
cia. E' uma SENTENÇA passada *m
julgado; produziu seu effeito; existe
no tempo e 110 espaço como qualquer
lei natural; é superior á vontade de
v. ex.; existe esta SENTENÇA (o
orador agita irervosanvcnte o livro do
plagio «\zevedo Sodré. defronte do sr.
presidente), como existe a gravidade
dos corpos I

O sr. presidente Miguel Conto dia-
loga, calorosamente, com a orador, ao
mesmo tempo; ha confusão e sussurro
na sula; ao dr. J. Novaes o sr. presi-
dente não permitte a leitura, senten-
ciando o plagiado, de modo algum;
tão pouco uão admilte a questão pes-
soai na Academia!

O dr. Julio Novaes — Proinetto lor-
nar impessoal a critica. Vou passar ao
terreno d:is abslracções. Foi em 1871;
ha, portanto, .15 annos; o-illustre c
saudoso dr. Matheus de Andrade, em
concurso de cirurgia, defrontando o
dr, Saboia, conimcttcu um cstellionato
seiemifico: plagiou a these de concitr-
so_(t$44) do professor francez Gros-
selin — "De Pélranglcmcnl des les
hérnias". O sr. dr. Matheus dc «Aiulr.v
de, colhido etn flagrante delicto no de-
correr do concurso, quando circulou
esla brochura (o orador mostra o ío-
llteto ao auditório), tomado, de um jus-
tissimo assomo de brio e julgando-se
absolutamente perdido, apezar de seu
brilhante talento, quiz punir-se do erro
commettldo cm momento de desgraça-
da irreffcxão, 1 Num estado doloroso
d'alma Jubiu o morro de Santo Anto-
nio e üoi ter ao secular convento do
mesmo nome, onde contava entre os
frades grandes amigos; ahi recolhido a
uma cella o, cirurgião illustre e forma-
do em Paris cortou a carótida! Hoje,
sr. presidente, eu sou a posteridade de
Matheus dc Andrade, <:. desta tribuna
lhe faço a justiça posthuiha de absol-
ver aquelle erro tremendo. Er.i um coi-
lega digno, porque se soube punir;
más, 11:1 verdade, Matheus de Andrade
não se devia ter suicidado! Foi tun
martyr inútil! Não. ha homens perdi-
dos no Brasil! Se Matheus de «Andrade
vivesse ainda — sr. presidente — pelo
menos chegaria a director de inslrtt-

cção publica nesta grande Pomadavia,
que é o Districto Federal I...

O sr. presidente Miguel Couto amea-
ça o orador de suspender a sessão.
Todo o auditório vi.bra estupefacto c
admira a propósito firme do parallelo
feliz.

¦E o dr. Julio Novaes repete sempre:
SERIA DIRECTOR DE INSTRU-
CÇAO PUBLICA NO BRASIL!

O presidente Miguel Conto prohibe
as ironias do orador, vehcineiiteinente;
e, de uma vez por todas, não admitte
a transformação da tribuna da Acade-
mia em pelourinho.•O dr. /. Novaes. — Sr. presidente,
nada concretizei, para que V. cx. queira
ser tão rigoroso com o humilde coi-
lega', que muito o respeita, admira e
estima. Desta tribuna acadêmica —
sr. - presidente — v. ex. se defendeu
outr'ora com ardor, no tempo cm que
os hunos cercavam os almirantes do
ensino medico na Faculdade de Medi-
cina e susceptibilizaram o preleecionar
de v. cx. ; desta tribuna acadêmica, o
eminente professor Dias de Barros
disse com iroinia perfurante coisas
admiráveis, a respeito <lo gigante fu-
jão de 1893, em disfarce dc pedagogo
mendigo. Estou sendo aqui, em home-
nagem da intransigência de v, ex., per
feitamente impessoal; a minha abstra-
cção, em hypothese, não mede sacrifi-
cios.

Vamos — sr. presidente — coninie.
morar o tficentenari.\ de D. Quixote,
apezar de Sancho- Pança não ter es-
cripto a Rosa Mysíica c apenas _ de
leve conhecer minha terra e minha
gente...

O cavalleiro aliciante por 'bem in-
struido nos textos dc Bouvcrct, Ilayem
e Lyon, organizou um concurso de
medicina escolar. Os examinado.res são
conspicuos, por hypothese, 110 assumpto
da especialidade — hygiene escolar.

O presidente da mesa dc concurso
dispõe de tuna bibliotheca «admirável;
assigna todas as revistas estrangeiras
da especialidade; é profundamente
erudito na literatura allemã dos retar-
dados; lê e dasassiinila iodos os cri-
ginaes no próprio idioma ; possue a mais
bella collecção de fichas analphabeli-
cas a respeito de qualquer filigrammti,
affectando a existência da creança es-
colarizadal Pois é uma autoridade
mundial bem eleita.

Demais, sr. presidente, entre os exa-
minadores, tem graça sentir no otoialri
o oculista e no oculista dc graça um
otologo de rocha. A propedêutica juve-
nil da banca é sempre iiifantilisada ao
pé da hulha abafada de Sylvius, o rival
do homem do aquedueto anatômico de
egual nomel

Seria de minha parte — sr. presi-
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29° fallecimento na série de 10 contos
Tendo fallecido em Appareclda do Noite, Estudo do S. Panlo.

em 20 de Novembro do 1915. a nossa cousocla Sra. D. MARIA
ABDENOUR, inscriota na sério de 10 contos, sob numero 752,
communicnmna nos srs. niutunlistas desta série que so acham na
sede da "GI.OI.O", íi rua Urusnnyitna n. 47, e em poder dos nossos
banqueiros locaes, o.s respectivas recibos do 7S000, para fornincuo
do novo pecúlio, quo devem ser ressutados dentro de nm mez. isto
ê, nté 31 do Maio próximo vindouro, nos termos do estabelecido
nos nossos planos, npprovados polo Governo Federal.

30" íallecimento na série de 10 contos
Tendo fnlloeido om GÜàrntinguòtái Estado do S. Paulo, era 20

de Maio do 1015. o nosso eonsoolo Sr. DANIEL «MAI.CKLLINO DE
OI.IVEIKA, luscriptó na série de 10 contos, sob numero 3-1—p,
coii.niünlcnmos uos srs. luutualistus desta série que se acham nti
sede da 'GLOBO", á ruu Ciuííiuituuii 47. e om poder dos nossos
banqueiros Ioeaes. os respectivos recibos de 7$000. para formação
do novb peculio. que devem ser reseatndos dentro de um mez, isto
é, até 31 de Mulo próximo vindouro, nos termos do estabelecido
nos nossos planos, approvndos pelo Governo Federal.'.

23" fallecimento na série de 20 contos
Tendo fallecido em Curltyba. Kstado do Paraná, em 23 de Ou-

tubro de 1915. a nossa consocia sra. 1). JULIA RUFINA ESPIKI-
TO SANTO, inseripti. na série dc 20 contos, sob numero 86, com-
muiiicHiiios aos srs. inut niilistas desta sério que se acham nn sédc
da "GLOIIO", ii rua IXriiKnayana n. 47, o em poder dos nossos
banqueiros locaes, os respectivos recibos de 1-1.$000, para forma-
cão do novo pecúlio, que devem ser resgatados dentro de um mez,
isto é, até 31 de «Muio próximo vindouro, uos termos do estabeleci-
do uos nossos planos, npprovados pelo Governo^Pedernl.

"A BARDACENENSE"

19° fallecimento na série de 30 contos
Tendo fallecido em (.iiiifiitiniinetá. Estado do S. Panlo, citi 29

de Maio do 1915, o noisso consocio Sr. DANIEL MAUCI.LI.INÜ DE
OLIVEIRA; inseri pto nu série de 30 contos, sob numero 751, com-
muuicamos nos srs. íuututilisrtis desta série que sc uctiiim nn sede
da "GLOBO", n rua Uriitniiyann n. 47. o om poder dos nossos ban-
queiros locaes, os respectivos recibos de 20$000, para formação
do novo peculio, que deveu sor -'escutados dentro do um mez,
isto é, até 31 de Maio próximo vindouro, nos termos do esfribele-
cido nos nossos planos, improvados pelo Governo Federal.

Rio de Jane iro. 29 de Abril de 1916.
(J 3796) A DIRECTORIA.

CAIXA BENEFICENTE AMPARO
DAS FAISnLTAS

iRUA OEN1.1.AI. CÂMARA N. jij
IHojie, ás ip horas, (haverá sessão

extraordinária do conselho. — O ig
secretario, João R. Freitas Lima.

J. 4s«.

POLSKIE TOWAIWYSTWO SA-
MOPOMOCV 1 OSWIATVdente — uma irreverência sem nome,

eu ousasse ir a concurso ante o tribu-1 (S0C1EDADL. POLACA» DE AUXI-
nal mais augusto e respeitável de minha j ^qS «VlüTUOS E INSTRUCÇÃO)
terra e de minah gente, em matéria de i
medicina. Roga-se aos srs. sócios e a todos os

O iiiuuortai fundador da Republica— membros.da colônia polaca o compare
Benjamin Constant — axiomara assim
deante de Pedro II: "será mais fscjl
puxar uma carroça na rua do que en-
trar jamais em concurso!" Eu direi
— senhores acadêmicos — prefiro ir
engraxar bolas na Republica Argentina
a ter de medir-me com aquelle tribunal
organizado no tricentenario de D. Qui-
xole. Não mais existe nas livrarias do
Rio este livro (o dr. J. Novaes mos-
Ira á Academia um exemplar do tra-
balho do sr. Sodré sobre as moléstias
dc estômago), porque tudo sc arrepa-
iihou, quanto se pude, e nunca mais o
autor plagiario em edição correcta e
augmeiitada o _ re-imprimiu I No tempo
em que eu fazia o nicti curso dc enge-
nheiro o livro de D. Quixole-Bouveret
rivalizava em preço (45?ooo) com o da
Geomelria Analytica de Augusto Com-
te!...-

Vamos estudar as moléstias do es-
tomago.

Aqui eslá uma descoberta magnifica
dc D. Quixotc-Bouveret: "a raça negra
goza de uma certa immunidade cm
frente desta affecção (a hyperchlorhy-
dria) (vid. Moléstias do Estômago,
pag. 22, pelo prof. Azevedo Sodré),
Vamos estudar a hyperchlorhydriíi no
negro.

O sr. presidente Mi-juel Couto — Vou
levantar a sessão; não consulto na
analyse do orador; o sr, dr. J. Novaes
não deve continuar; a critica é pessoal;refere-se a um membro desta casa e
que já foi seu presidente..,

O dr. Julio Novaes — Seja X, o autor
do livro.

O presidente Miguel Couto — Vou
levantar a sessão; a assembléa ao certo
consentirá cm meu acto..,-

O dr. J. Novaes — V. ex. está todomagoado com o seguro effeito de meu
thermo-catiicrio fuinegante á flor da
pelle de seu amigo do peito, cujo ca-
daver decaído atrás dn cadeira dc v. ex.
eu hei dc galvanizar neste recinto!

E bem provável que o sr. dr. Túlio
Novaes vá requerer habeas-corpus paradiscutir c analysar o plagio do sr. Azc-
vedo Sodré na Academia de Medicina.

Senão fará uma conferência publicadeante de unia mesa de homens illus-tres, qu.. conferirá o livro do sr. Sodrécom os dos autores plagiados, lavrando-
se ao cabo da analyse uma acta so-lenne.

Depois disso, o sr. Wenccslào Braz
deve nomear o sr. Azevedo Sodré, cm
cffectivo exercício, prefeito do Districto
rederal. Assini ficará sendo o «r. Azc-
vedo Sodré — O Prefeito Plagiador,
o P. P., por abreviação. (R537)

(Transcripção, da A Rua de 2 demato de 1916.)
¦—M«

cimento á sessão que se realizará sab-
bado, 6 do, corrente, ás ig i|a horas,
na sede social á rua do Senado 11. 215,
para commemorar a data histórica da
Carta Coustiiucion.il de 3 de maio de
1791, c tomar conhecimento dc uma
circular, vinda da Sociedade Central
Polaca de Soccorros da America do
Norte. —A directoria. (.\I604)

REAL AS>SOCIAÇ«iO DE SOCCOR-
ROS MÚTUOS MEMÓRIA

A D. LUIZ 1°
EDIFÍCIO PRÓPRIO — *RUA DO

iNUNCIO N. 46
Expediente das 11 á 1 hora

lioje, 4, ás 7 horas, reune-sc em ses-
são o conselho administrativo — O

i° secretario, José Fernandes Jos San-
tos. R, 50C

ESCOLA NORMAL
¦Os candidatos á matricula do 2" anno

da Escola Normal, convidam os colle-
gas a comparecerem hoje, ás 3 horas,
á rua da Alfândega n. 73, 20 andar.
(Redacçâo da Fida Escolar. R. 550.

COMARCA DE CAMPANHA
CONCORDATA PREVENTIVA PRO-

POSTA POR OLIVEIRA RIOS
& IRMÃO

Aviso aos credores
Os commissarios nomeados e abaixo

assignados fazem publico aos interessa-
dos que são encontrados nesta villa cm
casa do primeiro assignado, da 1 ás 4
horas da tarde, afim dc receberem as
devidas reclamações.

Villa de Conceição do Rio Verde, ^6
dc abril de 1916. — Manoel Luiz Al-
vcs, Olympio Gonçalves Carneiro.

(Ras)
BEN.:. LOJ.t. CAP.:. IMPAR-

OIAL1DADE E CARIDADE
Sexta-feira, 5 do corrente, ses.'.

para eleições gerai-s. Pede-se o com-
pareciiiiento de iodos os OObhr,'. 
O seor.', M, V. Rezende.'.. (R. 584)

SOCIEDADE UNIÃO E BENE-
F1CENCIA

RUA GENERAl, CÂMARA, 313
(Edificio próprio)'Hoje, ás iq horas, haverá sessão do

conselho — 0 i° secretario, Luís Alves
Vieira. J, 48...

Prisão de ventre — D ores de cabeça. Digestões
difficeis — Falta de appet ite. - Enjôo -- Zoeiras nos
ouvidos, etc. Não existem para quem usar as

PÍLULAS reguladoras silva araujo
2 á noite

Effeito certo e suave. --- Vidro i$soo.

jl* FJ5CUJ.10 PAGO NA SIVRIE A, ss-
NA SE1UE B E 49" NA SE'RIE C
São convidado! lodoi os sócios Primeiros

Contribuintes da série de 10:000$, inseri,
ptoa tttó 22 dc novembro de 1014. dn aí'-
rie de 20:000$, iuscriptos até 16 de dc-'
zembro dc 1914 e d» sério ile 50:000},'
iuscriptos ató 16 de janeiro ile 191 ti, a.
mandar pagar, dentro do prazo dc jo clin-,-:
a contar da presente data, nn Sede ou]
aos Banqueiros I,ocies, as quantias rrspr.
clivameute dl sete. quatorze, c trinta mil
réis (7$ooo, i4$ooo e 3o$ooo), quotas de*
vidas pelos fallecimtntos dc nossos consu.
cios, D. Maria dn Nátiridado Uirrauil, oc.
corrido em Cachoeira, listado da Bahia;
1). MarÍ3 Messias de Oliveira, oceorrido
em Tnhibaliú, Kstado de S. Paulo e Dr.
Luiz de Oliveira l.ins de Vasconccllos,
oceorrido ua Capital de S. Paulo.

Uarbaceiia, 15 de abril de 1916. — A
Dirictoria.

AO PUBLICO
João da Rocha, giiarda-chaves da cs-

tação do "Capitão Eduardo", na Estra-
da de Ferro Central do Brasil, declara,
para os fins convenientes e para evitar
duvidas futuras c -possíveis enganos, que
o seu verdadeiro nome é João Alves da
Rocha., do qual sempre tem usado em
suas transacçôcs particulares.

Assim, de bojo em deante, só assi-
gnará em todos os documentos oubliços
e .particulares o seu nome por inteiro.
— Ãiiio Alves da Rocha.

Veneravel Ordem Terceira de
S. Francisco da Penitencia

Nn pneudòrla desta Vei.órnvfil
Ordem mücam-sc nn sc.vtn-fc.lvti; 5
do corrente, as pensões aos nossos
Irmãos soccomdos, principiando
ás 10 iioras aos irmãos graduados
o nos simples até ás 12 horas.

Rio do Janeiro, 2 dc maio dit
1916. — O irmão syndico, JOSE'
GONÇALVES GUIMARÃES.

VENERAVEL E ARCHIEPISCO-
PAL OROEM TERCEIRA DE
NOSSA SENHOR.l DO TERÇO.*

PAGAMKNTO DR PENSÕES" ,
No dia 5 do corrente, paga-se na Sc-

cretaria da Ordem, das 11 ás 14 horas,<
aos irmão9 soccorrldos, as pensões, rela-'
tivas ao segundo trimestre do corrente,
exercício.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1916.,'— O tliesourciro, Augusto Eduardo n'i|
Cunha,

A PRAÇA

AVISOS marítimos

J. M. da Costa * C, coniiiiuni.
eum u esta praça o ús do exterior
e a todos os seus frecuezes e ami-
aos qne, nn melhor harmonia fi-
con extineta a referida firma en.
31 do marco p. p., conforme :il-
teri-çito dc contrato nrcliivado nn
Junta Contmercinl nesta data.

Rio do Janeiro, 24 do abril de
1910.

J. M. DA COSTA & O

Agostinho Duarte Pompeu, Fer»
nando Gomes do Sonzi. Urmulão e
Francisco Ferreira du Silvn Pinto.
como sócios solidários o José Ma-'
ria da Costa como conunnnditnrio.'
conimunicam a esta praça c ús dt»
exterior o a todos os sons amiiroí»
o freguezes que, a contar de Io.
do abril corrente, constituíram)
uma nova firma em couunaiidit»
simples sob a razão de

A. D. POMPEU & O.
pnra a continuação do mesmo
rumo do conimercio no seu autino
estabelecimento denominado

CASA OUVIDOR
a rua do Ouvidor 11. 171 e TJr*
Ciitivniin n. 86, como suceessori.
e cessionária de J. «*l. da Costa
A V., fazendo sciento «1110 a e.vtin-
cta firma liiiiiitlmi todo o seu pas-
sivo, segundo o balanço fechado
em 31 do marco p. p.

Agradecidos, esperam moreoci'
dos seus freguezes o amigos a es-i
tinia e preferencia com que sem»;
pre distinguiram a firma anterior,*'
para o quo empregarão o melhor
do seus esforços, procurando'
assim manter as tradições do au-'
tico estabelecimento.

Rio do Janeiro, 24 dc abril di*
15H6. — A. D. POMPEU & C.

rfKSKnz^a^.swta-WE-.*-.''

CONCORDATA CUMPRIDA
Domingos Tavares Corrêa, director

da Sociedade Anonyma Lavanderia Con-
fiança, morador á rua Paulino Fernan-
des n. 21, Uotafogo, declara que não se
entende com elle, c sim com outro de
egual nome, o annuncio publicado no
Correio da- Manhã de 30 de abril com
a epigraphe acima.

Rio de Janeiro, .( dc maio de 1916.
DoaiNcos Tavares Coréea.

(J 484)

FORM1CIDA MERINO
O unico extirniinador das formigas.

Merino & Maury, rua Ouvidor n. 163.

â*1 " ¦ ¦ wii 1 majas»9•mP****TT»£m25VMBWms/mBKIROWWW**11'.•*.'¦."'¦'WM.TWit**' m*

PRAÇA DAS MARINHAS
ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Sairá hoje, quinta-feira, 4 do
corrente, ás 12 horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Recife,
Cabcdello, Natal, Ceará, Tutoya,
Maranhão, Pará, Santarém, Ohi-
dos, Parintins, Itacoaliara e Ma-
náos.

LINHA AMERICANA
O PA OU ETEli d janeiro

Sairá no dia 23 do
14 horas, para Nova
lando na Bahia,
San Juan.

__S@*ã3B

corrente,
íorlc,

Recife, Pará e

LINHA DO SUL
O PAQUETE

21-SÍMIO Ii Anligo 

. . . , 763 S|
Moderno. . . . 308

I Kio  52-i

Salteado. ... Gr. 13

Rio—3—5—910 J493|

Sairá sexta-feira, ic do correu-
te, para Santos, Paranaguá, Anto-
nina, São Francisco, ltajahy, Pio-
rianopolis, Rio Grande e Monte-
vidéo.

LINHA DlTsERGIPE
0 PAQUETE

cor-
Cabo

F

quinta-feira,
16 horas.

«S ii irá
pente, á
Prio, Victoria,
Areia, Ilhéos,
Penedo, Maceió

para
Caravcllas,

Bahia,
e Reci

Aracaju, B

I. AMERICANA
088

Ilio -3-5-916. a sa-
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crime clc qu?

.torrespon-
Silvestre,

Durante ella, Boissy relatou tio carcunda a historia do
fora victima. com todos os seus pormenores.

Diogo ouviu-o attenlaniente. Cada ttm d'aqticlles íacto-,*
dia precisamente aos que lhe tinham, sido narrados por Lucas
c quando o francez acabou a sua descripção, Diogo exclamou:

- E' isso! -Em todos esses acontecimentos reconheço ti mfio stinistra
de joio dc Agttilar. Foi assim, pnr esse processo, irne cllc se quiz desfazer
de mim, parti me roubar, não o que me pertencia, mas o que ct.i incontes-
tavclnrente de outras victitntis d'clie!

Então,_ por seu turno, tanijiem Diogo fez a narração da sua vida, sem
nada eiuittir, porque não !h'o permittia a lealdade do seu coração e sc se
sentia profundamente indignado ao ouvir Boissy, também este não. ponde
occr.ltar o seu pezar pelas desgraçadas aventuras cm que o carcunda se
envolvera e pela Snjttstiçja flagrante que ti sociedade praticara para com
elle. apenas por ser um deshordado d.-i fortuna e da belleza.

'Não mais deverá! ipreoccttpal-io (o futuro! concluiu Boissy, *esten-
dendo lhe a mão. ü acaso approxiin,ou-nos. Viveremos juntos. ÍV sua a
ii-.ulia cana, conto é seu o meu dinheiro,

¦Esta resposta era lão franca, lão sincera, tão expontânea, quo sc
Diogo não tivesse já razões de sobra para ser am.igo dc. Boissy, desde
aquelle momento resolutamente será seu escravo.

¦Ao cabo de alguns dias de viagem chegaram a Leiria.
E' preciso agora que sejamos muito prudentes! objcctotl o car*

cttiida, a quem a adversidade tinha ensinado muitas coisas.
Antes dc mais nada, quero ver o local onde ti minha filha íoi

abandonada.
Era uma espécie de peregrinação a tun lugar sagrado.
Diogo não so oppo/.. Ao contrario, também elle approvou aquella re-

solução'. Depois de tcrenti tomado hospedagem, seguiram para o penhasco
sobre o qual foi levantado o palácio c o castello onde viveu a Rainha 9ãn-
ta. Xão lhes custou muito a encontrar a desmantelada egreja (i que Lucas
Silvestre se havia referido, nem o jazigo sobre o qual, annos antes, de-
puzera o corpo tenro da pobre creanciuDi.

Foi aqui, murmurem Boissy, foi aqui que tão desnaturadamente
a abandonaram, e foi d'aqui que cila dcsapparcceu ! Tudo por orditm* o. im-
posição d'a*r«i'.'llc miserável !,.. Ah ! quão profundo é o ódio que lhe con-
sagro '

¦Seria, tport.ni, perder tempo inultimentc. dcmorarem-sc mais n'aqttella3
ruinas. Náo seria d'ali que havia de surgir agora qualquer indicação.

Por opinião do carcunda. estahcleceu-se que o primeiro trabalho a íttzet
seria indagar se a creança teria sido entregue ti caridade official. Este ai-
vitre era acceita vel, pois não se sabendo quem recolhera tt infeliz menina, era
lici.<> suspeitar que *?!!a EÍvo?se sido recebida pelas iiuíoriflad'*; a nuen) íi-
vesse sido apresentada.

Iloissy e Diogo bater,

¦gos
RODA DA FORTUNA

a too.ts porta?, foram a todos logares
onde poderiam receber indicações. Nada, porém, constava dos registros.-Nem unia unica creança fora entregue ás autoridades na epocha indicada pc-
los dois homens, e nem iiteámo nas. que o foram posteriormente appareeia
nos briços o signal tão laracteristico que elles mencionavam.

.Retolhondo á noite aos seus quartos, o carcunda disse a Hoissy :

li-

or»ç
KeK.

Con»plica-se
encontrou a i

trai
;i.'ça

iliio. Podemos aífoutatncnle concluir agora que
ficou co*» el!a.

tíSoí 3587 ^4510;
30J 5S7 510

01 S7 10

3471 8031 7125~471 
031 125"71 
31 25

2656 5J63 7871~656 
463 874

56 63 ~~7Í
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Propaganda
N. 674
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Resultado do liontem:

Anligo. , . . Burro
Moderno . . Cachorro
Rio  Gttllo
Salteado. . . Águia

Variantes
01— 0:i—'20—74

Rio, 3 -a — -àlG R 580'
tf-CaíCaill-» 11 1B IMUil ¦ hÁ.\mWUmj/XW~tmTmmm~IWmmta~,

IS Garantia Federa
689

— Rio-3-5-916 IR 539

A Cagsifal
762

Hoje ãs 6 horas
Hio—3—5—016. R833

BANCO LOTERICO
R. Rosnrio 74 e R. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São ns casas quo offerecem as

maiores vantneens o guran-
tias ao nulilico,

IA ÍB FELIZ
106, RUA DO OUVIDO», IMFilial á prasa ii de Junho a. ji — Riode Janeira

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premius são pagos r.omcniio día dd cxtr:.c<;ão,
FERNANDES & C"

Telcphono 2.051 _ Norte

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

Reniotte.se bilhetes dn lote-
rins pnra o interior, mediante
o norte do Cowelo.

l)á-si) vniitii.lostis eonimissõcs
nos srs. lamliislns uns encom-
mendus superiores a 1008000
— Run Snelict n. 1-1 —

 I-U.UCISCO & O.

Casa Guimarães
Rua Sele do Setembro 121

Telephone C. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados em todo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário das alpercatas
marca Migiion dõ
17 a 'il
28 a 33
34 a 41

4ÍO0O
4Í500
GíOOO

mm @ijiA»aD£s v&htagens
SENADOR EUZEBIO

'.stc ittcto e grave, nao ío p."- M «Kr
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VENDAS EM LEILÃO ___
J. LAGES

ESCRIPTORIO 12 ARMAZEM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 85

Tclcplione n. 1.901
HOJE, .QUINTA-FEIRA, 4. üs S Uo-

r-lP: n ¦ r-.Leilão de moveis, á rua Corrêa Uu-
""AMANHA, 

SEXTA-FEIRA, 5, ás 4
< meia horas:

Leilão dc seis predios á travessa da
Universidade ns: 55, 57, 59, -¦'. <>9
.* 71 •

SABBADO, 6, á 1 hora:
Leilão dc moveis, ú rua Buenos Ai-

res S-„ antiga do Hospício.

IMPLORANDO A CARIDADE"

os Santos.

CORREIO DA MANHA -¦-«4«iiita-feiiy4 de Maio de 1016 > <\\ .' ' -* .'" '-i^ixm^í ?S-i-'t,l
¦¦¦¦i ¦gggggg '¦' "" " aa ! !*-¦¦——i ¦¦¦¦¦iniiiii, .-'."______r nir;.) ¦«¦«•¦•¦¦¦¦-^¦•¦^¦¦¦Ka***-..^^ , ,*j

A 
IaUGA-SE nor 51$ o pavimento térreo , ' _"""" 

~~ : •
do predio da rua Razenda da Bica 34i - /"-. A !-1 JJA-5.lv a casa n. 6a, dn rui Ara». A -LUCA-SE. _,, cosa de íamiü, ,.,„ i,„m ¦'-¦&

trata-se na rua Sachct u. 9. sobrado. -_*Mo Gondini; I.cme. As chaves no ... (-o. 1'Vr arei,,!- „„„•.„. r„„, „„ s_. 
"."jl

_______5) 
._..-.? _!____ ______ (aaa 

II) lt r.,-.,.» ,,„,_,,* ..,,_ ,,_. g ySlwo Xa!

A 
LUGA-SK a casa da rua Xossa Sottlio. -""'"'•- WÉL K) K
rc de Copacabana ... ibia (casa 1>. A LUGA-Sli, por 70$, „ casa da rua Ge--ilLiier.il Roca. 6.11; trata.sè na rua <litaMtandega .-•, l'«xoto & C. (4123K) J

IJllECISA-SE 
de um pratico de pliar-

macia, solteiro, de condueta nfiança-
da. ínformaçõe" na pliarmacia FrancaJ
rua da Passagem n. 81 e na drogaria J.
Ávila _ C", rua dos aAndradas n. 49.

(40 D) II

PRECISA-SE 
de mn.. ajudante de cos*

tureira; rua Piauhy n. 194 — Toc-0--
(10 IJ) 5

For intermédio desta redacção, appellaiu
tara a caridade publica, BS seguinte*
asniioras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cé.a, e
além di«io doente e sem ninguém para sus
companhia, recolhida .. u.n quarto;

VIUVA ANGEI.A PECORAKO, , con»
S5 annos de edade, completamente cez.i t
puratytíca; ,

VIUVA AMANCIA, com il unnos dt
edade, qiiasi cega; „ ,

ANMA E7ÍILIA ROSA, pobre ve.lil-
itlia. viuva, com 70 annos dc edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cejo
nem amparo de familia; _ __, _.,_,

FEANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
KOS. cí.;a de ambos 03 ollios e tde.jaila;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cm
trovado, sera recursos;

VIUVA LUIZA, com 0110 fillios me-
""VIÚVA 

MARIA EUGENIA, pobre ve*
Ilu sem o menor recurso para a sua sue-
'"sENIíORA 

ENTREVADA, dn rua Se-
nlior le Maitor.ii.lios, 31. doenle. impossi-
editada dc trabalhar, tendo duas filhas,
tendo unia tuberculosa! ,

VIUVA SOARES, (velha, «em po.Iei
trabalhar. ,

VIUVA SANTOS, co.n Ci aimos .d*
•dade, .ravemente dosale de moléstia in>
curavel;

THEREZA, pobre cegutnlia Si.n ~-im*
Ííj fl-.- ninguém.

VIUVA J1ERNARD1NA,

J_RECISAàSE 
dc uma arrumadeira que

saiba c.go.nniar liem c durma uo alu-
.•liei; ha rua do Caileie u. 92, casa 16.
Omcdado 4.4,100. (.14 _____

1)RECiSaV'SE 
dc uma empregada para

lodo serviço dc mna semiora so; rua
D. Geraldo n. 5', avenida Rio llranco.

(205 Ua

PRECISA-SE 
(Io uma senhora «ria,

para tomar conta dc uma caía ue fa*
milia; quer-se pessu:. dc todo o respeito
e ene possa lidar com creançás. Estação
licito Kibeiro; rua .Castro, logar conlic.
cido por Fonlenl.a, "•_____¦ _» "' 1

I)R£CISA-SE 
dc um official para ma-

chinas c um torneiro de madeiro una
rua Visconde dc ______¦__¦ ___ 2—

1.UECISA-SE 
ile uma boa empregada

nara toilu o serviço de um casal c
' á rua do Rezende.me durma

tp.8.
aluguel;

(149 ») I

IJREI ISAi.SE de ....... moça ile 14 a '->
j. .'.....os, para tciio u serviço dc peque-
n:i faniilia; não se faz
Travcasa Nararru ri. llun.lo Ita-

(*1Q39 D) S

A MJGAM-SE un.a sala e um quarto,
Xl.com ou sem .pensão; na rua \ iscoude
dc Itauna, 36. (..<)•! li) lt

AriÜGÁM«&l5 
.rmagulficoa quartos, com lu*e

electric... desde 35$ ate 5°5 mensaes;
rua Uo IÍo^_*ícÍo n. -5-*i sobrados

(3.IS E) S

A jjlfOiVM-SJS dois aablnetcs jun-
_."l_os, para medico, com boa Bala
fle esperu. tolephoue o uui isubine*
te mini dentista: na rua du Cn-
ri oca •---. 1" undar. (S lSgj 13

AIíUGÁ-SIÍ 
uma grande

muito arejada, a pessoas
Uruguayniin 137, 2U andar.

sala com luz,
sérias; nu rna

(3ão.K) S

ALUCAM-SE 
salas para escriptorios ou

oíficiuus; na rua vis..conde dc Inhaúma
(368 E) S

A T,LYiA.\L-Síi sala c iiuarto, próprios paia
xXescriptorio; na rua Sete de Setembro
n. i.|i, sobrado. (241 lí) J

^t LL'1'A-Sri uma casa com duas salas,
xjmIdÍs qtíartoSi hõni qmnial> entrada ao
lado. Aluguel ioo$, exige-se liuui fjador ou
tres uiczcs cm deposito; na run ;>ova de
S .LeoDoldo ('93

A LÇQA-Sli por 55$. em easa dc faniilia
-CXuiri qi.ar!

Sob nova direcção

SmWWBmítignmXau%*m^^ •^nr^m*ms^rraxyam^TX*(^emtiiffi [\\ || |i gM

Í>RECIS.\-SK 
dc 1.111 htliograplio e

tr..i.-1'oii.iikir, (.ara imprimir na pren-
.-,; ir.-iiii-sc á rua Evaristo da VC!__<...n.
,. .ai. loja. (4083 _) j

1>líl".t'ISA-SI-: 
de unia criada para todo

o serviço, paga-se bem. Kua S .losc
1 .- andar. (449 l" Jí

c-.ie. Ko.lngo
Aisst-miailóa e ^

niohiladoi roupa dn cama c
Silva io, _¦" andar, «ntre ;
.losé. (336 iy .11

tenta a sua esegante ©is
m

o tstiafls

lí'

ÁJ,t'->A-SIÍ 
unia casa com doÍ3 quartos, í

duas sala?, cuztnlia c iiuintal. Serve I
para dois caaaes; na rua Vidal dc Kc j
fí'ri!Íros u. 67 c trata-se no u. 51, cum
il. .Florinda. (304 K) lti

A I,n:\MSI-: salas pnra consuliorios,
xXprcço módico; na rua da Quitanda, 19. I

(266 K) .1 |
A í.l"CAM*. I-:, em casa (!•.- f.uiiili., dceen- !

¦a Viu, quarto saía, a raapazes do com* |mereio • on casal sem fillios: dá-se psiisãõV

ÍpKECISA-SU 
dc ....... boa enguiiiuiadcira 1 iji.creudo; á rua dos Andradas "... -•" au.!.'

. pura Tijuea; trata-se na rua da Al* («CS li, JjíJ:^:!li±:i...-:~-r:—_—* «BHiiiiBiiBiiaii_á-SiinBisBniis^9 i
1).íl-'.rl.-A-SI-: 

de mini eopcira e arritma*
ile.-.a, íi rua Volunlarios ila Pátria

109. rrcTic.-'.- branca. (13c ") o

JL-.UECISAIS1! de ...ma rapariga para
X serviços domésticos cm cas, dc fainl-
lia, .... rí.a Kctlro Guanabara 11. 47, ':'"•'
.•1, Laranjeiras. Cl d. .1

© nowgaiades ss,as,aa s ;^as e Btüeiíi.sâas por

tem duas talas, dois quartos, cozinlia, quar-
to com banheira esmaltada, \V. C. e ijuin*
tal. illuminada a luz olectrica, Chavea --or
favor na cs.. IV. Aluguel 1-•-'!«.

(.151.7 H) J—1—^n—ii»i~i rnt>i ¦ ti ' 111111 ¦¦— iwl

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E

A UvXJCA-Si3 ;inr preço barato, boa casa
XiLcum dois quartos, duas salas c bom
quintal; na ruu -Cardoso -Marinho, Praia
Formosa; iuforma-se na mesma rua
Marinho u. j, escriptorio,

A Ll'1'.aVSi;. nor i--o$, ,1 casa da rua do*3Ll,eneral KM.-37 (Fabrica), cnm .. .mar-
los, 3 s.ilas, porão habitavel, elèctricidado
p-2\ a chave ;.o 41. (_•-; K) u

A LUCA-SE a casa ila rua Conde de-111.,.iniim 11, -91. com cinco quarlos c
pomo habitavel; as claves estão 110 açougue;lriita*so .... rua Moura l!ri'o 10 (iSa.iK)I

A 1,1'iiAM-Slí bons cominodos; na bonita
-a-Yr socegada casa da rua iladdock l.oho
¦_i:_'j''S.lc aSS ,i 45?- __.L-0'!í!OS

l'',10',-,!'!",''-; À 'íU-GA-SE o bom predio da rua Aris-
fi .7 lí -n-lides Lobo 11. 35, com 6 nuártos com

___ 
v íanellas cada um, agua quente i ."iia. gaz,eltv-tvicidaile o porão perfeitamente luíiiia

vel; trata-se ua rua Aristidcs Lobo 11. 8,.
(Ji*,- K) .1

k LUCaV-SH a carii n. 8 da villa Julieta,
.Va rua Uruguav 191; u chave, na casa

. 11; .¦.lucile! ,-0$. (.145 K) .1

U7.AR A fe-. ALUGA-S
g! Xi.35 (Sniil

(fj Síii I-/-I llJitítta ra 'í3- cczí.,1,;,. banheiro, ipitnlal e 
"jardim; 

as'|'oiu sciihoii«*«»«lve«l«.-.«*-sa»»í.a«» -" "OT «.fl'¦ g f I ll ÜS Hl, chaves 110 l.illT.ir.i.i ao lado f lr.il.,-=- IKüi
•-J

;.. boa casa da riu. Augusto.,..A LUOA-SIÍ um ou dois commodos bem
l.i l.ieri-*;;), çom. s quartos, sa*;|-í_.arejail6s, com ou sem moliilia, n casal

- lc respeito; ua rua Dr. Corrêachaves no üarracao ao lado. e -trala-sc na lt;:';-., 170.-Cattete. (as. G) S
! n.a büelict 11. !-•; sobrado; (,.('4'j 1'.. i!

AMAS SEOGAS E DE LEITE

, co... 73 -» : PaÇflS F nnMM{lGOS CFNÍHOi- 
^ 

IV PROLONGAR A VIDA l:p———" 
' - -íl^Í^E.tvCA.a." por .00$ uma casa-; nova.

„„,-._„__. I bnOliO U ÜUlHÍSíUÜÜvlj UU1M1U - 
... ar-ammm^mmmmiJ?, \ LUCA-Sli .. casa da rua Moraes c Valle Acom dois bons ntartos, duas salas e mais*è^^mssmami J fN!H';.-:S(t-.;.iSd!.-:áB.lliaii:jfia:..-f3.:.it,:i:-:!-,i:::Jía!:iilS5li!El.! : -cV». 11, eom quatro quarlos. salas e mais jlepeudençias; lui electrica, cn:.; ua rua

A 
LUGAM-SE a lóoÇ cada, sobrado para
família c o amplo armazem do predio

Inovo dn rua Senador Porancti ... 101; cha-
I..... „., ic.it. i,. v trat:. se na run da Al-

sobrado. (J4< 10 S

.,,.,... depeudeticias; cl.aves nn rua (Ia I.apa sdrjtle S. João Uaptisla Sé-aVi (>4-iC) .1A LUGA-SL um bom quar-. dc frente, com Uriiiiueiii e trata-se .... rua da \s c,..l,i:.-.!-—, —• ¦aCXpçusno, cn cas.. ile família; ;. avenida I „, Ki. 1,-. ij, ,1 A LUl.AM-SIi («narios c salas, c duas ca-
K:o llraueo 40, 2" and. (.|(i.i l'.)J:j _/,|--CÍ.siiihas"independentes, casa deformada de

luz electrica, a ca&acs c moços sul; .UÜVO,
PIÍECISA-SE de uma, pcuuena para I fa,,dc^ -19:,cobrado. (341 10 ,b A LUGA-SH, em casado família. ,•:. rua! 4 UA-A-Sl-, 150$. o „ da Weiir, ,1o. (".,, ',,;;.«•.' 

, ,l ^ ¦ dcsS íj rSn do CattS
X ama secea, (le 1.. até , 1 atmos; rua    _.-\ ,..„•„.; s|, ,8 _.„ __m_ _,,_, , ,.,,. Atro, s, quarlos, 3 salas. .iei;c.idcuc,as c ° ' u"imt' ™. '. 

\."•<-.- Leme. I 1 LUGA-Sl! a eavalhciro uiu bonito quar-1 ,;:,!„ ,,„.,,.,„ ,|,. frentc mobilado e com |icii* Jl"" el«tr'Ça; cliavcs .111, 9, baixos; In.iar, üia— ,",',',,M
ira. (.if.i KlJ

K. 13. de Copacabana n, 49 ! I LUCA-SE .1 cavalheiro ura bonito quar-|,_ill(1 t]i..,-,„ j-'! xVio indcpeiidcitte. em casa nova de pe- ¦..•„,. ci.mida á
DKECISA-SK dc uma menina para ama quena família, etc; na avenida -Meu. de;

.1 secea; rua Luiz Barbosa 11. G8—Villa- __ „. .,.,., sobrado, esquina de. 1'rei,ta-1
Isabel. Exiffem-sc provas de conduem. 1!1;cla.

.reI1,,C"o A LU(',aVM-SH .luas excellentes -..Ias de
Ü ? .,;,' ^ XXfrcnte, c um quarlo, com [Vcns/lo, c to-

Gonçalves Dias 5)i, a ás 5. (i".u 1") s

X LUüÁ-S'C um bom otiárto em casa (1
XXpequcna familia; cum pensão, tem tel'

d • confurto, ;: casaes uu cavallicirou dc nata* j plit-ne, K. da J.apa ti. jy, scliràdo* ,, . , ,
ireitto; easa de família; rua Secador Dan* (íos 1') M"*'riucr bina
laa 32. (467 fi) ! , 

- .. .

. A LU.'..\M..-t|-: ...as.iificas e amplas rasa»
j.Vna ave.:.ida I'. Uiiizn, na

A LUGAM Sli cisas, por 130$ c 150$;
-TV.í quartos c 4 e - saias, grande quintal;
Cctlete 214. (.1515 '".) R

\I.l'(. 
MI-Slí magníficas casas na manai-

-fica avenida Bella Viata, na rua Ku-
plirasla Corrêa -i-, próximo oo largo do
.Mi.i-li.elc. Aluguel :is-f; trata-se com o cn-
carregado. (af>4» G) .1

. ... rua Kuphrasia|
Ccrfèti n. .|.. próximo ao largo do Ma-

(ib.ido, com installação electrica,
1.10$; trala-se com u encarregado, a qual-

(-•.|(i«:gi d|

A I.UGaV.Sl. a casa da rua D. Carlota n.
J.IV77J as chaves estão nu armazém da es-
quina. (3584 0) B

\ I.IV.A-Slí uma sala liirpa, cm casa dc
.fi-familia, ú rua das laranjeiras 452; trata-
s-, das 5.!- di tarde. (403 ü) J

A LUGA-SK, para familia de tratamento
/Xunia casa, com 4 utiarlor-. entre Senador
Vergueiro c Avenida da I-ligação; tratai

Senador Vergueiro -i»), (41J ti) f

A LUGA-Sli! ou arrenda-se, com
-^Vroiitruti). (i unindo predio de
tres luiviinentos, sendo um com-
lilelninciitc inileiieiideiile, uròlirio
para coiuuiotlos ou lamilia nume-
riisn, sito ii l.ulcirii Joiio lioniem
it. 4T. aVs chaves estilo lio ll. 45, | A iI.UOA-SE para faniilia a casa ... XIV
lo.ill e lrnl;i-se uu AssOClllÇtio Pro-• afi-d ama Felix da (,'uiilia n. 112, perl-i
teclorn, ú rua Uruiilinyiinn 80, 1". | do largo dn Segunda-Feira. Preço, 9.$. (1,
__ -S 10-U ! llii^íHflfBBSfflifflafflHPJHIilBiaíBlS

A LUG.A-Sli liara familia a l.oa casa .o-v 3 .j,y RElcBIÇÓÈS Ú
.da rua Santo Cliristo dos Milágreâ, coj.i', * rjYt* Ajtty np m

iwquctib quinlal. JYcço, 9r.Çoòo^ (1)1 Cr?...! ,

ALrC.VM-Sli 
ra.--.-i ffliiiilias. as boas casar. > !^l

ladeira João Homem, £§
com magníficos terraços. 1'rcço, 13-$. (1)

Gimranesia n
HB:::.:ail«1Si.!,S..ia!ll'liKiii ISjlIBJaIBIBI iE3.. «Ri

A LUC.aVSE uma boa eus-. pro|»ia para I ,,.',.. ..'T" , '
X.Vfaii.iü.i rcguLr; tem electricidade. waii* A Jíl'í'lV--,-* ,-} cxcellente casa da rui
c!c uuinlal e jardim; rua M.i.riz dó I-.nce. :---*-' m.ilc .de Bomfim u. 63S, esquina da
i-liti Novo 126; irata-re á rua Visconde Itau*. rita iJclpliina, os chaves estão na mesma
na 10S; preço o,?. (SS I.) K ; ma n. 7B5 c trala-se na rua da Alfândega.

™ i n. 40, -" andar, com o sr. lírucsto lordão.
(4.9 Kl J

ALUGaVSl. 
a casa da rua Sara .. .

.chave está no n. 25, e trata-se tm rua do
Gniivea n. 54; tem ínms cunitnodos e «
aluipicl v: barato. Traia Formosa. ((íG 1)1

A LUGA-SE. por 40$, ...na boa s..'a tlolii
XXfrcnte, independente, era rasa dc utnjriji
cesal sem outros tnquihnos. . moçi

o 1 A 1.1 I.AM..SK casas a n.'$, ua rua Af*
!l I XJLfonio Penna 8j; chaves no arma-t... rh

esquina e Irata-se ua rua Senador l...zel>.o
(.14; K) S

Á%^2^^£^Í CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABELAl.rC.A-SIO 

por 100$ o preilio terr
antiga travessa D. .Kliza. n

enndur liuzcblo

da
14. entre]

Uiogo, pinta'
forrado de novo com dois quartos, (lua' 

enche, etc
i.-í.o I) lt

,.s| A LUÜaVM-Sli bi
salas, luz cleclriea, a rua nao cnelic. „eto.. __._,,„ rt:j5- „ ,.

CATUMBY, ESTACIOísabel. ExiBc,„.sc ,.rovaS de conitacja.:. . ¦ 
 Ü„K).8 /Ifren.e. eun, quarlo" com pensão;'.- to." -Apequena" ami«aTm*," Pensão ,e« tcú-- 

J ebuio.' 
'eom? 

insíalWo elec? ea, 
' 

b 3 A í, rí %ií-" .inS 5,-.Sr GATIjMBT ESTACO(__ _j ¦' 7 i'*i conforto, a casaes ou cavalheiros do trata* .plienc, K. da Lapa ... 37. sol.rado; 1,0$; iraln-se com ú encarrcündu .1 qual- -v r).-,'¦ . ,."\ - ,i,l , K «nSí '•"l»"''-1 U""WV
__________5___________a*^^ A l,l'(.'A;Sl-: 11111^ sobrado «OVO ,rento_; easa de faniilia; rua Senador Ban* (5.,.- 10 MJ^^ioro.; ; 

' .¦* Ç^McT *C' )Z^Senador tergtfdro .-i.. (41 j'¦!?)' R

fií)7IÜIHRRflS F GflZINHEIRÂS'1 bnnl?Òu-Ò;"--V«íí'bom'-torrilÇO; 
*llll 

VUtl _ Lur'Am, 
¦'„;;.-.,_''.;:"_:;"';;/. i>S- VLUGA-SE-por 150$ opredie da ladeir.. I .{l|[GA*SI-: .iim.i casa nova. com duas 

"¦'_ 
l.UGA-SE d predio de'lebra.liTd:, rua j L HIU büllfli'HiUl!

rUULaHiíS-SiiUU U UUblIlllklUnV .. 
\,,,...c .. ;i* J1S chuves eslno A LUliA-bf, unia casa, n.t traves,,. 1'lin.ni* xXdo Castro, imito a Rlscliuelo, -• quar-!----alas „ dois grandes quartos, despensa, LÒ-Podro Aniericii 11. 107, forrado c om*

 ,, i,',- ' (,) :_:.-_) Ii ff-ii""^.*•• 
'8.. com ü quartos,,3 salas, quiii-1 lM _ sa|as (iependencias •.• luz clcrtrie...... .v..u.r.,,. iii.t.-.ll.-.ção de luxo, fogão a R..a .... I ,,,(,, ,),. „ovo, co.n cxecücutes donniturios -_¦-,;„., 

,..¦,,,. 
', ."" -.¦_.;___*",

,d.UGAM*SR co, eiras earuuiiadeinis 
^JgL____ ^~^ ^^>%^^^ fn^^^^e]^

.__i.'*-." 
h) _..__ ALUG.A-SÜ para qualquer negocio limpo Asala; coaiíiha.' boa"mia,',tc; na aVetiid..i|..'À LUOAM-SC uma sala c Ires quarlos; A LUGAM-SE dois coinmotlos. cm casa de" de S.V II4._. Uu», O 3

PUECISA-SE deiierfeit, caieira. «« ÃZÜ^li _u,„'a J.la de frente a mo* ^..Sir^fnl/^r^íSi.,' 
% \ _„ ?:?£_."' 

":' ^titlTn" ™ ^" 
^ 

^!J\ 
oV I êf^rltâ ^ ™] ™ 

Tj^il A LUGA-SE rer co„$ a .optima cas, asso-

<raa dc S.

uas casas em ininto de
niiiiiiiob da cidade; „:,

CliriátovSo 6.-3. 111 I.) 1

VLUGA-SE 
para. familia a lio.

da rua José Clemente, cm
vão, loííar saudável.

1 casa u. 4."
em S. Christo-

(O

PHECISA-Stfi de |K"!cita cozmlie.ra, que
X li.irma .10 aluguel; á ma Ilndducl:
Lobo ti. 30a. (.15' IV I-

ÍJKECISA-SE 
dc 11111.1 cozinlieira i|iic

durma 110 aluguel; rua do llispo .:..-
mero 94. Csj-t M > «

JRIÍlfl ' _ LUGAM-SK boas casas novas na nic-
nlUU I-*--*-*1-'"1-- e liygicnica "Villa Ivu.enic", .'1" (L>

A,1.1 l.A-hli para qualquer negocio limpo __.-sa|a. cozinlia, boa área, etc; tia avciiila¦!-A LLOAM-SL unia sala e Ires quarto
, 1 1 , -, .. •¦-.. -i .- XXn ensn il. ire, da rua bcneral tcdra, ,jr rlla 1'ctropolis 11. na. Aluguel 6iS..oe. ¦ -«-na rua Pcdri, Américo, casa 11. 36. _ri.fàmilin, a 20$ cada um; na rua do Cas

A-ço" lim\n tmf mobifia"em cas.i de c™ «Jg*» ""s f»"Jl)S ^ '»»»•"•• 
^ 

em Santa 'll.c.eaa. (40S V) Jl (4083 0) J ._,,_ J. Gloria: (34» 0) S

.. — ¦¦• 1 
__._„,„ ju

_ LUG.A-SU, por foo?, o predio ua ria « | ,_.„.;„
aCA.Cener.il Câmara 84, cem loja c 2 ..mia- 1

A IVUGA-Sl. unia rasa, reformada dc novo,
eliel

I).
rica, para familia, á rua do BWSHBiía; .'-BitSriS..-. :ks! ;ESi ;-5í!;i2' SSIüK^SUS' m ¦ :S:.:,;5i' 'Si .:S!i ü-HHUlSi iiiSBH.1 ISiifflirüSiiriiaií:ffl. .ia ,:!ai!:'iE';i-ÍLr.:::!3l!.!E: 

SIBSI IBiiSS

"I,U1.('ISA*SH de uma boa cozinlieira; _c
.1. :'. iua Costa l.obo 11, 77, t--'jt-'-r das 8! ._
horas cm ilcanlc. (514 11) K

|>l(KCISa\)*SE de unu. cozinheira ,'.0
X trivial, á rua General Polydoro ... ifi,,
l;.,l:lfi>S'0. (SM l!,__

1>R1'.C1SA-SH 
(lo uma empregada em

casa du familia, para cozinhar e mais
serviços leves; rua Viseu.ide dc Tòean-
tias ... 43—Todos os Sanlo.:. l.i»ai II) A

J-RECISA-SE 
de uma cozinheira (|(te

. durma em eis*. Rua do Roso, -'S.
i-,i,a 4. Laranjeiras, (3-o H> J

ílÍiiSIHl!ailíilffln!lffii:illHi:ii!ã^l;iBi:::-:iH''lilGi.fi..';SG' itaj^
•?í AO LEVANTAR. . . TOMAE H
1 UM PEQUENO CALIX DE Ij

I Guaranesm

.¦iu i C.

Ã LTCA-SI. uin pequeno sobrado, na rua
aili.,., Inválidos ie. (--« __]

^ LUGA-SK o sobrado d., rua Sele de Sc*
a:\teiiiliro .18; irata-se no armazem. (t3°l'*)J

t. I.IGA-Si; u.n 1° andar, próprio para es-
IjLcriplorio; trata-se á rua Candelária n.
7.,. loja.  C-tt-9* '¦) -1

ALUGA-SIÍ, 
per 100Í,

SiinCA...... i-io; trata-i
fiiiideg.. >-'. Peixoto í* C.

(3280 IC) .1I
. 

"'iA'''i 
i A Ll'i'.A-Sl-: um bom quarto, |.or 40$, em

141.0 1,1 .. j __.,..,.., ,«_ íanijlia, co.n luz electrica c ]
todas a-i conimodtdailes, a moços sérios; na
..... ICvaristo da \'cík;i ija. (33,1 I-.) .1

Vf,UGa\*SIJ 
.1 predio da rua Uru.iiayãnfl

13o, com 2 andares armaxem. iunto
ou separado; chave á rua 1'loriano 1'eixo*
io t. botequim. (405* K) S

,1 l.ri'..\.\I-SI. bons co.'..lindos, «.ara mo-
XXços solteiros, dc ,i:$ e 40Ç; na rua São
1'cdro 11. 115, i". (51C1 líl.l

a loja da rua
c na rua da Al

li IlfPlfüffIIP 11 PW & IIüflP
A I.l'1'A-Si: ;vr eoo$ a oplii„:i casa asso

xiviiradadn de porão habitavel, situada cm
centro de terreno, tendo luz cleclriea c
maííiiificas nccomtnodações para fainUia, si'
to á rim liarão de l'ctro|iolis n. 76; a5
chaves estão na mesma rua a, 114. f")de
sc trata. (.:.'. ,li .1

àlariz ç llarros 11. so.

A LUGA-Slv para família de tratamento, a
aCVespIcmlida cnsa u. .'iii .1:. rua Mariz
1 '4llIlS !__ "lí1, ___eço s53íeoo. (Li

\ LUGA-Sli .1 casa da rna Luiz Barbosa
aIli!. Si, i-oiii duas salas, doi» quartos, Im
electricidade, banheiro c niAis assessorios; ai
cl.aves estão tia vend,., defr nic; lr.it.l-se ....
it:a dc b. l''raucisco Xavier aia. (91L) K

ALU0A-S1', 
por 150? ,1 11, :C;, loja, da

rua (do Uiachuelo, com dois nuártos,
duas f-alas, dependências c luz electrica.

j Aljcrto das o ás .' e das a ji ... Trata-so
a | na -a-..;. Gonçalves Dias ... 58, das 2 :í<

íU'''.."ai'V'i i ALUCAM-SE, a 50$, 60$ c 110$, lindos
{,.\\22 i.) .1 xjLtiuartos c salas de frente, bem mobilados;

fcnsSo da praça M»uá ;-,t, -n anda
(215 Kl S\ LUGaMl-Sl. dois bons quartos, "o cs*

ÜLplendiilo sobrado á rua America 171. .
oecupado por -pequena família, composta de j ^ I.UGA-SU uma loja, prompta para qual-

pessoas .(adultos); tom banhos frios lu ; __Vq„Cr negocio, ;. avenida Rio llranco 31.:.i..:..i ia, i lofar .af^zív-i, alto c ss.síIsí-i:- (1058 )•) b

í';.:|lJ:!;:!ilffliai:ilia1i|«laWii.'lííii.iJlBl^

. ,J A I.UGA-S1J um quarto cm casa de fa-
|- A L-ULA-S1',. cm casa dc faui„ili.i, 1111 cx-. J\_mlr ,ln comincrc|0. r,ia 1,
1 xVc-lle.iic commodo, con) pensão; rua ata- ¦ ¦ ¦ ¦

(4141 b)

PRECISA-SE de uma boa cbzinhcirn, rua
.1 Menezes Vieira 145, i" andar, antiga
.litvalidus. (313 J3) R
'piiliCllSA-SiE de ...
.1 de confiança, que diurna no aluguel
leve (algumas iníudezlu; jircferc-sc es*
ir.u.gcira; rua lluinayl.i 142. C.f.u D) .1

LJKIàilSASlC 
de uma empregada branca

para cozinhar e mais .serviços, em. c
de um casal estrangeiro
.«or.-.r.n 1279-

Kua Conde
(30S C) .1

família,
comnn-do, COíl) pensão; rua Ma-

raliRuapc 11. 13.
"Ã 

'LUGaVSIi uma boa sala dc frente, eu-
-íilvadn indciiendentc; na rua Valli.daics
... 32, sol.rado. (37í> •*) -1

andar ...
próprio paru escriptorio. Joa-

Ceraldo 43, avenida Kio Bianco. C^oGEíS

Al,rr.AM-Sl'! 
magnificor. commodos, mo*

bllados, com
magnificor. commodo.-!,

com boa penrTip, a pessoas

,1 LUGA-Sfi o iu andar do largo da < .1-
.a\ii,.ca ... 6, rrop.io p:uíi escriptorio. Joa-

(375 1-.) Sllrasil

,\ laUCA-SÜ u cisa da ladeira do Leme
a%„. .:.'¦; as chaves estão no arinazeni
da esquina e trala-sc na rua da Quitanda
n. oo. (.'•'

ÍJlíEClSASlü 
de uma cozinheira, n:

Avenida Salvador de Si, 1S7. sobra lo,
(c80 li. i( i

A •t.L'1'.ASI-; Utn connnodo cn, rasa
-é'V •.:..:. seul ara, com toda libcrdudc;
raa dc S. Leopoldo n. .IsC, sobrado

li) 
^
de

l.iSi K) S

LUGA-Sli uma de frente, com ou
P^Cl'r^f;E b^lcS rtlScffi l Al^n^rj tmrciiv.llieiro^de .rata

(un II) I incuto; 11.1 rua dc o. José ti. /-', 2" nn*• I ,ii;- (417 Ü) J

....-íE.SjfííS&iííiSE^^

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, não
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello c ex- iMtt-ítótftVr"^^™^1?
: _ forrada; nn rua Padre Aup.uclino tt. -.--a,tmgiie a caspa com tres applicacões

VENDE-SE EM TODAS AS PEIIFÜMAHTAS
PHASSMACSAS E DKQGAKSílS -¦- Preço 2$mU rs.

aiBBBiípfflisiaaíaisisiaB

t LUGA-Sli .1 casa da rua Dr.
i.Vde Barros n. .5, fisLicio de Sá.. I "

(JK5 •'' __ I A IjUCIA-SW iiiiiii.i 0111 conta 11
1 TT,a*'A c,. 

. "7" ", 
! •*"'*'.-ii's.'i IV dn run .José Vi contaAl.ll.ASI-, ..... commodo b.:r.lu. a um lou , > iijl-n-ili -,-1 ¦ nc ,.|in,-,m „.,

A„„ dois moços, ou a .'.ua rçnbora «ue P;..?,..,!,, ",,'.. 
\5 

' * Js, ";''_,,"
trabalhe fura; aluguel .5$; 1: imlei-ctidcn- _____J_____-__ <J glS*-| J*
le: rua Padre Migueliilo 11. 45, Catumby, . , .... „.. , ,

(,,0. i) T A LU(.i\-SU, .10 bairro do 1'cdregulho, 1• 1 i"VmaíTiiificn predio, com boas accouunot
l LUGA-Sli uma casa, pa.'.* pequena fami- _•'____•¦__ __J_____i___L?2: l*i_\l'2:'i

aÍAlia dc tratamento; tem dus» ralas, dois 
*""~T..,.',-.. 

,,,
"Itartof, quarto de lianl.n ,'a... lir.ul.oir.-i es-1 .LLCA-Sb per 130? .1 cn a da rua Cila-

bidet c mais (leiioudtnciaa. ms* I-í-'*-v'es raria u. 13; Irata-sc na rua di
Alfândega n. i-\ 1'eixoto «St C, (4iasí.) .1

A LUCÍA-SU o predio da rua de S. 1'nui.
jr.yeisco Xavier n. 35;; as chaves se eu,

casn ao lado. (17 IJ .1

chaves cs.iio no ,.. a-.c in.ia.se un rua
dc S. José ... 78, sobrado. (l'.'l 1) )

. comiam
i ,1 l.lil.A SE u... bom quarlo por aoÇ, a
| Xi.it.oco solteiro, cm c;.sa de lamilia: ua
| rua Itapiru' n, p. C-Í3-* J) .'

| i LÜGa\M-Sli os 2 a..;..,.'c..s noves, da'. a,-.lr.i:i da Iv.ncll.i ns. r c 47-A. junto ao
1 largo (lo Rio Comprido; a chave un 45.

(oi .1 I i.

A LUGA-Sli ,i casa n. 3!) da r:.a Cosia
iXCuimarães, nrpximo á praça ¦Argentina,
bondes dc H. Januário, com commodidndca
para familia regular, preço 120$; ns clia*.
ves estilo na venda próxima, com n ar.
'lirandão. (,«oa ],. .1

A LÜG.\M-SE, oiuirna sala por curai e ...» A JYUO.A-SE só liara envilllicifo
i.t.6 F) I! 1 pe

le A.ssi;
dt tratamento; ita rua Machad

tinlaiuciito; na ma Kiacliuclo 15C. (aeiElS A (LUGA-SE pbr 150$ mensaes o predial A Ll'CAM-SE, optima ;a!n por casal e .....
_~ — XXà rua Joaquim Silva, t!| (.Lapa). xiiiposcnto para cavalheiro, com pensão, afüniii ....lin.ii il,,!-,ni, ,.,•«,, 1,..,,,

A'"I,UrrA-SIÍ o binh armazoin .32 c 84 da ¦ • •-.......•. .... ,,.„  - ., \. ,-...„.,. I '"". "lil.mo .li., i.iiíoi ... !..•,„
XVrua Visconde de Itauna; trata-se no l''lu_ ' a&mmm^rmmim&aa
mltiense Hotel; praça da República 207.

—-|^-S GÂTTETE, LÂOiJEIÍ
irto de frente, com« 'A LUGA-Sli um qu

XXpcnsão, para rapazes do cotnmercio, c
prccisa-sc de um companheiro dc quarto, â
rua do Hospício n. 54, a" and. (io.sú li) S

A LUGA-SE por 300$ .....a K.ir.me com
XÜduas casas, tia r:... .I-iüo Caetano 189
a .09: trala-sc na rua do Lavradio 133.

(4783 E) II

¦rr. C) |< *«f«l:i-rlo (' com inoveis novos. Alu-
' L_' miei SOS com Icitilios <|iieiitcs ou

\ I.1'(;\M-SI-' íu-iln dos l.inl,..-'''''"í. '' l"-"'"'"'' tilntoco. lOleaniitc
ASÍ.^.T.pK müuo ":!;;;'•' "tlIIV'ot'.f"„; ?r s,,",'i;:",a
¦illa.s 1,1.11,1 anil ,!,. I',..„,l.. „ mi,.*. '" *I•»1111 ti» CSl 1'llllUt'll'll SC1II t"t'UH-

BOTAFOGO E GâVEIlSlfS""'u"^ ™nrt"',,;!" ";<'"s' ¦'B""" ,:,""0:, lmrA "•i<i:;'
•oiiloiluveis, !_"."__¦

A l.t'(iA-Sfl:', cm ca.^a de família, uma
X".5u arejada &ala, ua rua do Cattete nu-
mero zíi, nrosimo aos banhos de mar,

(311.6 G) J
A LUG.VSli a casal de respeito, metade; 

Ado sobrado da rua Larga ... .«.. Alu- ALUGA-SE pura família ile tratamento .1
guel, .,;"S- trata-se no mesmo. (.;ii46 li) S | xiesplendida casa 11. ri da rua Dezenove

(3 181) ti
:i,VM2. v.-.i ',,•„•>. Ir/ electri-1 

'i_UOA.SH 
a ci.sa"d7™. GencTal Rellè"

t l't" I .CXgarde „. S6 dois quarlos, duas falai,.

,i LUGA-SE, por 201.$, a casa da rua 11..-
i'A.iã„ dc Pcti..polis 11. 104, tendo accom.
nodaçSes para família regular c de trata-
monto; a chave 110 11. 00 onde sc iufnriiiii.

(-15 JJ ¦•

.4 i UGA-Sli a cisa (Ia rua Ur- Carmo
ÃA.Nelli. uu,, co... 3 quarlos. ;.- salas, quintal,
cozinlia; as cliavcs no íoi: trala-se a vem*
da Rio llranco 161, sób. (158 Jl .1 !

A LUGA-SK 011 ve.idc*se a cisa .li r.u,
XJ-dc Santa Luiza n. 20, Maracanã; trn-.
tti-i.e ;:a tuestua rua 01. (.,1 U) lí

Fevereiro, cm llotafoan. Preço, as,-,?. ((
I -""" . -.. j ALUCA-Sli ira ladeira do Senado 40,1 

nnrBnnP r nnriinSP * LUGAM-SIS II» Avenidlt Uio iXnieia eus,, mi snla c quarto, tem idas' A..I.U.ASI'. mn quarto a raimze* do co:..-

bnulUi d L UlitAUflú íVlJrunco ll. 51. esiillinn (lll rlla as cnm.nodiil.ides e porão hnbilayel, com Ximcrçio, cavalheiro ou senhora, que tra-
UHU1UUU U UIILHUnu ._ui ( i. u,„_.,,ificilS 

''i-t clectrita cn. todos'os comi.io.los. casa; -alho .tora, esplendido quarto mobilado, liou.
__i l !*•(.HKIi (K i iiniiiiui... im.-"" )>•>¦_ | (!(, -.,„,;,;., ,|,„,„,,; ,rata-se na ...esn.:. cisa.; banheiro, luz electrica c IcU-p lime; na ave.

t laUGA.SIi un.a .creada p.:.M lodo o ser-
-ílviço; ua rua L'i..> da Silva n. 59-
iMcjc;.

s.ulns e qunrlo, com neiisuo; mira
pessoa, 100$ n 150$; nara

(437' O) j tinas, dc -J-ÍO... 11 800$. (J '140)1*1 1 ),UGa\-SH uma
(3i6-* li) J

VI/UGA-SH 
uma casa nova com doís

(juartos, uma sala. luz electrica c quin-
ÍKECISA-SE de unia mocinha dc 13 a A LUGA-SU, a um cavalheiro do' eoninicr* ,-,. „¦,„,.,_, 90?. tr.lv__sa d„ Cassinno 6. (li

Hinos, em cisa dc (amilia, para ü*co, uma sali bem .mobilada, _com 
duas

leves rua S. JobC 11. 80, so-I sacadas dc frente e 11 vista, da Ayenula, cm
1'r.,J„. (5-7 C) 11

 | andar, esquina ua rua «a. •-"-' *;;¦ . 1 clcclrictis c -sanitárias.
creada, <¦'¦>'' V'U

nida ÍU-avítr.ic \a!alt!ares ii- -'¦ ido
(247 K

A LUGAM-SE ...na sa!.-. c aposeuti
jC"Amol;Í!adoji, com toda o coníort
ou

. rviruà

ntni, bem
liorto, cc-iv.

sem ijcnsflo; na rua das I,aranjcira.i
lelcplione 3473 Central. (245 i'.> S

IU lieiisno, (
ilesdi
ca. Tclcplu 1'onsi'io J''amiliai'
çu .losé de Alemiiv 14, Citteli

(J ___) (.'

A LUG.VSli unia cfplemlidn cs::, nova,
iXconi iinalro (inartos, duas salas e todas
a-i cnimiiocüdatles para pequena família de
tratamento; tm rua l>. Carlos l n. tai,
as cliavcs iicliam-se na venda, io...

(363 G) 11

— • >. te di* \1 ;reo.cVuarxm>vinB&maimwx3eE>m^ - ; __^...l__..l

A LUGA-Sli um quarto bem moWndo,
.i Vcom pen-íão, a c.i;-al ou íi dois moço-S
c.-.sa de faniilia; na ma -fl. Macedo 17.

(3-6 G) I!

ALUGA-SE 
,:•.. quarto a rapa? do com*

GoMorrfoêa
"ura-se cm 3 dias com

4 ],{'•1AM-SK « «ala de frente e quar.-fito. a duas senhoras do familia; na rua
Hclla dc S. João n. ioo:. (43 I.) U

Al.rf.A-Slí 
uma casa_ com quatro quar.

.to»-, duas salas r mais dependências; na
ly-.uz Uarbosa n, -45. proxir.10 á praça

(6.1 d j

ou senhora que trabalhe fora
cin casi franceza. com lodo o conforto i .
moilerno; Canele 3.3. (605 G)-M

cozinha, quinlal, etc, lo.i_ar ü-to, ;¦??, está
aberto cm limjicsa; trata-se na rua 4 Sete
dc Setembro i oo. (375 •*-") **-

A LUGASE um quarlo ou sala de fren-
xAie. .. um casai ou a senhoras dc trata-
tnenlOi em casa de familia, onde níío ha
outros inquilinos; na rua de B. Clemente
n. 94, .lobrado. l.ií-l C) r> •

A LUGaVSIi a cas:. do rua Pinheiro li:.:- . ,\ I.1.1C.A SE o grande predio .In rua liarão
/iiuarãcs ... .«, eo:.. cinco quarlos, duns .aTXde Scrtorio n. 21, com iniiilns conttni.ilos,
salas ljii.iliei.-o*-*,' \V. C, bom quintal. Aa I ooráo habitavcl, jardim c quinlal; as chaves
cliavcs estão em frente 110 u. 20, (317G) Kl eslão na n.a liarão dc Ilapagipe n, ,|l>; Ir.--

¦ I ias,, na run do Mercado ... 23, çom Macedo
I. 1.1V.A-SE liou. qu.irlo com vista para o Kibeiro .*. C. (.•."(' J) 1*

1 A LUGA-Sli por 80$ boa
1 XXquartos. duas salas, etc.;

SKriMii=awíeflruBUBniva«sa^,*iz^^

i"l..',.-ir c jardim (Ia Gloria, para .m-ço foi
na ladeira da Gloria

casa com dois
no Houlevard

1 Vinte e Oito de Sctciuhro n. si), onde pc
informa. Villa Isabel. (6g \4) H

A LUGaVSE por :!•--. o bonito sobrada
.xViia nm nc S. I.uiz Gonzaga n. 148,
com tolas as commodidades .para família
de tratamento, grande quinta), bondes ít
porta, etc; a^, chave está na loja e lrat'a-
.-e ua i'iaça Saenz 1'cfla n. 5., até á_ 10
e dr.mis das 16 horas ou na rua Gonçalves
Pias n. Cs, das 12 ás M, (00 i.» 1<

\ LUGA-SE ;.or 311$ um q-.arto de frente,
.ÍXconi Uv/., a senhora .sú; na rua Uatiylo-
nia 35. _!_!_. I

A TaüGAM-SE

'I.UECISA-SE de
.1. :i .ua Guimarães Coiporo ... 122

uma pequena
• 11,

('(.:¦:¦. al-atta; serviços leves. (507 C)

.iSASE

Ayenula, cm » I.CGA-SK o esplendido finado «i rua In. 105, lelcplione 347» Cent
cia dc familia; rua Rodrigo oilva ap, _-_(ie _ I'cdro 11. i'i com instalações' 

ndar, esquina d:, rua da Asscuillica. c|tçiriias c ......iiariis, c upoãctttos bem .VpfaTSS^STPS-i-SK
arejados; trata se na loja com o *t. Va~-
conceitos das 7 ás 11 ila manhã• (<[Oi.-j!'*)ii

n;-.'

j.i
|.ag

i ti. ()2

pata casa de ianiilia, de
nua
cr vir

e 15$ c tra'

di.i de rua do Lavradi
Ias accoinmodaçtJ1

ara família de tratautOjHo; as chaves cs!
armazeni iunlo; tratcoe na rua dc ç

S A LUG.A-Sli o pre
_ i .'.V... 170. ci... «Eplei.

.1- inoci-ulia branca on preta, en mesmo »«éa™"fra_0L.ado! U»6 
E.ie.il.ora, (ura servir n mesa. c serviços J"-** "• '"' •"'-"""¦'•  *'

10

11 to
(556 C) K

1JÜIHI-SASE dc umi creada para casa
.1 dc iiequena Uunilia; na ladeira do

____. 
"¦ '• (234 (')__*_

PUECISA-SE 
de uma creada para ser-

viços cm cisa de pequena lamilia; .'.
travessa i-' dc Dezembro ... i| — Mal-
toso. Í...-<.| __!

1>!l.:.-.ISA-.SE 
dc ura crc.ido habilitado,

para lin.|.e.*a. dc casa dc tratamctito,
c recados, dc confiança. Quer-se pessoa
honesta, que tenha referencias muilo sc*
rias de pessoa idonéa; caria nesta folha.

A LUGA-Sli um Iram quarto, cn. casa do
2-Lfamilia de •¦cspi-ite; rur da Asaerablca
ó.l. 2" andar, '¦

A LUGA-SE o predio da. rua Theophilo
ÜV-Ottoni 11. 1.1-', por i |i? mensaes. teu
armazém cm baixo ., saião cm ciina; ns
cliavcs estão cm frente no ... 12;' c lt'ilM*sç «
:.a rua Marechal 1'loviniio n. -'-'i- (417E)K

ALUGA-Sli um bom quarto, cm casa.de
,ÍXfamilia, a moça? decentes; na avenida
Comes 1'rcirc 43 terreo. Preço, .iníuoo.

(.«-¦> E) .1

A I.UGA-SIÍ um quarlo, com luz riectrica,
.*\.\ mojjos solteiros ou a casal sem filhos. «»
com direito a cOKistha; rua do r.avradio i .', &

(-11.14 li) .' _.\Y.

Orogarm Granado & Fillios
RUA UKUGVYÂNA N. 91

10 da avenida I'i* 1 P'
g Agueiiíi, rua Vtiiranga (Laranjeiras), ten- onde so m
rH do duas salas, dois quarlos. cozi..!..-., quintal 

'

11 34 I •

A LUG.A-Sli por .30$ mensaes a ea-a IV;
| iT\.da rua I'. -Marciana n. 5. com -rríl

IA LUGaVSIi a casa assobradada da rua da j j\ iiüUA.U.SK as casas da ruu
(t.ó (',) R Alistrella n. 52, com boas accoiiimodacScs l-e^-l). Mni'111 71 (Aldeia Campista),

l-..ril [-..luilia regular, gaz c i...'. cleclriea; transversal á rua Pereira Nunes,
avenida Fi-1 Riandc iiubiial, etc; a chave esta no¦ n..07. «ovns, com dois iiunrtos, duas'. •'_._—-• í salas, cozinlia, banheiro o tampie

_., I du lavnccni, todos os conunodos
ectricl- IU mui liados a Uu clocl.rica. As

coúimo.lidadcs. ! chaves no locnl, 'fruta-se na rua
(.-,:»'. .1' ) ] (.iiiae.thes lliii.i .'ÍI. tiro.viino (lll

cidade, a poucos passos dos bon-

tanque; trata-se lia praia do Haincngo« A LUG.A-Sli uma ca-a .... rua dos
¦¦ ¦ ¦; í.XAíiueiros nll) G

d.lde :inha e toda*s
por

. LUGA-SK o 1" andar na av.
i".Vijn; chaves c tratar, no Café ;.
ceai i)ias.

A LUGA-SE d 1" andar
*i"Vrua da Candelária n. ;

J."r!Lrrr..: H €5««-S'Sw»-aift#-l* MM^'»»^^ A M-^l^nl n» -• *»¦ •»'Z™SnH."«I :. con, c>! ALUGA-SE, f ,,r: familia, o pavimen* ,,es do'Alj,cla ülltlpist,,, cuja pus*
,-. Uio llranco | *.9®8*-*f 8B!_-@fifôl® IS9*-'^SflU«@ © IH&ÍPÜS&W® I • ctricidade; <,., cl.aves .... iiicin.a rua, cm ' 

/*!" 
""": '' *\" - 

,. ., '''\ií 
V mm-õ Si'-',m ü'" 'Il!as s(;c<-ões 6 dc SOO

•»« S. Paulo, | 
«-» 

| ti. VIII. (2S2 G) 1;: t^-a- i»;;-'••' 
?.'':;;'.^r. v\'-C-a d^ réis. Alt.uueis 100S o 00$000. 1.

i-X-í' V) í íi' c\ r-A jt* /f* »\ -s cv c *"-. ii » a .-*»* «  ¦-¦  ! co/iiuia, arca com cnu\tiro c "•*_;•'« TV i 
¦ .' , :| DRGQÂb IMOVAS | A LUGA-SE. per 2m,$ mensal a boa casa j.vc eil* "M »¦ «?. o*"** * '"'"• W*0}J t l.UGA-SE uma casa na rua Ur. Sil-

casal sem ílli
6, para cscnplu I

Chaves r.o arma-'
(40.1-: li) .1

Ketiieelios-. g-a,i-axxticios
h\ <Tl.de um só pavimento, á rua Marquez de

Olinda 11. .í... toda reformada do novo l l,l'G.\-SK e.n casa de família, á ru:.
"LAiistides l.ui.e n. 237, magníficos conv

A LUGA-Sli parte dc mu snuuh. sobrado
X1|':-í;h-Íii para negocio, com 14 jar.oüa-í
para a rua; Urugilayaiia 22. (-'604 lí) ,'

A -LUGAM SI'
a A. (13S D) .1 ] ±±

"i-rua dos Ourives s

A l.UCA-SK, com pensão, em casa de fn-I jtXmiiin, iiiafTuifico quarto liem niahiiado;
unia snla c uni quarlo; na | nn rja (.„ «(,....,;„ ,,. ,,.. _. a,.,i.,r _,,,.,.

f- '!¦•',,- -iei "1. 
o-irJs - -a - vl-ic copa.! rS-Anstidi-s l.oDo n. 237, liiagni cos cui„-RI- ''-, , . "-•'' 

, f''11-'-"'- - ¦¦"¦¦¦' s1';l-l'->,'.-', 
Ho.los 11 casaes sem I lios. cacalliciios ou

Biilança americaca sensível a 1 gruinnia pura pesagem u\ A '¦•'
H gra tu ila da nossa IVcguezui. ra.,"
ll_íavSM^.^íiiiÍ2^-:5ãi^

dcA-Si; .0 p.ç.i:.. ... .31 ,1a rua Co::- 
| 

dj c__,_;,.™__e-..-„, ,rn„.|_ ,,rrc.,o p. io paraIdo de In...,,, l.u.a ogo, tem sele quar- 1™' " »¦ 
-> ,„„,,,:„,„, trala-se na

am l. (455 R)J

JUKCISA-SE de uma creada para lavar'nUKCISA-SE de
.1. c eugonunarj 1

TpiíEClSA-SE dc uma c

gommarj rua do Mattoso :;.- q

A-SE dí uma cre
icrviço de casa, inenos lavar c

A 'LUGAiSli mu bem montado gabinete
xAdculario com apiiarcllioa electricos liara

. 11, «a 1 funecionar das 8 hur.is da manhã ;'. . hora
Ui tarde; avenida Ein llranco 3- CI44-.) !

jiara o

avenida c Gonçalves LMa3. U4.Í.K) Si 4 LUGA-Sli por qiS .1
I atA.de De/embro 11. 162

A LUGaVSE mn amplo a" andar na rua I ma rua 11. i_4_S*
XXfrimciro de Março n. roo; trata-se comi *""""",„. -,. , -, ¦
Camões * C. .... becco das Cnuccllas 8, j A LtG.VSE rasa da rua IL M
onde estilo as chaves.

asa da rua Uito. A LUCA-Sii nn: qua.
IVatase na mes- JTVimie;-endentc; ua :v

(mo G) ,11 tiba .-.-. Cattete.

,-V LUG.VSli um quarlo mobilado, cn. caiai
tua 1'ici Caneca 11, 8,, sobrado. I -^'A-dc famili

(:3.| C) •H" '-' •' : ledo l»nt- i7ta; larli

arianna *i I,'L'í'.A-ÍI. por .««k* \.,.,., -.;''.«»¦»¦ -•• 
j J2_ ;; ,.,,..._„ ,,„ „, n7. Aluguel- Acmu ekr.tricid.idc. ;

_________.' .oo?. Iiotafogo. (3" C.)-. 11, casa de familia; na 1

bem mohilado,
ll-.-.rão de ll.iarn-

(4S5 C) .1

: quarto tiiohílado.
io dn mar, em
Corrêa Dutra 78.G) Jmobilado, cm eaáa » LUGA-SK. por preço razoável, .1 nia*! ""* ~ ~~ ta'.; W J

-.:¦,:: Mano..!, ,34* I xAgniiico armazem, próprio para varejo,- ?.LUGASE uma cisa cem di.is quarto-, 
•-——;-——  ~7~7r,- ;—;—7—

(113 lí) J iodo pintado dc novo,.', rua Vasco da Gama -Í-Vditas salas, porão !i..b.l:.vcl., eosmli., <' A LUGA M. unu eâi.lrr.de.a .sal., de fren-
 u. 170; larlii-se ú rua Sachct 1-'. sobrado. «rniiile quintal: na travessa Cruzeiro do | XA-te. .. cisa., licia :,u...':!a,i.-i, cor., pen-

T» 1.1.-/(1 ca cia /!,, ¦,,,,., ,.,...,,!•¦ I A I.-UGA.SI-. por (Io* c 50$ um cxeellen (,,(,-0 E) R ,-.,.! ,1. 5.. Scbc-se pela
lJKl'.01SA-ÍTfl do timit creula. | __.„„.,_„ mM.„ \„, ., ...nços do comn.crcio  tos. Cattete.
' porioila lavadeira C emiommil* snltciros, tnia .1 comr.iodidadcl ua rua do A LUGaVSE o pavimento inferior do pre-j
deira; 1111 rna I.tiiz línruosu 8J. «iachuelo n. os. (433 K) .' : iV.li.i á rua do Livia.ncnto 11. 205, :o.n I .4 1.UGAM-SE optima
Villa Isnllcl. (.' 100) I' Uras accoimiiodaçôes «ara família, inslnlla-1 -af-fuim quarto, juntos, ,

I.Míl '.'ISiVSE de uma rr!.ii!.. para cozi-
.1 ..bar c lavar. Uu.i Ur. Dias da Cruz
339, Mcycr. (.105 In .1

Y)UEClSA-Sfi dc uma criada para co-
A pcira c mais serviços, na ladeiia dn
Itii-seil ..... (.¦¦'. L>) J
fs,i ¦.-..'¦-jt* a q*aa«aanfti»u*iJM*aw<>^^" 

EieESOS DIVERSOS
A LUGA.SE 11."a menina.

.-".t..i ..01: de e.l.-i;'. para •'
'mi! praticti de todos oi ser
..:..,, .p, 5Cb.

t, LUG.VSI
/"Xmmodo teu:
s.ie; ú rua di

ca?:; dc familia uai conr
ndas eoiiimodidadcs preçi- 1 ,',,-.d,.s K

Santa Luzia ti. 2\f, sobrado. ¦
(.--•-¦ H) lí VOBA TBfWff-ilWTIWaMTHtrr.-imA^- B:r I j.í»^'M-^-rmrat*C\.'*»r_lij

\ LUGA-Sli tun srau-Ic quarto que esta
jCVforrado de novo, -me strve pata dois mo-
ços em;)regados no commercio, rua da Al*
íandega n. -'í|. 2" andar. (519 li) li

1 LUGA-SE 1:
áll-liMia ...

da rua VÍ>c. dr
.-su no armazém.

(104 d j

todo n res-

A LUGA-Sli uma sala com direito a bom
jf>trrrn(;u r c.isal ou i.ioçüs que trabalhem
fora,preço -Vi- Una da AH.intleea. i.'i. .i''. '

(340 ii) u I

Urtueiro do ( -C.Vtc, a casa1., iicci i ...¦•¦üada, com pen
Tavares l>ns i *ân, e um hom quarto para cavalheiro, nas

(,Jr O UjmcíiUii* condições; na rv.a Andrade l*cr-
— i u.icc ri. 3-", casa dc familia. Cattete.

ab di: frente; e« (121 ('.' M
..ni ou sem lifiiíá 1 

"~ " "

ção electr :a, ce.: |; lios An- moveis, do i" .-."dar dc um 1 -asa de fa-1 A T.KGA-SI2 0111 llntafoSIO o pre*
(.-Sn li) 11; milia franceza; rua Voluntários da 1'atrij iA^lh, ,[:. vun da A-SSIIllípcão OP¦ 420. O.-20 (¦) ,1 j l)nM fumilin de Irniaineiito. com

.iM.UGA-SE o confortável predio ib pra ! ¦>!i-c0, donoitorlos
\'-:, Ferreira Vianna 11. 7°. Irai.r-i-a. ív,„; SKttltlc quintal C Clll

todas os .-!cp:.:iilc:.c::is . rc | lOIüOVel.
os cl.aves tstão no 11. 04. p:.'

rata-se ¦ :.a con.
for.ave! avenida Comnicrcio. u.:lo luz ele-
ctrica e toda- as cmnnicdídadss. tr.ua-se na
mesina a nuaí.ucr hera, com o encarre;:r,tÍo.
Kua Christovão Co'omba ... ;,"-. C.i:'ete.

(.-ai.; .",) .1

Oliveira. 1
pOinar, gaz

vi-to Iodos os di-.s das .. ás G da tarde. I . ( _• c,/..se :', -:..i Dr. Co;t.i Ecraz n.
Yrala-se com o proprietário que reside no I _-\s' , 

'„'_,. 
,.cv-,, cunl -. quarlos, 2 salas,

predio. Aluguel =50$. ___.!,ü' Jl ! (fi.intal, jardim electricidade, o mais outra

TTT-.-TTi" "TT 
~.  

T~ ,- .casinha. »• V, entrada pelo .1. 10; as cliavcs
A I.l l.A-SI'. :• cxrcilciile casa da rua Vo. ,-„ h ,.„„ __va ^. Lu.z 41. (|-'5-- J)->

x Llutttnrios da 1'atna n. .iro, por 2,.es; 
tr;.la-fi: com o st. 1'arvallio, i rua de São a ] i*c*i\-SK uma hòuíta sala de frente,
José 4--o, das 3 ás I horas. (Sa G) J •' 

_f__|_..*,i 
' 

mobilada, com luz cleclriea. em
—.  '¦¦ 

ea-a dc famili;. estrangeira, com entrada
t 1,1 0.V-&H .'I CaraiJC da ruu (Ia ¦ .¦•.ulentc, a :noc-; solteiro; m rua ^erv

---A-l*\.SSUm|l(.!ão 11. Ít.-J. (.1 202)(i ,,;.!.'.iro 11. loti lEstacio dc Sá). _____ I ',ro

A.''» va Pinto n. 126. Aluguel iooSj as cita
ves na padaria da esquina, em villa lsa-
bel. (9 D J

A LUGA-Sli .1 casa n. 216 da rua Pc-
i:L.Y.ra Nunes, com boa.-, ncconimodações
para pequena familia; as chaves estão .por
favor no n. 214 e Irata-se com Julio Mo-
reira, na rua da Quitanda 1.11. (2804 1<) J

m, GOPIGlÂi

t LUCaVSE, por 100$, a casa da rua Du-
i..l.quo de C.r.iaa 11. i.i.n no Houlevard ab
dc Suteaihro, com duas pala?, tres quartos.
ci*i"iuha, banheiro; teiu luz electrica c
m_iiit.ib (5184 D .1

A LUGA-SK, por 130$, a casa nova, as-
/i-iobradada, com entrada ao lado, tendo
-* salas, ,. quarlos, banheiro, cozinha e mais
tfeiicudencias, na rua do Consultório n. 47,

ximo a avenida 1'ctiro ivo; as cliavcw
casa \*, da avenida à nicunia rua n. 51.

(41.30) SI .1 1 UG.VSR e.n casa dc familia. um quar-
ÜLlo bem grande co.n luz cleclriea e çn-, .,,.,.,„,.
trada inilciieíulcnte; na rea Ncry Pinheiro A LUCA-SE por 8?$ uma casa co... dou
n ,06 1: ...cir, dc Sá). (.-Oi .0 J -P-niiartos. duas aalyf.ua. etc; na rua

, Conselheiro 1 homaz Coelho ti. 58; a» cha

iPSlMPMS P i RI íl?3 
' 

A LUGA SE por no$ooo a casa assobrada-1 vt-s ma armiucm
lt ío-fi-liíli I. I.LU-.USS ; 2_.,j_ rua lupiru ,,. ,69, em Catumby, com

Aldeia Gani pista.
(557 L) 1.

IM

t LUGA RH tun homem (lc todo
USck.io |.i„.i cisa de (amilia dc uiianicn-
I.-,. .-.Li puiliej dc lodo o serviço. 1I.....I0
aa niclliocca icferencias ou fiança; trnt.eae
ra ..... .->.. l:.."'o de Guaraiiba ... .,(>¦ .

(..;: W S

A I.UG.VÍ
2\,:,T sc:
dar.

A
LUC.VSti .'.ira boa nrruniadcira e co- j

{K\r.i casa dc família dc tra-
> -nin; na r,:.. Marquez de .Abrantes, 2.S,
aolrado. (íoi C) .1 |

; A J.I !• V-!-
aílanihcii.i,
•ti'.:
•ol-

V

LUGA-SE
d.i travessa

1'clix n.
.•(i, cen:

çaldiictc dentário, .1 dias
a d._ Carioca, *t-;. i° au-

(373 H) H

obra-.In do predio ... iC.
i l'.iri;lha.i somente para

eslão na rua liarão dç
trata ;e iu rua Hão José
:.:• (517 10

br?rjiREt*Ii5;VSB dc uron tno.it (oram. eopt**va arrumadeira cm ca:
á-» nc-iticm fami lia. Travessa £f. Saívad1
n. -•..-•¦ (.513 I"

-»"1!!. tr.. solirado, 1'iMisão >:inei- i— ;,
ia, mamiificas salns c quartns (lei A LUi.AM-SI-.

E SANTA THEREZA
A LUGA-Sli o predio da ..... Monte AV*. I

i"i.grc 11. --SC, _ S-uua Thercza, com prande
ttrreno, hella vUía e muita;. acrotumodaçõe=,'
rruprio para lamilia de tratamento, todos os
bonde-, dò Plano c os une tiarti... du estação
da Carioca para Pania . Mattos, passam na
porta do predio: traia-se com o sr. Cie-
mente Castelio Üranco, á mesma rua -9-t.

(3S3-! 1 ' .

.. LUG-UI-SIi salas mobiladas; In r.u do
U Vlí.rcnde io-,; 'clenhone, c bonde á i.or-
tn hu electrica, nanlic; quentes, (48541'*)^

A LUGA-SE uma bonita cisa. c... Santa
<ck.There2a; ru:\ Barão dc í.oreto ".*',-'
a., chaves estão, no n. 117,bons e arejados
c":nmodoí*. banheira esmaltada, quinta!, paz
e electricidade; casa nova; irata-íc no I'Iu-
iiiinciisc Hotel, praça da lícpubliça co;. c
•jon, sala -or, are meio-dia. ou Uliíz de Ca-

«rmazem. (ioioEiS

quartos

na rua do Ouvidor ... ••;. I A LUGAM SE a. a:
(19 G) J -rtcgnificos e jiygiç.

. 
'"" 

;,.V 
' ': 

A LUCA-SE, por 14;$, a casa da rua Buar- luz clcctr.ca, etc, so serve para pc.|..c..., i^ ^^ n5_ _,_ ,x . xu ^ _.__„ Um_,.... som.iuo, _-iql,e „. ..,., |,_,_; cliavcs na pliarmacia. f.imiha; as chaves tsuo 110 n. 10,, omic 1 i,eii„a „. 23, esquina da rua Chaves Da
fada par» ati"| (30 H) K te trará. M ria. Cancella, não alaga, limpos, bons com

i .J *-G«) (u , ,. modos, quintal c luz cleclriea. 5o.il.) I_ I ALUGAM-SE loas casn?, nor preços com- ALUCAM-SE baratos, bons, quarlos. lim* _J :—. . | ALUCAM-SE boas casas, por preços com*! A LUGAM-Sli baratos, bons, quarlos. I
ços do (iu,,.u-rcio, ma-1 X3_.i'odr«-,, co... accoinmodaçõcs pira fa.i.i- _-1.|„)-, e com .....cilas, so b moços solteiro

ua Barroso 67. Villa .Mi.:-t. ' , ,;lu-1(»-, 011 casaes q.tc trabalhem fora, t
I..-.VC5 eslão 110 11. 7.1. míd. 1 r.,'-;-i'__'familia, modesta, ca.ii iodo es rc

\ l.UGA-SE por ..;•>$ a
i7X V-suiupçí.o n. -*5. leda
ia.-.li... ...1 Crente lez c.cc

raa .
com í

:!:.-;•
na rua

¦alaí. e bom
et .1. .-', sob

A l.UGA-SE per .70Í
aáirãn d- Cuar l.ba n
co..n.'i..i:i'
n. :.-. 1

1 rata-se i-a
fv C.

rua

f-nta!. . raia*.
Io, ns O K

, .Lã
1 ila rua K.i-
com boas ac.

¦ Alfaudesra'! \\\
i.i-'! C) .1 

"

se tfalil. (.:". Hi I . ,.'...,..','' ...; ,-,vi-i-:-c -Ma 11 .i-.ru l. lG'.'. cir , __ , ,]

¦VfVe'¦•ta'':

._
üSíü-ai 5.S-I:. S! Ti: ílSÍ M, -E!. SSI!''Si, W..
AO DEITAR... i

TOMAE UM CALIX DE,

1 v.ço» l-.e*
hrad...
-jÍH!-'i'!SA:-.l"
A ,.ru.w*M>...

--te uma meaim para st'-
Rua de S, Pedro ,«.:. so

(284 LU J

1'eutc el."_ai:l.':iic!ite mobilados c
I com iicnsão; nara atua pes** >u de" : J'»)*; ú l-ioS; narii duas, de

I soos a ::oo$coo. (Ai íisi ii

tle uma tiK<ça
luta dir'

,, Dr.

em
3 d

Lir.o Tei\i>..i

A LU
alai. .

-iu..rtn cm casa de fa-
.. a 1 k .- • oas q ue trí.ba -

da Quitanda n. (*íi. 20
(502 li) li

a rapazes solteiros, tlms
-Aquartos. com entrada independente, num.
andar terreo da rua llr. Joaquim Miirt.nho.
t.roxtmo aos Arco?, em Siiiita Tliertca! nara -
traar, com o sr. Zo.-i.iio, á /ua da Quitan- ,
,!.. ... .er. 2" andar. (4056 r) S j

-a I.UC.AM-SIi na rui
xjlii. -o. avenida, duas
, .,¦,-•„. no .,.. 5. c para

"Ãl.ÚGaVSE. 
por »;"$.

X!*-Po!)-xcna 7C-1: ir..:.,.
fandega 12. Peixoto .'•¦ <
"Ã 

I.UGA-5E chi cas:. .
-.Vuimcnto. u.ua sa'a •
quarto; na rea D. Mar:
t.-.roío.

ixtMtrmieam
General IVIydero 

"'

crt?.is; ns chavea (
raiar na- rua tU I

.i_s?____.JhnÃ;c
casa da rua 1>. L -^
na rua d„ . a\!

A LUCA-SE. em c:i..a d- lamilia, un. quar-1
jTXíu, com entrada íniít-pendentc; u: rua,

, Lia Praiicisco 11. .'6; bende de Ipanema.
_ 

(4S II) R j

íi A r.UCAM-Si: em casa dn um ra-!
Xív... .| _ 'iiHisviltds COÍII iatiellllS, | 4 LUGAM-SK, cm casa dc íandüa. .. rua

-3 lo'-ar siiuduicl, perto do bonde o I-Alia ...i... ... 4.7.

HABBOGK-lQBfl E ÍUübJ

::;{|i': ¦_.:¦. ¦_. _fe: _

CM

-i llltll'
-==r=r-aa== 

| dll Ndi
•, iu - :-^i.. m. à....'i_ -: ¦

liar:i ver .'..;::.ar na riu 20 | mobilados a capricho; coainlia i n,i.eaira.
'inbro 12-1. Iiinnemu.

(A 3S20) II
I

(4121 G) 1

fnail.a dc UM-

nr.a n. t;.-;. lio-
I.i.,o G. J

II:

çanies casas dã n.a ! A LUGA-SE Para .fjimilia de trata';...
36, 42 c 48; as cha- K*--c.-;) cndid.1 casa a rua Nossa bcnlioi

n o encarregado, c trala-sc na rua | Copacaliana ... ._>-¦, com magniiicos
picio n. 144, i" audar. (-_-'S G) b' I sci.ios. preço 25350J0.

A LUGa\M-SE, a preenr. módicos, com ou
/.Liem pensão, confortáveis aposentos, á
rua H.;dd"ck Lobo 42:; dá-se refeição ;. dn-
::-i-::!i... (3236 K) J

A LUGA-SU cm ca^-a de íamilia séria c
jClVem frente dc rua. unia boa sala, com

Irada independente. Aluguei, 25$; na rua
lo.io n. 374. (383 L) K

\JtVGA-í.-' 
K um quarto bem flrekado, e:u

.caía de familia séria, a moços soltei-
ro-t ou uma senhora eõ. cotn ou sem pen-
sàn; na rua Bella de S. João n. 376.

(5S4 1.) R

A I.l'1,'. \-SI) uma boa casa pira familia
1 Vdc tralamcnlo, tendo cinco quartos,
tros üalãs. despensa. cozinha, banheiro, tan*
que. elec.rícidr/de, e chácara; respirando sc
03 bons ares da Tijuea. no Andarahy, rua
Ef.copoldfl n. 2Í2, Imnde Uruguay.

(588 I.) R

.idos.

A LUCA-SE uma csi.lc.dida sala de fren*
ai-Vlc. bem ii.obii.ula. banhes quentes - e
frios, lur electrica c ndas as commmiulides; ;
casa dc família; rua da Lapa 05. (406;

A LUGAM-SE bons cc
a-."V.cim, lu: cleclriea; rua do c
ruína do Guaratiba.

;..do!

A Li'(iAAi-si; línd.is o conforta-
-íA-veis casas, a 1S0$; nn ruu
1>. .Macianu, 89. (K 5249) G

A I.U''.A-SE uma r.iacnitic.i sala mobilada, i 
*

Xi.set.1 pensão, a moço do comnicrcio ou 

A LUGA-SE o ç
-íXça 1'crrvira V
te... seis quartos e ti
sario; as chaves eí-tão

(Ul: \ 1 i'.,.\M-Sl-: coinmo-.'is limpos
: _-l.ii. 45 ila riu 28 dc Sttcr.-.bro (Muda da"nrtavel 

predio ti.: pr-a-* Xtjuva); trata-se na mesma. co:n d. llenivin*
un ti. 70 (Ipanema), 1 ila Jiapf,>ia. K
•...io o conforto neces- j 

 *
o n. 94 (padaria), I A I ("CASE o cscclbnte nredio, para fi

/t. LUCAM-SK os prediosd a travessa da
. *C.VUni ver sida dc ns: i*: e 5;. as chavei

3 I istr.o ua venda da esquina; trata-se tia rua
rueiios Aires n. 257. (57-' D K

ir rua do Ouvidor n.
(267

cc- ¦ e.ivalueir
1 J : tence n.

dc tratamento; rua Andrade Per-
iS. (4038 G) S

__.s«i'li3 dc tralamcnlo, a rua Santc llcn-
II) J • ri....c 8.1, próximo á praça Satnz Peãat.tra*

 ! t^-se 11,1 mesma rua ti. 85. C39 *^) -^

li: 1! A LUGA-SE
. >\i.rtí-.il i\\iC'"•• l'.-!ro -•:,!. m

, Ilo a moços ou aj . I.UCA.M-SIi '..ma boa sala, por. 73».
.'¦..lhe furo; .... n.a de São XXum quarto, por :sí; a rua do K uicl
..lo. (570 E) K i ¦.* o

3r'-:i:ciSA;.l. 
de ura rapaz..!.,')

! .1I..C.1 ile prabinete: c preciso
n:i.:i-i ositilo; c»:. !-irBa n. 41, 'obrado. | » l.UC.Wl Si

__! = _'____ i JTVcom d-.reit,
 "~  . í na rua Senhc"ü »-.;i-"i ISASE .le uma bo.-. emprcsaüa, ,jar

i' limpa c .-¦.'¦ri.., para um casal que _ ALUGA-SE o esplendida casa dç tres
lierma no alimuel, 4 rui Moreira 11. 120. i TXfiA-SK 11 Olitimo predio dn I -.n-pavinieutos, á rua Moraes c \....
F.genho de Ucntro. (16 u.' J 1 _-_>,.9V„S_, Mut-ntnri ti. -if). cotn

!iuari_o e -*.ila de iautvtr,
á cozinha, a casai decente;
doa Passos n. 20. 1° nn-

(300 H) R

A 1 UGA-Sli á rua Conde de Lane
XXuma esplendida casa p.ir.i pensão, ri
tres pavimento* ¦ Preço.

nTIT.lIJUül
-"-tT- ç*J<--__L__

Jk
\ LUGAM-S-í n^ seguintes excellentes ca*,

_i.sas: Copacabana, r.e, Hilário ric Gouvêa: A LUGaVSE, por 303$. forrado e pintado
.1: i;..)i:.."i.ia... rua Capitão Saiomio 2i;S\,U novo, r, uranJc sobrado da rua tr.nac
centro, rui. do llospicio 30;, rua do Proposi. ! dc lio.i.íi:,-. 210, co.n tidas cs com:nodtda.!e;s

Thereza, rua da Concrrdin gtj ' ft muitos aposentos. * (19 h.>

A LUGaVSE (• predio da rua Ila.ío do
_T>.Keíiro ns. 115 c 117. coiu o 11. 26, com
Lour conunodes e quintal; as chaves estão
nr. psdatia n. 15b; lr_'a-se n.. lua do lios.
iiioio n. 144, sohrado, íiador firmo conimer-
í. .1. Alusticl 71S000. (493 D J

A LUCA-SE o nreilio d.i rna Pirão do
¦Tillor.-. Retiro cure os ns: 113 c ;io. eom
.> 11. 30, com bons cuininodofl e quintal; ar

156; trata-so na

:-$ooo. 1;)

ÍJKECISA-SE 
de uma jicquena nc

15 finno?, tnra sertiços leves
quena lamilia. tiio íac _ rua. Rua
ci.co Muratori íí* (415 I» J

Lapa. Preço -'u:*o:io; trata-se na rt:.i
,, , . dc S. Pedro 72. eom Costa Uraga & C. (F

,_ a I excellentes nccoiiimoilncoes paru j _.-
t- pe-1 fnniilia de tratamento. Aelia-se | A I.UGAM-SE sab.s c quartos a cavalhei-
l'"ran-I aberto dan S ús 5 horas dll (nrd(*.alr_.roi distinetos. en. casa de uma senhora

(II 517) K I sã; iu ma da Gloria .2. . 1324 ¦•'.> !

mm > um mmmut

1 ¦' to 2q; Santa thereza, rua tia Concórdia gi; « muitos aposentos. * U? *•¦¦' ¦* j rleves c-átão na padaria n. 156; trata-so na
rlil<i«-in*n S Cl.ris.ov.lo. rua D.irc-cllos jo, rua S. Era..- r—~ I ;',.;, ,10 llospicio n. 114. sobrado, das 10 tis
>! I llilM-11 .. ¦' Xavier 555. casas 17. 22. 23. 30 1 33; A LUí.A-sE irnia cran-rle rala dc (rc.ilc, . (i_dor rjrma commercial. Aluguel Kifooo.
/ l 3 \lll A 18 Villa Isabel, rua Silva Pinto 114 e 1 ifi. rua __.com sacada c independente, t :va cara t.y,(, LI J
II I I II lilíl li Tcrrcs 

'lioniem 
308; Riachuelo. rua Ua-bo* iccucia fami!.a; n.a Desenibargadrr Izidro ,_

tll,l,M-ll w Ai si da Silva 5*>: rua Victor .Mcircües 7.1; ' n. 138. (46 ^, ¦< Jt, I.UCA-SIi o predio di n.a Conselheiro
Minas 21; Mevrr, rua Mi

i guel Fernandes 48, rua Magilbícs Castro j A LUGA-SE a c.-.sa da rua Gralidão
¦Si; Encantado, rua .Sneclii... 55. Preços re-¦ _"_c.ira dois quartos, duas

.-.- te!.* e.n i ci._i,,- Tratu.s:- na Miilnalidads Vitalícia.] ..:•« Ir,.'..-.¦*« ::a n.es:.:a r:,a

*

1"% loliíni ns: _r e 27. com bons entmodos,
"¦ I jiird.ni c quintal, ilu-uinaçiò electrica; ns

.a eI _,.ves c;:}., i,, ,.,,.. !¦:¦! n. .56, da ru.
trrAr.:.- «= r:t-. At\

P...-3 vencer difficuliladcs i.hj."IcíiS e moraes, dominar vossos ........-,,'=. , ir í:*.,...,,,!.,,!,,, r..,_ Ancehna 5;. Preços re-,-TLcom dois quartos, duas sanas, cor.nna t .,,,,, c.:i-0 „, r.:,.-l,r'a n. >;6, da rua
.,.-..,,:. inveij,- - malcficios ganhar -dinheiro em negocio?, *-r feliz em i .,...:.... .-.*-....,• na .M.n.ialidade Vilalicia. í uz« In.u ,e ..a mesma r:,a r.. ::. .Mmia da I lí;i,So" ,_' il.,,,, Rub • trata--c na nia dS
amizades c gozar saúde e bem-estar; compre jâ um CASAL de PEDRAS 1 ,-..,, Tlicopliilo Ottoni n* -'. sob. (3394 »)B Tijuea- (7J___-_. "| llospicio 11. u-l. sobriido, fiador, firma
Dii CEVAR, poderoso talisman recehido da índia Oriental. - Remetto, ________- -______- . 

^.^ 
__, _,or. ;^, . 

~ 
___ n)__ 

¦*,_. [.commcrcial. 
Aluguel ...iScoo. XmJ.)-:J.

GRÁTIS, inforuiiiçôcs minuciosas e interessantes a quem enviar 300 reis.em ^ 
oi;o d'e A(.„_',0i i.:„,ra:1. com duas Aj.-si lIyg-':.o .1. :.-; í.s cliavcs estão i <_ ..UC-AM-SE os prédios í- rua Darão

sellos novos do Correio, dentro de cirln. — Atu; V '''Í'UÇ .%...',..' salas, quatro q'.t:.rtos, banheiro, cozinha e nu rua Antônio des Siinloi ,1. £0; trala-se _\dn lio... Itíliro, ns: tij c 100; as chave»
RUA SENHOR DOS PASSOS, 98. S0RRAD0
- Kro.

CAIXA POSTAL 604 |i":_ndc~qt..Maf. Chaves n, B..-atci-' 4ttt> I Ipanema. (•-'•' II) «.
o içleplione Sul 1639 t \",\'h fce:

tufi K) S
estão no n. t-(i, n-ils •¦i: AlllgUÇl I32$0OO

(408 L) ¦-



ír.V

I1

".'r-1...
•w5 ¦ -' ' I^HP".- '. ¦ ^f§_?Pi|P

;.;;• ; 
'?.-

.10 CORREIO D__ MANHÃ — Quinta-feira, 4 dc Maio de 1910

[ALUGA-SE « «asa da rua de S. Luiz
--.Conzaga h, .148; os chaves eslao, por fa-
ter, no armazém, em {rente, e trata---! na
»i»vessa do Onvidor 15, con Taborda.

(3428 li) J
W—I P4

I A LUGAM-SE. por preços módicos, boas
_í_k__asas. na rua Barão de Mesquita ns.
137 e 147; as chaves com o encarregado; na
uuIX do M7, c trala-sc na rua do Hos-
picio n. 144, 1° nndar. (3337 L) S

ALUGA-SE 
U"i quarto, a pessoas sem

creanças, na rua Lopes de Souza 20,
S. Christóvão; aluguel 25$ adeantados.

(185 D o

IA LUGAM-SI. por 1
JA Barão de Mes qtiili

180$ os predios da rira
piita ns. 737. 743 e 747,

•jom duas salas, quatro quarlos, jardim e
quintal; chaves na rua Leopoldo n. 19 e
trcla-se na rua da Alfândega n.-'9»j-te*
lephone 1870 'Norte. ('°3 M J

90$ o predio da rua
io n. 325; as chaves

trata-se na rua Ua
(377 L) S

ALUGA-SE .porFrancisco E.ugcn
«estão no n. 3~7
Quitanda 139.

ALUGA-SE 
unia boa casa, na rua dc

S. ¦•*ruiici-Cü Xavier ""il. 753! «s chaves
na mesma rua 11. C89 e trata-se na rua tle
6. 1'cdro n. 64, com o sr. Lopes. (6S3I.JJ

ALUGA-SE 
uma easa, para pequena fami-

iin rle Iratanicnlo; tem duas salas, dois
«piiirtos e mais dependenciao, installação ele-
ctrica"; abundância d'ngi_, perto do largo
dá* Mendeira, rua ile Santa Luiza n. 63; os
chaves 110 11. 64; truta-sc ni rua do 5. José
r8, sobrado; (4" »>) 1

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

no—.

O CozMeiro Ppr
ou z_rzrr

A LUCA-SE, por 102$. tun bom predio,
/t.-nm 4 conunodos, grand'! quintal e luz
t. intrica; á rua Ávila iS. bondes Alegria:
trala-se á rua S. Pedro 280. (.|7ol,).l
•ALUGA-SE o preilio da rua Dcscnibaiga-
il.il.ir IziJro 85; .1 quartos, 3 salas e to-
«Ias as mais dcpcndcnciio: granilo jardim o.
liiiin quintal; as chaves, nor favor, na venda
..'a es.i.iiua, e tratar, com o sr.. uirdoso. a
rua .«alto Crosso n. 124, S. Cliristovfio,

(2801 D J

LUGA.SE um quarto, a «lois rapazes,
cm nu sem mobília, em casa dc família

«I,. tratamento, poiuleiiilo dar-se pensão; a
rua Mattoso 2-5. _'!)*')__

ALUGA-SE 
o preilio novo. de sobrado,

pr..|.ri„ para familia de tratamento, pro-
lniigaincnlo da rua .Mariz e Barros 5.».!, nm
«l-i rna liarão do Amazonas; informações
ua rua Pereira dc Siqueira 59. padaria.

(12.1 .) ¦"*

t I.UGA-SE uma casa. eom 4 quarlos e
i„._ salas; rua Maxwell 57, Aldeia Cam-
çisln; trata-se av. Uio Uranco 102. (271IJJ
~\ 

I.UGA-SE uma hua casa, coin 3 «luar-
_í_fct'o's, -' salas, quintal tir.ui.le, ele. ;n.ii rua
UarilO de S. Francisco I-ilho 316, próximo a
pr:,.a Dario Druinmond, Villa .Isabi-l.

\2Ül I.) K

um ca-
ALUGA-SE 

l".r 50. uma casa a 1
s.il sério ile meia edade, na rua

de Mtsquitii n. '••;, avenida «\ii_i (nichos
um quarto); trata-so na rua Sete de _.c-

(355 Dlembra 40, sobra.Io.
' A I.PG.Sl' um magnifico preilio a rua
__*\.l<ilfino de Almeida n. .14, Aldeia. Cam-
pista. Tem magnifico quintal nrbonsauo.
J'rc..->, iS... A.s chaves eslão na padaria
dí) esquina. (37* *->). b

ALUGA-SE-11111.. boa sala dc visitas co-.u
-fViiiu-.-i.la independente e luz electri :n, cm
S. Christóvão; ua rira tfranci.co í.ugeMo
n. 196. ___Í_?__L.
"A LUGA-SI. o cxcellente' prejio á rua Co-
i.lronel Cabrita 11. 5-1, S. Cliristovãi em
In,;,.: abo, siiliibn, livre dc eu.lieii'.1-, btnde
á porta, eom jardim, varanda, lianheiro ele-
«tritidade, e prour.a paru n_.u<-.i.t iamilia.
Aluguel, 120.; cliavc3 na {rente, < 1131.) 5

1 LUGA-SI. n magnífico predio á praça
_T.t \r__.iitin.-i 11, 32, S.- Cliris.ovio. cem
seis quarios, varandas, jardim, pomar c so-
lierbn terraço de onde se nvista linda pai-
rogciii. Ilanhciros, electricidade, logar alto,

MANUAL COMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
*_

Verdadeira cnc.-clopcdia culinária onde ha receitas para todos os gos-
tos, todos os paladarcs. Além das receitas estrangeiras, como l'RANCE-
ZA, PORTUGUEZA, INGI.EZA, ALLEMÃ, OHINEZA; POLACA, TURCA,
RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, ha também
a cozinha verdadeiramente brasileira.

(Juizados mineiros, quitutes bahia nos, gênero paulista, iguarias do nor-
te, manjares «lo sul, .principalmente do Rio Grande. Tudo quanto sc _.uizer!!

Muquécas; caruru's, aiigti's, feijoadas á bahiana, com leite de coco; zo-
rõs, surapateis, caiigiquinlia, etc.

0B1.A DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABER :

PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — Colteo.íio completa _ e
variada de centenas dc receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
das cozinhas: Portugueza, Italiana, l'raiiceza. dngleza, Allemã, Russa, lur-
ca e Polaca, precedida dc um vocabulário dos termos francezes mais empre-.
gados na cozinha, nos restaurantes c nos banquetes. ,

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centena, «le variadissi-
mas receitas para se preparar com .perfeição, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas e dc prepa-
ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearcii-
se, mineira, paulista, nortista e do. sul do Brasil. Não existe neiihuin outro
livro, que trate lão dcsenvolvidainénte e com tanta- exactidiío da Cozinha
Brasileiro, como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são vcrdadei-
ras, garantidas, experimentadas,

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro — Formulário completo
para se preparar qualquer espécie de massa, pastei.-), pastellinliost, «empa-
das, empadões, tonas, croquetes, "vol- an-vent", dariolí-, íiugás, pani-tie-
cas, poços de amor, etc, etc.

QUARTA PARTI.; — Manual do Copciro — Arlc de bem servir e pur
a mesa, tanlo em casas dc faniilia como em banquetes, á franceza ou a
americana, seguida de uma collccção de "menus" á europca-ç á brasileira,
em francez c portuguez, de fôrma a facilitar os "maitres cPhotel , a orga-
niz.i-.-_m qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuição do,;
vinhus. nas differentcs partes do banquete, etc., etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrcscida a esla edição.

O LIVRO DO.S DOCES

Contendo innumerás receitas de Pães de I.ot, pães leves, gateaux, pu-
dins, petits gateaux, tijclinhas, bunntielos, bolos, lunclis, mayanneiscs, galet-
tes, tortas, tortinhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, gelcas, mar-
meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceadós, fatias da China, bolo branco,
trouxas de ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas, Bolo
dos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce dc queijo, conipptas cc
meião, de caju'», cidras, laranjas, ananaz, morangos, .pecegns, coco, ameixas,
ele. ; biscoitos dc vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes de
vinte qualidades; doces «le frutas de todas as qualidades; uvas, peras, abo-
bora, limão, figos, marnieliis, etc, etc, etc.

TERRENO, 
esquina, etn Villá, Isabjéi.

murado, calçado e com passeio t an-
cor ces, vcudç-se junto com dtw-í casai
alugadas por 145., preço único 12:800$,
não sc trata com commis sionista 3, quem
interessar, escreva a Ro«iiie, neste-jor-
nal. <»8o N) 11_r
VE-DE-S- 

um lote de terreno íncdmdb
8X200, a dinheiro ou a prestaçües,

travessa dos Prazeres n. 54, Rio Compri
trator com Garcin, r, da Alfândega -n. n»

(Mi 60a) if|
. to •_.. rua

V das I^arenjciras, os prédios ns. 14 p32; ver e tratar á r. liiiciios Aires, ir,8.
CR s85) M

Vil-;.\1)E.M-Si;, 
á rua Aquedúctb. na-Lar

goinha, dois lindos pral:os; «1 formes W
tratos á r. Buenos Aires n. 198. (R 585)'?

AriCNDEM-SE, 
>i rua (UA, de Mcsijúft|j' Ires lotes ile terrenos de 10 por 40J;

informes e tratos í r. liiienos Aires, ioã:
(R s_)-N'

\ri-'.N'DE.Sl'' 
lima casa ínüdenia, aia rua

.lluinaylá il. 2S.1. com ipiatri) qtlartáj,*
diian salas c nrals depçmlencias, por preço
razoável; .rat.vsc ú rua S_ Clemente, tji,
loja. (R 

51S) M

^^I•:^,,IJ•1CM•S1•: 
«lois ten-ciios, no ltealen-

go, ficam na estação, assim comp .se
trocam por qualquer negocio ou outros
mais pert-j; trata-so á r. General Cámà-
ra 11. 232. (R S4") í.

VI-.NIIE-SE 
magnifico preilio pnra uiiiiie-

rosa família, na AJdeia Campista; iúfor-
ma Santos, «rua General Câmara n, 320, às
2 horas. (S .lú.) -V

TTENDÈ-SE optimo preilio, cam garage, K
V rua S. Jfràncisco Xavier. Preço de ucC-f-

sião; inforiua-sc i rua General Çaiiicira, 3íq_.
is 2 lioras. (S 3.Í*);W

TERNOS A PlSTÂClS
f.-zem-se sob medida das melhores easimiras eslrangeiras. Corle clcRanto.
mente ou por escripto á RUA DO OUVIDOR, 68, i» ondar, sala u.

Preço módico. Condições bberaes. Dirigir-se 
(P«*"-^

¦VKNDKM-SE 011» nrestnçõcs mn-
V siíiíicos lotes do tui-i-iis, na rui»

Silva Telles, en» Copacabana. Tra-
ta-se li rua ila AlfamU'»» 38, Coni-
nauliia ri-edial. N

VIEXDEM-SE 
casas a prestações de 140$,

Ires quartos, duas salas, cozinha e ter-
reno de 20X60, v°r <":5"i.., entrando com
dos conlos, em Cascndiira; outra, por 4
conto?, tres quartos, duas salas e terreno
dc 10X50, a prestações de too?, entrada 2
contos, cm Cascadura: outra, jio -liiigenlio
de Dentro, a prestações 'lc 130Í, entrada
600Í; outra, em Olaria, E. V. Ueopoldlna,
a prestações de 83$, entrada -tnoí; outra,
_m Madureira, por 1 :;oo$, a prestações de
311S, entrada goe?; rua do Hospício 304.

(S 4063) «

VENOjE-SE, 
em Todos os Sanlos. á rua

jo-é Bonifácio, uma bonita c solida ea-
sa, acabada de construir, própria pnra ia-
milia de tratamento, lendo dnas salas, qua*
tro quarto,-:, cozinha, banheiro, W. C, vá-
í-.iuil.i ao lado, installação electrica, agua
com abundância o cüificada no centro de
terreno, com jardim á frente, medindo
11X88 niclros. Bondes ile Inhaunta á porta,
para mais in_.ofm.-Ci.e3 com o sr, Cario"
'.Monteiro, á rus tiriiguayana 11. 109.. al-
faiataria. Kão se attende a intermediários.

(S 126) N

B iÇ^^3_S^^i^í^^i__'^f,".'^'Y*:¥51

1| STORES 1!
^^ ..„-.1n._. múi

Um grosso volume encadernado, d e
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas  .

AVIS0 —

A Livraria Quaresma

53000

remette para o interior, com a maxi
ma brevidade. possivel e livre de

despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
(..ícoi) em dinheiro, não se acceitam sellos), cm CARTA, REGIS I RA"A
COM O VALOR DECLARADO e dHgida a PEDRO DA SILVA QUARES-
MA, rua de São José ns, 71 e 73 — RIO DE JANEIRO.

TEL. 2118 CENTRALiji
»»_G-U_S»*V^^ #1

8i__t!P

IH

i_iiii ni-tiiw Baw_sgy_MPgt****__*c*-a____«__a___-_a_l

VENDEM-SE 
lotes dc terrenos a presta-

ções de 15$ mensaes; preços 300?, .oi,?,
500$, üou$, 700$ e 800$ cada lote de 10X50;
às ruas têm 18 metros de largura, tem uma
grande praça uo centro do lerrcno, tem
agua bncanada, lu. electrica, coiisirneção
livre e não paga imposto predial. O com*
priidor toma posse ua primeira prestação
de .5$, potlenuo fazer loga a sua cusa( na
raa .Nlonseiilior l-'elix, Villa Miraiidclla; pa-
ra mais infonuaçõcá com o sr. Uarbòsa, ruã
I\ope3 11, 203, cm frente á estíitno de Ma-
ilureira, -E. I-'. C. do Urasil. Os terrenos
são dltõs c enxutoá e as ruas já foram
iicccit.s pela Prefeitura dcs.lc 5—11—015.

(S .|of,|) N

^rlK^'DE-SE 
um sitio bem localizado, ten-

do 22 metros por 90 (le funJos, casa
com duas salas, dois quarlos, despensa. eo-
zinha e pomar com bastantes arvores lrut.i;
feras; rua Mano n. i_,

'ilainngá. 
(-37)'^

ViENDE-.E 
uma boa casa, com «iiiatro

uuiirtos, duas salas c porão li.-iliitavcl;
mede 12 metros de frente e 7». de fundos,
ila rua Elack .n. 134. 115. do Riachuelo; ns
chaves estão ua mesma rua n. Ho e para
tratar á rua S. Ctíri-lovão n. 4"?. com o
proprietário. *-K 44í

^—rivNDE-Sil. 
(uno avenida coni oito casa»

' c um barracão >lc madeira, por preço de
oceasião; tratar eom o proprietário, rua
1). V.icencia n, 4, Rio dus Pedras: mais
outro predio bom, na mesma. (J 102) N

7TÍÍNI»»-_-S»-. uma easa, na rua .Amalia to«i.
Quintino üocayuva, com dois quartos,

«luas soias. pia na cozinha, fogão econômico,
eom grande terreno todo arborizado o cer-
éadd de .ineo; trala-se na mesiiia. «Ia:

VENDE-SE, 
nesta casa, tudo que outros

não tenham, por metade do preço: mon-
tagem complela dc botequins e boleis, . 6
erniaçõcs, armarinho c qualquer negocio,
pois tem utensílios para qualquer negocio,
cofres, inoendas de canna, registradoras,
prensas de copiar plantas, apparelhos. dc
cinemas e tudo mais quc sc possa precisar;
rua Frei Caneca ns. 7 a 11, praça-da Rcpu-
bliea ns. 71 e 71, em mudança; Te.ephon-
50-52, Central, Casa a-.nc.clopediea.
O t0"5 lí)

^7.E_•.DE•Sl. 
uma blcyelcla iugleza, quasi' -nova, por preço «lc oceasião; ma rua lio

hora». (J _So) N

\7.:.*.|.I,-S.. uma
V _.:..t*o$; paro v»

ua cnsa com terreno por
tralar á rua Souto

(I 118. N

TfE.VtlE-Sl-:,
> vel predio111:1 Buchos •

á rua S. Clemente, eórifortn-
c Ünda ehacara; traia sc á

.ires 19S. (S 4e3r) N

VENOAS DIVERSAS
"ITKNDli-S.l-; um açougut-, á rua D. Anna

> N'ery n. 468, estação do Rocha.
(J .oi) O

UrivNDK-SE uni contrabaixo dc quatro cor-
\ das; rua Uruguayana 11. 137. (J3=8i)0

Hospício u. sobrado. O 318) o

\7'EXD!'M-SE 
armações, balcões, escriva-

' ninlias, copas e balcões de mármore,
mesas de ibto para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento c escri-
ptorios, estantes para Unos e papeis, cai-
xas dc ferro para agua, vidraças c vitri-
nes, ondeiras diversas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragens c ferramentas, vare-
jos para fumos, de tudo temos novo e
usado, assim como tambem fabricamos e
recebemos qualquer encommonda c 1109 en-
carregamos «le installações em casas com-
mereiaes e escriptorios; na rua do Hospi-
cio 11. 1S9. (J Ub7) O

\,rl-;NI>E.\r.SE um guardn-vestidos, 11111 nu-
V croscapico Nackct c mu -ívileeto rapa

dentista. Preço para desoecupar logar; rua
Larga 11. -li, sobrado. (S 404S) U

TTIl._íDE-Sl'. um magnifico piano 1'leyel.,
\ inteiramente novo; para ver e -tratar a

rua Araujo Leitão 11. ili (lvngeuho Novo)-
(! i.»o) O

CABELLOS

TRASPASSA-SE 
uma boa casa de _,»_»

e ovos, com toda a installação e II-
cenço-f fazendo bom movimento; trata-so
110 largo do Capim n. is. (3.3 P) J
"TRASPASSA-SE uma casa dé qultànd»X em ponto superior, livre c desembara-
cada, fazendo bom negocio; o motivo dj.
venda • é o dono achar-se enfermo; tem
morad:«a ] para familia, assim como pôde
alugar; iníonna*se uo largo da Só n, 15.

(4"f.o 1') S

TRASPASSA-SE 
a loja da rua Sete de

Setembro 11. 48; trata-se á rua Via-
conde Jciuitinhonlia n. 31 — Rio Com-
prido. (155 P) .T

TRASPASSA-SE, 
com ou sem contrato

o negocio dc caldo dc camia, monta-
do a capricho, na rua dr» Engenho dc
Dentro n. 15, ponto central e de grande
movimento. Â casa serve para qualquer
negocio. O motivo i o proprietário ter
de se ausentar desta capital definitiva-
incute. Trata-se no mesmo, com o iute.
ressado. (4142 P) J

fTTRASPASSA-SE unia casa de seccos •
X molhados. Tem licenças pagas e na.

da deve á praça. Para informações á rua
S. José n. 13, com os srs, M. Vclloso
S Comp.». (3<3=6 P) J

\.r'E>.t)!..\!.SH terrenos a prestações de
\ 13$ cada lote de 10X50, tem agua eu-

canada; -luz eleclrica. couBlrucç.ao livre e
nfio paga inípostoÜ, bonde e trem á porta,
na estação de Madureira; r. do llospicio
h, 304. I S Io!..) N

•Cr-END.KM._5t5, á rua do Scúailo, cinco
V predips para renda, juntos ou separa*preuips

dos; trata-s llospicfo u, 108
(S 4037) N

\ri:>:i)l.-SE, á rua Marquez «lc Olinda,
V predio e chácara; informes e tratos á

rua llueiios Ares i«j_. S |oj;') -\*

A r.UGA-SiÍ uma casa com
-Cj-bom

agua c
terreno plantado; na travessa

Araujo n. 15; trata-se uo mesmo, das ¦"•
ás 12, estação de liamos. ..-..tt» <M) K-~

uivcii na mesma.

lionile á poria, livro de enchentes, a ..'> nu- ,1 l.UCA-SE o predio da rua Imporia'
mitos da avenida Central, lv moradia de x\u. 175, esquina da Tenente Costa, mui

(117 1.) íi íq confortaveli com quatro quartos, tres sa-
Ia-, cozinlia. banheira esmaltada, agua
quente o fria, «az e luz eleclrica, por
iSr>s mensaesj no mesmo lia pessoa ciut-
pode dar mais amplas informações, 1'rcfe-
rc-se quem apresentar fiança do montepio
Municipal ou Associação doa t?. P. Ct-
vis. '______________!*

AMJC-A-Sl'! 
por 60$ n car,. da rua Vinte

de -Março n, 23, uo lvngeuho Xovo. a
doi _ miiiutos do bonde de Uns Vascòn*
cellos, tendo dois uuartos, uma Efala o bom
quintal; a chave C-ti na ca-a n. IM da
avenida ao lado e trata-se na rua Conse-
llieiro Autran n, 17. Villa Isabel.

(..oi. 
'Mj R

VLUGA-SI?) 
uma casa na rua (Marechal

IJcthciicourt 11. S«j (casa 2), estação do
Riachuelo. Aluguel .1$. (492 M) J

AiI.UGAM-l. castis na rua liarão dc
i__\ -'le=i|iiii.-i 791, aluguel Si... ;para ver c
tratar nas mesmas das -• ás 4 da tarde.

_ 
¦38-'!l ''- -'

A l,UüA.\l-SE por 90$, as casas da rua
J..VGonzaga líastos ti. oi, com bons com*
modos; iraüir na rua Uruguayann n. 116,
«Ias 2 is 3- (.17S« i.) H

A l,í'('.\-si. n «'iisii dn min Gene-
«•'¦-rnl lliMiir 11. -S"í>. com -í «iiiiii'-
(«is, '__ snlus, vo/iiiliii, todus us
ilciiuiis ili'in'iii!i'nri!is o iii-uiidu
«111i11t.1l. As i-liiivcs no 11. SS85.'Ij-iilii-si' nn i-tin il» Oiiviiloi- 103. Ti
.V.TjIT(_AM*SM na Avi-niilu l't-ili'0

^*«IIvo 11, 01, cnsa 11. II, a fniiiillii
<!«! ii-nlitiiii-iiiii. pelo preco ini-iisiil
«i«- i70$o«o, i».\.\i)()-si.; 1 mi"/;
IW. IIOVII.ICACAO 1..M CADA
ANNO DK l-liüMANISNCrA. mu-
unifii-ns cnsiis «-uni -1 «innrtos. Iiil-
(ilicii-os «li- umn» «nii-iit.- o 1'i'iu,
üntiiiiii iiis(nll;i',«iio ülct-U-ii-it) dois
l'n«íõ«."s, sendo mn a __;»z, iloisW.O.,
iiitut, elo. (i :{s-.(í) r_

A.iTí-UGA-SIO um porão com dois quartos,
_fr.Vu.i_a sala, um estrado, cozinhai tanque,
b.inlie.ro, lua eleclrica, ..o$; na rua Maria
Calmou n. 20, perto da estação do M.ycr.

(4Í0 .M) J

VI.UGA.M-Sh;, na estação ilu lí. de Deu
-ti-lr.., salas u quartos; irata-sc á rua Heil

(3Òú M)l.

:KlMI_l!_!llll_lílllll_l!_Hill_riBn!
i IV <;.\-Si: no»1 100.S « Ima cnsa

u t-iiln 11111 lliiinliiii 11. l- (São
Clii-istorã»»). (H 5-li)) Jj

rique Sclieid n. 7,

—-——-1 XrKXíJlvSK por 2:00;)$ um terren
S$$ n. casa da rui No-j V logar piano e enxuto, próximo aA LUGA-Slv por Sj$ a casa da rua No- j >' logar plano e i.-nxiiio. próximo ao pan-

____.v. America ti. ti com cinco bons com- to final dos bondes dc l.ins de Vasc«i-
modos; Irata-sc lia 

' 
rua D. Anna Nery cellos, mede ;Xi,»..s, e mais um lote de

Uriigiiayana nú das a ás 3. (101M) J | 1.X33, por 1:950?; 111for111nc1.es a r. «IaAlfândega a. 130, iu andar, da.

\n.;Xl)K.Sl-SM em iicniiemis íires-
V (n.õcs, iio iilcniiéo «le todos-,

11111KI1 ili nos lotes ile terrenos no
iiuiliiiirii-o o novo bnli-1'õ «lenoiiii-
mulo "Oiiiniios «Ios Ciii-dpsos. .
Kstes são os mollioi-es terrenos
«1110 são vendidos cm Dvcstíioões.
flfio sei-viilos nelos trens d;i liinliii
Au.viliai-, com ns est.ico.os "«.'uviil-
ciinti" o "Kiiiienlieii-o licnl".
lionds tle Ciiseiiiliii-u o lísti-iuln (lo
Ferro Central nela l.stnnio de
Giisuii(l»u-ii. lüsci-lntoi-io, í-nn tios
Cnrtlosos íí5—. Gnsendiii-n. Pi-os-
liei-los tom iiltintns na i-iia il'.\l-
iniuk-uii 11. US, (.'oiiipaiiliiii 1'rc-
tliiil. (Nl

\p"'t.MDlv-SIC 
um terreno na rua Barão de

Iíãipu' («lote) 4.t; trata-se, com Amaral
funior St. Cn rua Primeiro de Março 24,
sala 4. 

(J 
soS) H

llllANCOS ficam pretos progressivamente com a AGUA INDIANA, produ.
cto seientmeo, o melhor pnrn dnr.ti cor progressivamente, que o mellior |
systoma do dar n oor. nos cnbellos, nio iiianchn, nílo o tintura — vtdroj
3S00O, n.s drogarias, pharnittclas o perfumarias. Depôs to: HUA SEI!-,,
DE SlíTEMlíUO 01. Casa lltiber. _____"'

ViI*jNDK*SÍ'l 
por preço módico tuna cr.cel*

leuite serraria a vapor, montada i mar-
i;eiu da Contrai, cm Uassaquinlia, Estado de

na nvesma loeaíi*

\T.!-:Xr.K-Sl-'. por ¦:...)$ um superior vio-
V loiicello com caixa; inctltotlos e musi*

cas; rua dò Kosario, 88, :". (M 420) O

X7I.ND__.S_. uma macliina registradora
\ National, em bom estado; rna Rento

l,:slioa -11. nii, casa 2". ('.-593) u

XrGNDtí-M-Sl. um liom piano Pleycl, ain-
V da novo o moderno; um dito allemão

e um dito 1'iey.l modelo 5; lambera .trocam-«se; concertam-se e a-ínam-Ee. Ao Piano de
Ouro, «lo Guimarães, rua do R acliu-lo, 423,
sobrado; ..\t606) ü

'* ''i-;.\'l)i;-..i]i um importante piano nnveri-
V cano, perfeito e garantido, por preço

módico; rua J..r_e Rudge n. .8. casa n,
Vila Isabel. (M ór-r) O

.n-INIiliM-Sl-; coneertam-sc e lustram-se
y movei- e reformam-se colcliões com

perfeição, na easa do Abilio, boa mobilia
para sala dc visitas, So$ e iuo$; i.ous Ioi-
ieties, a 35$; nics.-is elasliias, a 35$; mo-
biliario conipieto, dormitórios e s.ilns dc
jantar, \\ preços mais barato., (pie na cl-
dade: na rua Vinte c Quatro Uc Maio; ..oi»,
e-tacão do Sampaio. (4«"'9 S) J

74 c

A I.UCA-SI. uma casa de avenida; alu.
X-tgticl Oli.;; rua João ltodrigties l>0.

(3773 M)

6.

"' 
ÚLTIMOS-.NNUNÜIC-S

A I.UCA.M-SK sala e quarto, junto..
__.seixirailos. com ou sem pensão; na. ru;
i.M. Iiolrlano „i, i° andar

CN)

Vüi.NDI-iM-á;-:, 
na rúa Aquidabau, Moca

do Malt.i (Meyer), tres lotes de ."X30,
cuia lim 2:600$, juntos ou separado-; com
o proprictorio, rua do Cattete n, i-vt, ar*
ina_em. (X)

\f 
l*Nrni.-Slv um predío ;ior. íí contos, t<_jn' Santa Tlierc/n, com dois jj)a\-imciitost*'5ié-

parados, rendendo 140$ mensaes; prcélsa
(620"íi) jí j de liinóezo. Tambem se acceita ofíerta

, j razoável; trata-se dircctamcntc com <» pm-
\ 1,U0A-Sl. um quarto grande com ja- prietario, .'i avenida Passos n, --.*. livraria.,

iTi.ii.-lla a'pessoas decentes, rua Vpirui-í.i
Cg. Laranjeiras. _ (_b'l. 'j.' .'_]

fiÚGA-Sl. uma boa easa eom 2 quartos, »
- N) l

vXDIvS-r. com brevidade o bello, eon*
tavcl c bnn construído predio da

\ \i\J\ iA*D r. iu ¦ i > ¦¦, i ¦ ¦« .« • ¦ ¦¦ ,

A. .alas. c cozinlia, W. C;, installação ma-do Matloso n.. or, cum todas as accom--¦¦¦•<- necesaar.as para iamilia dc tra*electrica, etc., á rua Prudente de.Mòrac
ii>2, íicrtii da estação de. Quintmo H"-*a;

uio-laÇ'
lamento; para ver e tiatar no mesnio, com

_»..', áscíi.vea na quitandar traa":.,! UD."_rua » propriclario, das o i i liora da larde- lo-
da Hcpublica, 93. Aluguel 6t$ooo. ¦.. doa 03 dias, (R.iyGo) X

_j 
"4/*I;N'DI-:M-í1-; dois lotea .de terrenos ar-

AL-üA-Sl-; 
iniiá caía á rua Darão nu- \ borirados, canto de duas ruas, e uma

moro, 78, em 
' 
facarépagitá. por ..o$poo, . casinha, bem localizados; inforiua-sc a rua

esti 110 a.oiiglii! á esquina da me.*- do Hospício n. .-.-.', dentista, a pr«.la;
ma rua. (611 M) Jí ÇÕC3. (M.3-.3)-

T>RFXISA-?£ ..c ,.....«
J. r.i e ei.*fmni*ideir>3, para

A LUGA-SK,
-.'Ido Bonifii

1 POMADA
por iu.)?, ii boa casa da rua || 1 l|||1|_Tll I BI í

lc uma perfeita lavadcl-l X7R-.DE-S15 por 16:000$ um solido pre-
_.a<.n dc fa- i V d-o', de construcção moderna, com qitfi;

Rczcndo 1 ti 5. (Ü15 C) M tro rjmt-rtos, tres salas. t_.\; ver e trajara
! rua S. I.uiz Gonzaga 11. 400, (J -I013) N

Wm^m^**Vm^**W*Vm xtíctub ÍB vigário 'Geral/ iCte^
For-alece a rasac do ca- | J^nir'SM\V. .S.M Ae-:ylam

B maiores desde ,;5í'5 á i :5nr-'$'

i'7*l5NDlí-S_í um bonito piano Eraticez, cc-
V ju dc metal, baratissimo, dc particular;

avenida 'Passos 11. 30, loja dc elcetricidade.
(li .85) O

Minas; paia informaçi
dade, com o proprietário, Uelisarlo Moreira.

(.1 ini) O

liN'l>li-.St-; uni dormitório de canclla, pa-
casal, com 7 peças, está perfeito c

novo, por preço barato; rua Larga u. 41,
sobrado, (S .d-17) O

rni.AHPASSA-SE uma fabric.1 dc a&ua
A sanitária, com coelicira, contrato, 2
carros, animacs e mais utensilios; está
fuiieei.iiiaiulo e faz bom negocio;. _-sa
.peqtieni. aluguel; preij. de oceasião; o
motivo <i o dono ter outro negocio e nio
poder estar á testa-, informações a n-a
Ur. Campos Salles n, i.»6. (.uS|P)J

Juventude
Alexandre

Faz com i|ite os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima;
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre dcscii-
volve o crescimento do calicilo
e extingue ;i caspa com tres ap-
plicíKÜes.

Vcndc-sc cm todas as perfu-
niarias — Pliarmacias c dro;M-
rias. Preço 3$ooo rs.

w
*_7 lí-NDHiM-SH grades de ferro cm sadrez-,

_ na rua Theopliüo Ottoni n. i6r.
(J .1S0) O

.jr_5J.D-3.SE um automóvel double-phaeton,
> S logares íimplos, 1.1-30; rua Uruguaya*

na 11. 13-', urgente. t.l iúi) O

XjTiRNIMÍ-Sl. uma teu .linha, livre c des*
> embaraçaria, na avenida Mem de Sá. ,_•<)¦

O motivo se explicará ao pretendohUí.
0 no) O

.^liXDK.U-Sl-:, á raa Haddock Lobo, 117.
V lindos "Fox-Terricrs", puro sangue; uma

cama de ferro esmaltado para casal e üm
l-güo <i gaz. com .1 focos. iR m) O

Tf.liNlVIiM..!-; armações, baleies,, copas,
V mesas para botequim e utensil:os para

todos os 'negócios, assim como se faz qual-
quer armação, a gosto do freguez c a pre-
ço sem competidor; -na rua Senhor dos 1'as*
sos 11. ar- CK .»»") 9

\7"RNDK-Sli, 
por motivo de viagem, uma

excellentc ca.lclla perdi-ueira, coberta
por um bcllo puro-saugue pointer. Aendella
caça bem, o quc tudo sc garante! ver, á
rua Valladarcs 11. 9» (lvgrcjinbo de Copa-
cabah), (il .(?) O

VENDIiM-SE 
11111.1 cama de ferro, ame-

ricana, com colchão de critia, para c.v
Fal, . um tapete de ada de visitas; rua
S. José n. 57, 2" andar. (J í.o) O

_*a____B 1 ¦ 1 r»i_»ii ¦**¦*_*****- wiuMa—rtimiri

DIVERSAS
A P. DE AC.HI-_.DT01.ES F. COM-

A. MERC1ANTES DO MERCADO
MUNICIPAL. De a-ccordo com o capitulo
X, àrt. 4*;, paragraplios A dos estatutos,
são convidados todos os-¦ sócios quites c
em pleno gozo do .seus direitos, a compa-
tecerem a assembléa geral extraordinária,
a realizar-se cm 17 de maio, ás 3 boran
da tarde. — A Directoria. (aij S) J

A ÜLAS ile conversação: (rancez, pre-
_£"Y. í-ò ,1c propaganda; ^5 II.QÓcs par.u..,
das 7 i[_ ás 11 íioiati da noite. Matrícula
está aberta; <j6, rua Sete de Setembro,
96. Professor Alplioi-C —evy. (jiSt S) I

A GENTES nos Eslados, acceitam-se, na
-C.Vfabrica dc carimbos e gravuras, á rua
Saclict" 18, Kio, Pe.ain condições a Joaá
Xt-vicr, Optima commissão. (2740 S) K

A OS barbeiros, manicurc, deseja pves-
í\. Lar «seus serviços cm salão dc bar-
beiro e cabellcireiro; quem desejar dirija
carta n e-.tc jornal, a Anuiu. (41SJ S) J

A' HUA Sele, 109, 20, mesmo cdosos
: principiantes podem aprender por-

tu-guoz, Iranc, aritlim,, geosr., alj.., etc.,
desde 10$ mensaes, sem prejudicar euas
occup-aç-C., pois náo o curso c o alunuto
ou uluiiiua eslá .só com prof. nue presa
o socego c respeito e prepara para con.
cursos tambem á noite, (570 S) R

A 1'IKADOR de pianos, muda o .om
XA. dc estridente para aflr.uiado e p«.
queno reparo, lu.lo ioi; Café Guaraiiy-
praça Tiradentcs n. 8;. Tel. 419» C.

(51.; S)K

PICYCLETTÀS usadas — Compram'
e pagam-sc
loja.

bem; rua do Caneta
(3498 S) R

C*(ORTA 
c co«e com perfeição, aceeila

J trabalho eni sua cisa ou vac por dias,
5$ooo; Ypiranga 11. <i£> Laranjeiras.

(61.. S) SI

CASA 
COSMOPOLITA — Cumpra mo-

veis usados c paganfVso bem; pre-
ça da l_ei__.bl.-a n. 59, ((17 S) M

l/diNüIi-SK a predio da ru-a Coronel Pc-
.,) dro -Alves n. 143, moil.; trata-se á ruá
Gonçalves Dias n. 33, sobrado, das 11 hs'.{
fia tarde, na agencia da ''Mala da lvuropa";

CJ _So) N'

bello e eümina a caspa
0-_LS__l~"0IÍÍRIO

OUVinUlt, 183 II.

1 òX(J;
,. á vista ou

em prestações conforme tobella abaixo. Tem
agua caualisada do Kio do Ouro, passagem
de ida c voltn rui ia classe 50. réis e em

elas_c .íoo réis.

W!i:_!!i'_L._.:;_ a.:i.i 
¦_!,.:!ii:j_;!':»;;iH:i:;„!::':_i!i'!B^lii'::.i_t-« _ »«_«

Aí1,1'i.A-. H o pre-lio da rua Vinte e
Quatro «le Maio n. 37, de conslruc.ac-

moderlia e Bom o;,tin»s accnmmoilnçSes I
para familia. 1'nru vtr das lo lioras em |r-inte. '1'raia-se na avenida Uio Branco |

A LUCA-SE a casa da rua Nniareth 36,
_A lloea do Multo, centro dc cliacara, bon-
.k-i ll.ins do Vasconcellos, eslação do
-Meyer. Preço, 90$. (S3> M) u

¦mi. loia. (3749 M) R

VLUCA-SH 
a caia da rua Duque lis-

traria 'Mrycr u. 112, rom quatro quar-
Ios r' 1 ilots minutos da estação. Cliaves
i-.-i rua Minas 11. ii*. Mcycr. Cabuçu'.

(3720 M) R

independente _ c
Honorio

lo Meyer. Cachamby.
(3733 M) R

\LU(i.\-Sl. 
umn easa iiide;.!

•quartos separados-; na rua,

4 I/UGA-SE uma casiuba rum quarlo, sala
Xlcnuinha c luz electrica, per 35$! na rua
Va dc Toledo n, 17S, l-ngeiilio N-.-vo.

l3_o -M) S

HA EL
VT,r...v..l'. 

u. boa ca.a tia rua Silva
Uciío n, 22; as ebaves nii armazém, á

lua Viuvii Clnmlio n. ,135. Aluguel, So$.
(3Ü10 M) J

A 1,1 (,'AM-sl-; ciisns iiiiiili'1'tins do«'•«'-I7.S ;_ CS.SOOO, 1:0111 _J niinr-|
(ns, 'Z snlus, r.i.-.iuli.-i, iiiiiiii.-il,
iiirm» oiu-iiiiihIii «5 i-siíoIii, iiistnlln-
«.-iio ('l«'rti'ii':i; 1111 «'.tiii-i.u di. Oln-1
ri.-i. siiliiiiliins «Ia l,i'niiiililiiiii, 1:0111 jJ... tciiis (llnrlos, 11 :;,*> minutos «Io
i'1'nti'o ilu ciilnilr, lo&.ti' muito sim-
«lavei; triitn-sc nn i-iin licoiioldinal
Iti-iío 11. í(»«. miili' rsfi.o ns ilin- jvi-s, na iiii.-siiui 1-. l.-ii-fui, lintiu- novo
«un» não lui i-nrIn-iitr. (I!.*t»>(57) M|

A 1,1'('.ASli, por ie... uma cana nova. ál
Àl rua \rictoria d.) Amara! -.•, distante uni
minuto da estação de Olaria, construcção
moderna, eom todas ap rc^-üas de üygiene,
tem _ quartos, 2 cala?, boa cozinha, com
fogão econômico, quarto cnm \V._C., ba*
nheiro, lu_ electrica cej caria d»' grnndo qnin- ;
ií.', com um quarto nara creado e bom ¦
«allinlieiro; ver e tr._i..r no n. 24. 1

(.110,1 M) R|

1 LUG.A.U-Sli, rm casa de um casal, |
-*t.I._i* saia!», <\ di f|imr.o_i com tres ja- |In vilas <\r. frenlt: o mais eommodidadeí.; i
im rna Assis *."a::icíro n. u, ponto do?» jbondei e trem, cm frente ao largo da Pie- '
dade. (33ÍIO M» II 1

Anemia, fraqueza, neurastl:en_a, mfdeslias
do estornaRo

Depositários: — Araujo Frotas g. C.%,
rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar.
queii, praça Tiradentcs ns, 40 e 42 —Kio.

i LUCA-SK 11111 bom quarto, a casal on
1A.\ uma senhora distineta, con; 011 sem
Vfcnsüa, caia socegada, pois oó residem duas
pessoas; rua Lopes ila Cruz 11. 191, Meyer;
boildc Lins e Vasconcellns, (303 M) _

\ ].LrOAM-Sl' r>3 casas novas, com todo o
*"\.conforto, para faniilia de tratamento, ás
ruas Or. Dias da Crui 11. 188 e Magalhães
Cento 11. 3, Mejer; os cliaves no 11. 13. u
rua Miií.illiães Co-.ito, c l.-ala-se lia rua ho-
ciiet u, sobrado. (36.13 M) K

3JItKCISA-.SE 
de uma creada para

nbar
07.*-

mais serviços, que durma n-i
aluguel; na rua Frei Caneca a
brado.

»ote d»":

(6:2 U)

I)KKC1SA-S-E 
dc uma cozinheira cm casa

. de familia, preferindo-se de meia cd_-
de e estrangeira, á rua Hoa Visla 11. 118.
na estação Quintino Bocaytiva. (6i.|U).\t I pnetano n-

,!D, das .1 "

Preço Sígnal Prestação
11500$ 75*000 37$OO0
í:_íooS -íoçcujo 3o$oòo
i;ooo$ soíooo _.$.-oo

800$ .|0S0OO --..Jooo
700S 3j$ooo 1 --..;uo
üoo$ iuSooo 15S000
500S áãíooo j -$,"oo
450$ 2_$ãoo nÇooo
350$ i.-í.-.oo o$ooo

COMPRA E VENDA DE

PRÉDIOS E TERRENOS
l RRENDA-SK uma .ila.i.áo em IV.:!,ia-

jA. cha (Jacarépaguá), presta-se para um
horticultor; Trata-se rua do Cattete eSÍ,
Bobrado, das 13 ás 16 horas. (408 S) .1

Xo local sí encontra pessoa encarregada
dc mostrar i«s terrenos e tra!a*sc com o pro-

d:as uteis á rna S. Januário
7 da tarde c nos domingos 'js

,. horas da manhã á i hora da tarde rfo
Vigário Cera!, (46--.1 N) R

T7T..\rnií..",l-; n predio da rua Magalhães
n. .15, c:'.i Frei Caneca; ver e iratar á

r. Ituenos A_rcs, i'jH. (SI 3839) \
"»TliNl)'K.M-Sr,, á rua Ilnddock Lobo, dois

confortáveis predio.,; informes u tratos
í r. dò llospicio, 19S. l.\I 3839) N

Tri.NDI.M-Sl'. terrenos ein diversas ruas
V de Copacabana; na rua do ltosario, 13S,

com o proprietário, N'
V7?líXDK-SI. por _::too$ nma casa, terreno
,1 de -0X35, rua do Porltnbo n. i..5t ^-v'''
cnlnr da IVnha; para trajar na mesma, cum
O dono, a dinheiro ou prestações, (S.!.v»o)N

\*"i;XDK-Slv a casinha c terreno da rua
t Páo l;ciro n. 3, Inhaúma, (j üi»i) N

¦e_w_iatt_waaa_-tw«ip-y2'

_»r0T-.-S'L'l_S dn _Cí»i-íii»»»tn u
anDiii-cllio i-esiiifíiüii-io, loinc
IMMTOHAíi MA10XU0.

lítí.-i Selo ilu Setembro 186

"VEENDI-JM-SbJ terreno* a _$ mensaes, op*
limas localidades; trata-se i rna S. Pe-

dro u. .»_. (ií 179) N

TTiKNDli-SJ'. uin -..dido predío assobrada*
do, na ru.t Arislides r.obo; informações

,1 rua da 1-strclla 11. 43, (lt 60) N

\7íl-:XDI-:-5i; um bom piano ri-:_,-f|
V bom estadi

tendiro n.
afinado; rtia Sele de Se*

('.\[ 608) o

\'M;N"I>I-;-B1í uma pensão particular, com
. áo c tantos pensionistas bons, depcn*

dcmlo de pouco capital; cartas na.c jornal
a Lncia. (K 369) O

\*riIvNDl'*JI-__l'* 
armações, balcões, copas,

vitrines dc centro, armações de prate-
1,-iras, vários moveis, portas, escrivaninhas
e ma:.-, iirti^o1:; r. General Câmara n, 232
o rua Ldunindo ü. E... Terra Xova.

(lt 54-) O

TfIvXDU-Sl'. uma casa <le moveis e mais
V artigos, ou acceita-se um soeio para

estar á testa, pouco capital, fa?. muito cm
pcuco tempo. Só quem entende púde di*
zer; informa-sè á r. General Câmara, -32.

(H 341) O

\71..ND-M-Sl. 
uma

com ferramentas,
tornos; ver
Clemente, u.

.i-u caixa dc carpinteiro
um banco com 2

c tratar coai o encarregado
Light, secção da Mangue.

CR .»=.-) O
TTENBG-SI. 11111 dormitório com 4 peça»,

V «unp-Clanieiilc -novo c 110 rigor da moda,
por 3<jo?; na raa General Câmara w. _<;,..

(J 327) o

V'[."v'ni".\.-3.., 
eom grande abatimento:

camas dc peroba ou canella para sob
teiro e para casal, a 20$, 25$, 30$» .15$ e
^5$; diias do arame, de S. a 12$: loileltcs
ingiez-8, a «15$ c ,*io$; ditos superiores, a
00$, 100$ e i_o$; guarda-vestidos, de 40$
a 60$; cadeiras para sala, a :$50o, 3$300
c 5$; mesas para sala e cozinha, a 6$, S$
até 20$; ditas elásticas, ile 50$ e (io$; gu-ar-
da-comidas, dc 23%. 35$ c 50$; etagéres,
a 110$ e i^'.'S; mobílias para salas de vis'-
tas, tapeies para quarto,c sala, malas para
roupas, ditas para collegio e outros artu.os.
Temos completo sortimento le colchões pa*
ra casal e paia solteiro, a 3$, .1$, 5$ alé
ii?; almofa.las macias, a i.. i$..oo e 2$opo.
Fazem-se e reformam-se colchões de erma
com perfeição, na officina e deposito "Ter-
ròr dos Harateiros", á rua frei Caneca, 309,
cm frente á rua Visconde dc Sapucahy.

(.1 318.O O

NOME REGISTRADO W^^^^i

.7T.NIJ1.M-S]. uma meia mobilia de nc-
roba, estofada, e mais objectos; rua (!e-

neral llr.ice n, _, S. Ciirislovfio, (j3-|8o)0

.TENDIÍ-SK um bem montado çstabele-
cimento, próprio para um armarinho ou

outro qualquer ramo, com, armação, prate-
loiras, vitrines, balcão cjuais utensilios, alu-
guel m-uito cm conta; informa-se, c trata-se
á rua dos .Andradas n. -'.', com o sr. Ki-
beiro, das li ás '7 lioras. (S 3..IÍ) O

Cura infhmmaçõos e purgações
dos olhos.

Pharmacia MOURA BRASIL
37, I.ua Uru(í»ii»y»u»ív, 37

("IASA 
— Compra-sc tuna tle 'i a 7 con.

J tos, _ salas, 3 quartos, em coiuViçõiiâ
hygicnica., até o Mcycr, próximo, iio cs-
tnção, completamente livre, negocio dire
cto; cartas com esclarecimentos, para ,T.
Silveira; largo dc SítiUa Kíia n. 10, casa
de bilhete.. (S>5 N) K

:ude-?e uma na I'.

VJKXDEif-Sl;) 
n prestações dc 30$ mer.-

siu-s lotes de terrenos de 11X50; pre-
.|00$, 500$) 55<>'i> líoo$, 650.*;, 700^, 800$\n-:SI)::-.!-; um .nasniíieo predio para fa- «S»_- .- 500j, 550», oop.,_dso», ?uo,, !>oo.

V inilia de Iralanienio, com j quarto_a._ ? íitt»00*. üi terrenos .sao altos e logar
salas e mais acc.CT.nodar.5c5, em terrentcWe. fflultt« sadio, cm Madureira, coiislrue.ao.il-

1 j X __.r.3 ms, e si 20 minutos da cídudi;
trata-se á rua Visconde dc Nictheroy í5.
Mangueira. (S :.__.jj?-

*«.\SA NOVA — Vcuuese uma na re- i tTr,...... ,.,, . . , ..Ite
nha, por .:_oo.?i in... .ni.iç..;. na ..rua ! \'KM>K--I'| «mn in-ODrioilado »mr | _c

Machado Cv.lh-j -'.'.

vre; tratar com Qu-orino, r. do Hospi
tt. 301; nos domingos, .'1 raa Marcelial Ran-
gcJ, Voz f.obo, ^í..dureira; todos os dia.**;
tem no local o i-r. Jtenlo para mostrar os
terrenos aos cou.pradoR'3. (84061) N

d,»; S) Si

A r.üHA.SK 1
Ama Dr. Dias

/ imirUA-.-i-'. -.im predio,
\J couíorme sc combinar, eom

V 111 l-tilde il<- sni» vnloi- iictiuil, 11
15») minutos «In chiado, com í-t-n-

pre-tacões j tlii d«« «t»O.S i» 7008 ínciisiiesi
,'.:;'."• no Talji-lliãi* l_on»ictc. rua «l«i Ko-

sai-lo.

¦ande c claro armazém da
.1 Cruz n 176, 110 Mcyer,

iUiiininado a luz electrica, tendo .10 lado casa rtres quartos e arau.lc terreno 11.3 i-.ins
ile morada eom .pintai; aa cliaves no n. i_ Colma, S. I.-.u/, Mann Josc ou-em .-.anta
ila rua Magalhães Como, c trata-se na rua | Ak-Kiuidnna. l'ara tratar, raa -:,.; ... Chris-1 -i T|.-\-p,;.-.si-; ,nn bom predio, na K. -tio
Sachet 11. u, sobrado. (.H.|0 M) H tovao n. 39. i \ |.:.a,.;„.tci;,, ;ir..:;iai á raa Vinte o Qitàífo

Mai\ com duas saias, tres quarto-ue•¦-->._•¦ _-•»?¦.;

Peitoral de nezes

\ UY..VS1' a easa da rua de S. José n,
Au.) (Madureira). cor;» ires quartos, duas
ftaias, copr.i eoziidía, chácara, W.-O,, quintal }
c i.-.rdim; tr.--.t.-.-se uo 11. niX. (333 Ml J

Cum rápida, eUlcaze infallivol-Astltma, Bronrfii^
Coqnolncho

",vrlcl_eo 3$ooo
Um qualquer pliarmacia, ou na run UruguayanaOü

l*^XO__OEr~J^,Kr_E3I2:- O

com
•iia:-; dependaacias; iiãn so acceitam inter
mediano*, rua da Alfândega n. ijo, 1" au-
¦i.ir, das 11 ás li, 11:500$ .0 preco).

(S 4033) N

\YlíVIM-i-SK uma fazenda em Gfiyaz, en-
V tre Dom fim fi Santa *I,u_ia, optimas pns-

t .Bem", cento e tantas rezes de criar, hoa
Cisa; possue varia caieira, sendo o pro*
dueto de ej-ícíleuie qualidade, abundanca'.'a,.ua 

para qualquer mnchinismo; informa-
*all-

"."TENDIí-S'1. uma casa eai construcção, ser-
X vindo )._.a ütgoCG c familia, tenílo já

uma saía, uma cozinlia e alicerces para ar-
mfl_e;n ou quartos e sala, paredes para ou-

(I!- «7-1) N í ln;s dependências, muro c cercas de arame.— etc., jior 500$ a casa c 3:500.?, cm presta-
\ ções dc 50$. o terreno, no lote 11, .v* do

Campo#do- Cardosos, em Cascadura; trata-se
uo ultima sala do sobrado da rna da Qui-
landi. n. 57 ou pelo lelephane Central

1 li. - 883. (S 4'8=..) N'

i;ôcg com o sr. Magalhües Ucitc, á
liriãío 11. 21;. (K s.17..) X

í :"*»."l'..\DIO.M-SM 0111 |ii'(.iion..s nri'S-
S > (aoõos «í«- SS. :»».;. IOS. <'l«'.

T*n5ND*_.-Sl., na -Aldeia Campista, unia
S boa casa assobradada, habitada pe!a pri-

meira vez, tendo cm cima quatro quartos,dv.:.* sala?, _úpa, batiltctro com agua quente
c fria, \V, C. o fogão a gaz; e cm baixo,
dois quartos salão, banheiro, \V. C. e fo-
Hão econômico, terreno edin ioX;u; irata-
se, por favor, co:n o ;*¦.. U:as, á -ru.. Uuc*
nos Aires n. n3, i° andar. Preco ...smu»'.?.
Acccitaai-sc offcrtas, (.1 234) et

gaiolas com lions pas-
t rua 1». Anna Nery
Roeliii. ij soo) O

\*"j;-NnBJt-si. oito
1 saros do norte,

iii .(-8, estação Uo
"V7i;.\r)I-!-Í.K 

uma.pequena empresa por
V .-..oou.-í, ou admittc-Si. uni sócio ciiin

_:_ouSj trata-se á rua da Quitanda n, .-.7,«sobrado, na ultima sala. NcrocÍo urgente
e serio. Teiepbonc Central a, 2.883,

(S .8:14) o

ATIÍXlH-i-àlí um mtto-.auda.ilct S. 1'. A.;
V tratar eom Santos, rua General Cama*

ra n. 320, (8 366) O

_7ir*.N'DI-'-[-Sl. lindos rãe.s ilinailir.rir.ie.cf,
. com dois -mezes de idade. Preço 30?;¦rua Guilhennina ai. jj; (lOncantado).

(U 273) o

\7*i-:.\i)i-:,\i-.<i:V _..$ .1 caiai j
(Kncanlado),

.¦"gilimoR ean-anos belgas, a
rua Guilhermina 11, 137

(lt 273) o

VjriliXDlC-Slí 11:11 deposito de pãt)j rna José*, dos lieis n. 70, línceuho ile Dentro.
(] 2 ,3) o

\*rEN0KM'S1. plantas dc todas as «tua-
lidades, p-ar.i pomares e jardins, no

grande estabelecimento de A. A. Pereira
da I-V.nseea, á r-.ia Torres I-tonifiii n. 37.1,
Villa Isabel, (U .1733) O

T7"KXDil.M-S'K 11:11 plmcloii por -l.ío$ c
V uma victoria n«*r 650$, tudo cm umn

eslado; na rua do i.i.ckueio jwi. (U3Úú)(3

/-AR.TOM1U.TE, sciencia do oceiiltismo,
\J diz o presente, o passado e prediz o
futuro e í.iz qualquer trabalho nara tf
bem; rua Theopliilo Ottoni 119. (|i8S)M
/"1 Al.TAS de fíançag para casas e papei*-
\J dc casamentos.:m„_a barato que nou-
tra parte; rua General Câmara u. 124.
sobrado. (560 S) K

\r__XD__t--Sl-. uma superior machina plio-
1 tograpliir... 2.1X30, para atelier, superior

lente; unia «liia 13X1S, lente Dalmaya; uma
prancheta com cliacis a rideaux, v^r:x,rtr*
tratos de i$$oo o duzia; umn lente 13X18,
de Zar's, uma dita tlocrz, 1 chaeis _--X^o
(l.ivrn), 3 ililos iSXí.i, 2 vitrines, 2 gran-¦les banheiras, prensas e cavallcleS, uma
lanterna de aniplin.iio jiara chapas i,»Xi8,
ludo a preços de oceas-íío; na rua do Sç*
nado n. n, cem o sr. Mtmoel dc Medei*
ros. (S403..) O

\J.{XD1.-S'l. a s.S o casal dc filhotes dc
. canários dc origem íranccza, o n.ue ha

de milhores c:n tamanho c cores; listrada
.le Santa Cr1.::: n. .-.i-'7. Pilares de Inliauma.
l*odein ser vistos tolos os dis. 0 68)0

ACHADOS E PERDIDOS
pAMVKi\_J 11. ;,.. r.:lde:i-f
desta casa.

Rua Luíz dc Camões¦ a cautela n. 51.Ó07
d-i Q) s

t i.i'
-fVim..

AM-SK ji ir .:
iu porã

ia um.

IW d.i Silva | \ ItVOA
U.-:j JI) S 1 _t\í.iniili.i12, li. ,Ul

i. ].i"r.\.?.*, por coS, bca caca nova, com
XT_)!ran..!c lerre.-n, á nu I.ui-a Valle aNXI.
1-ist. Del Cii;:ill,i; lojiar muito saudável;
trata - e á rua Sachet n. 10. hotel, cnm o
#r. Magalhães, (32.1 M) .1

t LfíiA-SK um hom armastem bem lo-
__£___. ca ti. a dn, com moradia para fauiilia. ua
r-.::i 1'..y;ci:1;o de Dentro n. o.i; trata-se na
«eüla.ào de Cascadura. Café Santos Dumout.

.a; M) U

AT.*T.A-,;'l. 
boa ea**",. a?*obradaila com

duas salas, tres quarto-., euzinlia, tj-oi::-
tal grande, c fartura dc figua, está muilo
.Íp'1'.i. 75$; ini .rma-sc com o sr, Vonseca,
¦rniazem 223. na rua Imperial. Meyer.

167 Al) R

A LUGA-Slv por 5 :$

e iníorma-ÊC eom o sr. David,
da Silva 33. quitanda.
IA i.cr.A.si;
XS-Hinilia 11.
«uni

a pe-
Meyer

1 roa liia?
(70 M) «

.-asi p>cal di

55$ « predío da rua
dia n. 1;, IíniiautaJo. com dois

, luas salas, cozinha, quintal nrbo-
rizado eom gnt.iíihc.ro, luz elcetrtc,.; innir-
ma-se 110 armazém 1'arila. (1 _ M) J

1,1'v.A-Sl. um bom quarto, cm casa de
l um casal som filhos «mi

ussoa seria, com ou setn pensão; na
rua Uittencourt di Silva 11. 14, R. do Ria-
clmelo. (264 M) J

cc

VT,l"t'.A-_l', 
a casa n. 61 da rua de tSao

l.iito, Sampaiu; chaves por favor no
, ;_.•, á iiiesina rua e trata-se com o sr.'eoua. á avenida Kió Uranco 11. 25'. loja.

(357 M) S

A l.UC.A-Sli a casa dn rua Moreira 30.
_fA.l-.ii.iic_!),) (le Dentro, coni dois quartos,
duas Mias c mais dependências. Chave? na
listrada Kcal dc Santa Ceai 11. 2256, com
o »r. l\rreira. 05Ó..M) j

A l.UGA-Sb*, por : :o? inensac., o pequeno

nii-iisai-s iiin__iill'!«-os lotos «li- tei--
. ronos 1111 iiiimiiificn liiniliiluilo «1«.--

iioniiiiiiiiii Suiiíi, s«'i-vii!a dcIds
ii'1'iis du filnliu Auxiliar. (» esci-i-
Ht'ii'i«) O Clll 1'ii'iiti- ila Dstiiiã" <!«'
SiiiiC-, ..iiiila «wí.sIimii aliiinis lutes

i na 1'rai'a «Ias IVinlns, muitos nus

 I .Ií? ? Zf^;JlZrêoni° SL; «^ ^vn^cl^nas desta cidade c de toda o Bi-aiU.
7:500$; 3 suo «ti-í 1'llniiilos 110 csi'ri|il«ii'i«> dai —

3 quarto», dispensa, coiinlia, ,,„, ,rA)fail(le»tl» ". ""S, (.'mnpn- \7'.l-:M>l-:-.M-¥K. dc ..o-.? a 8.u$, a presta-rrcuo, n.i-., precisa. 1 : obras,] , . i,.,(.(il..| ÍNV ' 1'''" •"•' i visla. os mais lindos lotes dc
-üí1- V-¦"'",': !_U icrri-in», cm Bento Itibeiro (30 trem dia-'ITIiXDli-SK, em nm dos pedaços pla-,09 rios) c tambem íc vende ioda a arca (i.t

V da rua S. .I.uiz G-m.a.á, 11:11 terriaip lotes); lwr ..:-!-.

101irHA.SK um predio alé ao Mcycr,
negocio directo com o proprietário e

até .. conto-; ile réis. Rcspo_ta por carta
a Oisa; ladeira do Castro 11. (iS. (323 X)J

af.

pAU'l'OMAN"l'K ,1. Maria Kmilia, o ce-
\J lebre c ia do Brasil e Por tu pai, con-
sagrada pelo povo éoino a mais perit?
nas suas prcdiçoe3, com milhares de curaa
ficictiVitÇteas, ii.tiniao e _ coii)vmcreines; Ai
cxmas, familias do interior e fóra dc ci.
dado, consulta por cartas eem a presença
das pessoas, uníca noste gênero; á ruy
de Santa Luzia __.i3, sobrado, junto á «ave-
nida Uio Uranco, casa de familia de toda
1 seriedade. (521 S) K

C»OJ.i.l-:<;iO 
Nossn Senhora da tilslrello.

I fundado cm 1S7J, recebe internas .«.¦cmi.iutei.a_i c externas, desde a edade de
5 annos, no grande predio á rua Conda
de lloiuüiu, 220, 222 o 22.1, lem 2 gran«
des salões, .) salas t'.e aulas e 7 bous
dormitório:., tudo com janellas, claro o
bem arejado c com pie tam ent o separados;
o corpo docente ó escolhido, de portu-
gtiCií, francez, iiiíle/, piano, pintura *i
todo.s trabaHios (de agulha; tratamento fa-
miliar, .'.i* refei*;õds abundantes o vtu.a-
das, não tem unifonne| nem enxoval, a
o nnean.eiilo menád!, ate o dia to de ca-d__-___ __5 s) S
ClON.StlI.TOlttO, 

claro, oom janeltfag,' cm prcdto novo, aluga-se utn capado-
so, na rua .1.1 Assembléa, esquina da ru.i
Koilrigo Silva 11. ti, 1" andar. (487 S) J

C.O_iIl'RA-Sl_ 
utn predio moderno para

) familia de tratamento com -f quartos,
3 -salas, etv'., nos bairros de Botafogo,
Callcte, Laranjeiras, lladdoclc I.i.b.i o
Irauãvcrsae.-1. Cartas cotn as comliijüca ¦:•>
sr. Costa. i_.i ru-a Silveira Martin.*.

(299 y) j
/"lAI.TOMAN"!*]-:, trabalha eom .1 liara-
\J lho.**, descobre qualquer segredo, faz
trabalhos pelo occult-smo, po~suc um ta*
Usinai, para as moças solteiras c outro
para realizar negócios, fa.. a p__ n«"> lar
domcstlc-i, etc. Consuilas 2$, das 8 ás
!!, rua do Lavradio ti. 122, casa n. ir.

(23i S )J

/¦"tOMP-.A.HE, dc Iseguiiíla. niã'V 1111»
VJ "'Carpinteiro Universal", iiaeni os
tiver nestas condiçfíes queira dirigir car-
ta a U. Jlotcira, li./.el Globo, quarto 7..

(337 O) J

/-lAUTOES DE VISITAS — Cento .-».-
KJ Ourives (io (papelaria). (1820 S) S

/lAl-TOMANTE — Mine. Annita di
v_>' consuitas das 8 da uianliâ ás 8 da
r.oito; rua lladdoek Lobo 113. (u8oS)J

I .OMI'UAR MOVICIS I I Para «ine ? ? .
VJ --Al-.i.cam-sc por preço reduzidos, na
Líquidadora, 55 rua do Cattete, 57. Com-
pram-se, vcndcm-sc e aluRam-se. Teleph.
5.391, Central. (.(141 S) S

c1ARTÜMANTK ' "\ rival. Preferida
.. rua Espirito Santo

(l'..i S) J

pAÜTO.MAXTE espirita — Mme. Mari..-
VJ l.caise, dá cons-.iitas por 5$. lè- as li-
nh.
s (.-¦.. s

das
traia

tal garantia offerece do»
l'.ie só recebe pagamen-

Marca rojristaaa

Bionorrhtigia ou qunlqnor corrimontíi dn urotlira, cm-a radical om .
dias! Com a maravilho:*.-» Injecç-to scooatlva o uiptulns Wí. Quando tudo l0. "c ? ',':'• pessoa conseguir n «iue de
falhar, uste oxtniortiifiano preparado sampre tviumptiard. O único allivio ___^._______'_i™__^_____Il: !._'.'' _Li_
da mocldado! Exporímontuo o vereis o effeito assombroso .' í._io ha go-
nonliói» fj.no resista a esta prodigiosa doscolierta.

Vònde-so na Drogaria Granado á Hua 1. do Março 11 • 18 e n.s prin
pAi.v/ o

pi.F.ni'1 - -
«alas

gran
estação de Todos os Sanlos; á rua Domi
Clara n. ã3, entrar na rua Jo=é lídima-
cio, 3a travessa á direita. üS.j N> U

orno —
ij até 5..

Compra-íc um tle boa*; terras
5»> alqueires, com ot: sem casa dc

moradia para o dono, prefere-se situado
neto das estações de Riln ou km. 

de _) m«, :ie rrcnle pur 70 de í-undos. y>*vre e dpsemKiraijado, incíiir.iv,? .. c^ilía-men*
to, que já está pago: trata-se A rua da Ii*uz
ii, 32, com Almeida. fK 37:.:) -í

deio. Acçcitatn^se propostas na !;rg«> rv. ;
S. Francisco 42, com o sr. Attilio. Não]
se ir.ua com intermediários. i.;-,i S) J

de

ido c forrado de novo, [Iluminado á ele
tri.-id.ido, .ten lu 3 -.::::ilr.r,, -.- -alas. cte., e j 

"|*I.1.RI.,X0
pvande quinlal; trata-se á rua Sachet 12,\
sebrado. (3G47) K

Vende-se mu oiilí-
111(1, |II'0|I1'Í() Plll-ll lU-llt'

A I.UOA-SI. a easa ila rua Costa C
XjLmães n. 27 (Retiro da America),

um

Ar.UOA-SU 
uma casinlia por 40?, com

agua e luz electrica; na rua Sylvio
n. 9:. CSla.au dç Olaria. <4=*: .M) .1
« A ..ÜGA-SK o r-re.l;.) n. 7: da rua An-
_i\«e:i:-.-i, esta. o do tl;ii_ant,ido, tendo
tres quartos, duas salas, banheiro, despen-
«a, cozinlia W. C, magnífico porão e bom
terreno: os cliaves estáo no n. 7.1, niule
«c truta. .t:8e\t) J

t. -.CGA-SIi a espaçosa c decente ca.-a dn
___Tia Sile.i Rei:«l ¦'• 26. Kiaçlniclo, lar-
Ki do I-ac.ir.'-, pertinho dos bondes linha
Cascadura. .Alusucl SiS; a-i cliaves ao lado.

(114 M) J

. A I.UGA-E em boas condl.iics,
_*_.inquillno, o prc«lto reformado
«_ rua Visconde «1« locautius n,
ebaves na riu Arcliias Cordeiro n.
larité ti es minutos do predio p ai
Mi;no de T",1' - "5 Sanlos. (.

a hom
dc novo

'•D J

porão !nuit..vr!. qua tro quartos, saias <\c vi;
sita e de jantar, cozinlia o o mais que c
necessário cm uma casa dc familia; tem
K..7 c. luz electrica em todes os conunodos;
tiú pintada e forrada de novo; g_ cha-
vc. eslão no n. ;_.: aluRucl 110$; trata-so
ua ru 1 Piauliy n. 93. Todos os Santos.

c-t 111-
Sll-ulr villa «li' iviiilii i- Si)l)Ci'l)il
_)i'opi-icdiulo dn bcllo c fino uosto, j_-_—-—na iiin-iixirvl o saudarei situação *f7«KXDlr,M-Sl
«In lilslavão do Toilus os Santos, i A ren.-.?,
r_o(_,':ii' nltii c soeco. Bsto ti-i-i-«'iio |»«%iu ii_.iin. luz i- csaolo á porta.

Y.n-:\l.l'\[-S!* 1.500 loles dc terren---
V 1,2X50 ms,, lugar alto- »_ saudável, a

íoo*, em prestações ds 10$, bons p_r_ ttio*
radia c plantação üe chácaras, Iren. de hora
em' hora, passagemt de ida c volta, dc i",
$500, i.inha Auxiliar, estação dc S. Ma-
tncus; informações no loôal c á rua Sa-
chet n. ;o. (Bis-t-O N

\ FíUGA-SK o predio da rua Soares n. ,17.} ____

cm prestações casas c tor-
Realengo, ::-.-. ilí-stiada Real

anta Cruz; trata-se com o ?r. _NT.ii-
I .(-.ics, 11.1 listrada Kcal do Santa Cruz, io..;

«.. ,. , ,.<s , .. -w%. „ ma:s infortua.ôea á nu ca Alfândega, z*,Mcdiiiiln _i!) «i»- fl-CJltü |)«i- i»S do Companhia 1'rcdial. N(_,vt<!iisnn, Vi*nd->se bni-ato «^ com
ni'__i'iu'in: tralii-so nu ruii Frmiois- í *£*"EXDK_IÍ-SR nn "Villa PaTuna"

i-'9.i Mi R|co Muratori .'ít». du 1 iís l «lu V e\ci;lli:ntos lotos <lt« terrenos
ttirdi-.

tratar no ia,le
estadão.

casa nova, por
,*0, c:n frente á

(R =89) N

XXKn Novo, próprio pirú ta: .lc i
(1! 578) X oni iioiilimin-* pi-ostaçõcs «1<- 5.S| em doaiiti!, Os srs. nretciulcntos

Ma

.TOXD-K-Sl. uai cxcellente predio, acaba-
V 4j de construir, na raa Maria Calmou

n. 37 (K. do Mcycr), a a minutos da cs-
tação c de todos os bondes, com (lois -ra:'.-
de.-, quartos, duas salas, cozinha, \\. I. c
banheiro, tudo cm ponto grande, e bom
quinta.; as chave;, para ver «c tratar, com
o proprietário, r.o n. _) da mesma. '1'roía
_o;ooo$ooo. (R .-°-) -¦
¦\T_JSDli-SR por preço módico, um bom
f V lote ile terreno, á rua Oito dc 'Dezem-

bro. Trata-se na mesma rua n. i.8;
(no X) .1

T7l-'.\'!U-:-SIC por 2i;oo$ uma fazcnilmha,
V terras própria?, caía c agua corrente po-

tavel; r.a rua io Ouvidor n. io3, sala o,
meio dia. (J ">") ^
"tr-EXOU-Slí muilo em conta o bom ter-

V reno á rua Manoel Victorino ti. 41, Ivn-
. Renho de Dentro, prompto a cditiear. me-

tiataniéi.toY com 8 
'quartos,-" 

.1 aãíiisi êtc.i I IT.KRREXOS na Hocca ¦!.> Matto — Ipodorao loillill' os trens «Ia Lilllin jindo i.-X-*«4; trata-se á *ua do Kiachuelo
trala-se á rua Mar-pie-s Leio _i, onde estão j X (Mcyer) a 1:000$. (i X ,«;: Atfand*-! Aliviliill' do "llio d'On»'0 <- W'0-j-n. ;,o:. pliaraiacia. (» .06) X
so chaves. (j8S M) lt ga n. uo, 1» andar, 2 ás 6. (.1032 S) S | CII1'I»F «íll» íl-i-lite á l-lstncãi» dl»-^ __r._i.-»__.___•—__.¦."__,_¦__¦—Sí—lim, ¦ l Pnvttnn c escriptorio da Coiiipn- "triiXíJ-St. nau casa; «listam

^fflP! ifflefl iPHia JS- «f* nliia i'1'.'dial. 1'rospeotos e Man- v,f..'1'' f****-a,° do ^'"^
1 ,rc •? própria para moradia «i--1 ootio, caia' 

habitada pel-. proprietário; informações n
B-sasnisiro .

CASA 1-U-NDADA F.M 1S7.
tas são ili-ti-üiiiitlos na
AlfuiHleen 11. li».

3 mmu-
com po--¦s-,r ale-

(S)

TJ11 io«>s «Icposítar-ios «lo cimento int>*lez "WIIITE. ' *
e Bl.O'£HEKS",tinta Iiygicnica 0___SI3SA,

BAIt.NOIj "riíir»!-»: para matar o carrapato
üo gado

KNIMv.*.!;, cr.: iH>as condições, um pr«n-
V -ie predio. no Campo dc S. C.hrisípvSo;

tratar j r. Uruguayaua n. uó, ds. -: á_...
1 lt 3649) x

•ji, cam o sr.
(J -S?> X

"«CriliXüE-S-í a tcntUuha da raa Real ("ran-
V ilcza n. .iiS: tra-.:i-s.' i r-.ia Voluntários

da Pátria m :--'- (J 3---.0 D

lütomovel "'Minerva",
pneus novos, pór

TriiXDR-SU um
1 pintura, capota

3:500$, a dinheiro; para ver -e trotar ;i ru;
!*. José n. 115. eooi Castro. (J .193) O

_n.XIM.-S.. uma Pope, voiturctte, a cy-
\ lindros, 50 li 1'. coai dois ou quatro io-

traros, ultimo modelo, c cm perfeito estado.
Machina chegada ba pomo. Preço do custo
i3:oqu$, vendc-sc por 9:000$; pnra tratar á
rua Paysandu' n. 31. «J JS-4) O

\,ri-:.N*liil-;-Si-: tela de arame para "cerca;
\ c gallinliciros a 600 réis o metro. Ve-

nciras e __aio-!;t^ para totlos os preços; ma
Sete «le Setembro u. 109. O 3Q3) O

T*njí.D_.-S_. um bom piano, de bom au-
V tor. por pre;.

tanda n. _o:.
o razoável; á raa dn Qui

(J -HO O

f MEKDUS /¦ C. Perdeu-s*J. desta caea n. 730
: a ciutela

(322 Q) S
T G0XT11IER
\j. mando, suece
tela n. 151.51a, <le_ta cã.;

Ar-,*r C.-*, rtenry ,^
ores. Perdeu-se a cau-

»• (53.1 Q) lt
T GONTHIER s. C», Hcnry _. Ar-
\J, mando, suecessores, Perdeu-se a cau-
tela n. 158.S71 ilcstl easa. (305 O) K

1>ERDF.y-SE 
a caderneta n. 159.4CO, da

_;1 série, da Caixa Econômica desta
capital, (35.1 Q) S

TRASPASSA-SE
n*_ASI'ASSA-SE um botequim bein

T71ISXDTÍ.SE um cavallo preto, niarcliador
. legitimo c dc boa estampa, arreiado;

lustrada 'Marechal Ran-para ver .e
ge! n. 60-.A (_.i5--ad.ira. (S 373) U

T^EXDE-Sl-., para desoecupar loear e por
\ prLío de oceasião» uma motocycleta Pre-

micr, 3 11_! 11 P, ires velocidades e com
s:d-acr; está Heenciada; rua dos Andradas
11. t«5, 1" andar. (S -lo4o) O

TriSXIJE-SI
> nal o por

pag_> aluguel;
próximo ao ;

«lie

TELEPHONE 274 « Rua do Rosário 55 58
¦\**''X!>i..U-. Ü. 3 rua Mari;i An:

V prédios ns. .*o a -_: informe- e tr«i«o
i> r. <lo lío-pcio a lOÜ, ias :i ás «S. I

C'.M i _í) X I

rua sete ue
I Dias.

tapasa t3&~* m& &**%. _f#**^!_ 'á&Çk

um bom Ijoterinim, com con-
cinco annos e o negocio não
rua Conselheiro Saraiva n. o.

3rt_o di Arsenal dc Marinha.
|R 3.0 O

jl. montado, fazendo negocio; por motbvo de_ doença uo proprietário; informa-
Coc?, a avenida Mem de Sá, 135 com oir. tosta. CS09 1') M

11111a tintiiniriei beinrpRASPASSA-SE
X acreditada, no cetiiro do conunercio;lnfortna.se por favor á rua da Assembléan. 55, com o sr. \ asr-ues, (5S9 V) lt
rpRAST>ASSA-SE t;m armazem de seccosX. o molhados, com conunodos para ia-1111:1a no me-inio predio, aluguel módicoe pequeno capital. Trata-se na rua Dr.Sa Freire 69. c20, p) j
rpRASPASSA-SIE um botequim, fazendoX liom negocioj vcnà?=c por motivo ded,.cii.-- míornia-se

das 3 ás 1
á rua General Cama-

h<«ra«. (33.1 P. J
NBurasthanicos, nervosos, ilepauporados, curae-vos rápidaa roaioalmcnte enra as GOTTAS P0ri-;NüI\ES'D0 DítWll.MAN. Na IMPOTÊNCIA o effeito ¦; immediato ou pro-gressiyo, segundo a doso ; nfio cansam o estomico. VI.dro 33000.Deposito: HUA SETE UU SETEMURO 61. S217

(AinOilAXTK mme. Nicoletti, predisittitro com muita clareza; _.i con-
!t; ; todos o» !:.:s »!c i ás 6. Só para
uhcra3j rua líuarquc _e Macedo si.

(1305 S) s

riOMPRA-SE q»iat>i=er quantidade do
K.J jóias velha.3, com ou sem pedra-s, '1.
qualquer valor; paga-te bemj na rua Gon-
çalves Otas n, 37, Joalhcria Valeu tini, te-
lephone ._o.|, Central. (.li.a S) R

10M1ÍK bem? s-j 110 restaurant c pen-
i raa lluciic- Aires n. i5s- i-^J.i;

.. prato .varia-o. por i$_o'.; |>cnsão 60$.
Vendem-se cartões. (3503 S; R

c".:
/"lAIíTOM.VMl- Mme. Tli.
_' l.eeo:iciII:-...-."-.-s em 8 dias,

Tíiompson. —
responsos n

todos os trabalhos para o bem estar. 73
rua Maurity. Mangue. Con=. gr.-.ti...

(Ul S) S

/ . .l.TO.\I..X'ri* >rme. Ilhomp.Viit. —
\J Trabalha com a t baralhos e pur pro-
cc'=o uníco no lírasil. Reconciliações cm
8 dia-, responsou, casamentos retardado^
afastamento de rivaes c amantes, e:-.. Con».
grátis. 73 rua Maurity. Mangue.

(.ila S) 9

(tOMAtODO 
— Em casa dc pouca f.-.mi-

) lia, sem creanças, de respeilo, aluga-*
se um espaçoso, f c!.:ro, fresco, mobila d of
com pensão magnífica, a um casal sem fi-
lhos, pessoas distinetos que gostem d«
socego, cm rua lar«a, no centro, easa no-
va com todo o conforto, bella visto, junto
á Avenida Central, com franqueza em to-
da casa; cartas no escriptorio desta to-»
lha. a O. C. (-._! ..) J

CUI.SP-OS, 
tinimos modelos, ein tafetá,

) palia, scílaj fôrmas a 8$, 10$, 15$,
20% e -_C; tingem-se, rcfonnam-sc palha,
pluma-s, aigrettcsj mme* Jíos, â rua da
Carioca n. io. (e^li S) S

DOf-t 
RAPAZES do. commercio traiu.

.hamlo cm dur.. ínip.Tríaníc1 oa*?a?(
desejam alugar um ou riois quarto?, cn»

; casa dc familia distineta, r.a irua Had*
1 d-ick Lobo, n-i inynerliaçõM, «n_tr«

Estacio c rua Campos Salles. Cortai r.cs-1 - iornal a d M. (39? 8- *



>*" . • CORREIO DA ^MANHÃ-t^ .ÇtoNa-íeiraM-de^Maio de ifofo ^ iiiL_____j ^dL^I' 
'"' ' 

1

™]^ ||4 
f|% ^ft #2* Ép% ^fc |||% gpl| * <0kS^\ AT0ALBAO0S PARA MESA g| :,|

/M^l1^ IQ$900 £j(j|$900 Guardanapos grandes para mesa . Grande sortiménto de westíeEinhos e "W^ " 
// XIJS750 H

/G^^ÍW Adamascado touca8 Para «"e"»ías ^-^^rr^ri^V^,^.,,,,..,;^- ,", , "^ fei
^^..««^^-.««^««-^ ll4 duzla m 187) 3^ WesiSsiÍ0ih©s Toy©asPYJAMES OE ZEPHIR

49500, 5$500, tí$500, 7g8QO, 88800
ii, "n~'i i.wb;ii,|..i|i||,ii uhiim'1,11111 Viii'ii,iiiiii-«nmrmniTr""'""'"—mM " """'

CRETONE INGLEZ PARA LENÇOL
Bastante largo — Metro 1#480

¦irMiTifiTit*w<iiiiirTri'r'ff'iirir""riffi^rrfT'r°CT:'°*-'J'I— IIMIII II l|IH«

300

Rouxinol . .
Adolia . ...
Luzitano .. •

peçaa
3ooMORINS

7$900íCoiulor ... 16$800
11$500 Sportman.. 14S800
13$SOO|Cwnb»ia([S5S?12$80O

,m mui tiirm—n-""™*m=^m"",mn'm*m

150 Peças cSe á

LENÇOS PHANCEZES

l!* dnzla $700, 1S000, l$5O0, 1|Ü800
'Wmma2asjMmmm*mÍmmmJmmm%mmmV^ ' M* Wl Mi I Mil Ul Ml

2.450 dúzias do collarinlios e pii.
íilitos de linlio para liquidai-

a começar de

2$600 rs".
a começar de

'$800 rs.

Grande sortiménto de aventa es para
menênss desde 12290

í+izv* csi c. -. síiw; -Miiíxat w.«i-^r«sminitMaU8auo

7?
Uirea camisa do Triooi com puinhos q

collarinho por S$500
vawtvasm

C0LLAH1NH0S
3 :lOO d P?Ü88 tJ^BOO

GMHDE SGOTOTQ

a começar de

PERFUMARIAS

m .^»^«jF^--g!>gJT^^^*'^«!IiiTXW#Aktfi»K^II I ¦¦!! i IIII T^—' 'w"^«g^ttTPTyffpT««iMqwB.j^aaaii ¦ i ¦¦

!sg@sião - a começai0 sie 2$ 1 CIO —
i

1$600

í BLUSâS E lUTHffi
Rflatiffiées

a começar de
6$800

HOMENS PAR

600 rs.

DÚZIAS IDE
MEIAS

SENHORAS PAR

800 rs.
380

CREANÇA PAR

400 rs.
©ostwifses Oo§B«iaw côr e branco desde 7*800

EXTRA0TOS - Saldo
Jichy (francez) . . . .

LOÇÕES sortidas j}0»0, ISIOO e. . .
PÓ Uc arroz, caixa #400, $600, l$30O o

Pauta para dentes, i|, 1^00, ÍJ?5üO e

JBUILIIAXTIXA, #800, lglOOe . .

SUSPENSORIOS
Suspensorios imitação Gnyot . .

Suspensorios americanos presidente

Suspensorios suissos seda .

Suspensorios para menino

GRAVATAS •CORPINHOS, CALÇAS E SAIAS PARA SENHORAS

$700
l$90O
1S800
1$800
l$(JOO
19300

1$T00

185900

tfSUOO

Principe Galles Foulard
({orgurão — Novidade ¦
Kegadas com molla
líogcnte Foulard com

gãOO; CoquellnMõnsselIiue
pinta

,^mi ^^....^«icrarerawaiga»^^

fâ$iffiüifèiif^^ ''"""'^ 
**" "*___ 

___^I—-—— l—¦

pii|iS?Í iláS^i-^S SíSSiMI MORPHÉA ¦ !fARTE,RA
ms; rua faenlior dus lassos n. io

(3571 S) K

Uih corpinho tínísslmo
I Uma calca coro bordado

*t»rm i Uma saia' com bello bordado.,,,uu finíssima e bella flta. .
CAMISAS E CEKOULA8

Uma camisa mõuselihè cor .
ii » Peito fustão

tijoo' " Peito linho :
jUma Ceroula do zophir por.

J|500|li4i duzia Ccroulas coz dc Fustão

*400
S-100

Ig.loo
SjJOoo
3$7oo
6,$Soo

3|3oo
3S36o
5J.9Ò0
:l.j?5oo
Oíõoo

jFl-v^^TpL

-IOO
^¦-¦Zà&k-gi.

Ilõr_gei

O XII l.l 1(0D empresta-ac
dc c-asn dc familia, tobfc pcnlior^incr

lilill rua do Hospicio 3o^
nu. (.Huilqtier quantia.

sobre moütlias

om Oiicii-
(23(<S) R

Vl''.X 1'KS nrltficlacs — Collor.iin.se por
iirccos módicos c (taraiitldos. por mui-

no cpmullorio donlnrio do dr.lò tempo
|. Tclles, íi
ximci ú dc

rua l.uciilio Lagi
Archias Cordeiro.

it, pro-
(559 S) 1{

OLHA — Alta c.-irtomautc—Faz
om que os nmantes e os esposos se

•ntreguciii de corpo e alma c taz lodo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-
rantidos. Consultas ç$ooo. Tem um bre-
rc para o socego do lur. 1'rcço íoÇooo;
correspondência com 2$ioo, cm sellos, para
a resposta; só attende u senhoras; 11 rua
Pcrnandos n. 19—Ençciilio Novo,- das 9
da maiiliã ás S da noile. (3J5" =) *

M0D^.i.. 
— .-  . -..,

brevidade qualquer figurino, vestidos
desde 15$; sains. desde 6$; Musas, desde
4%; rim dos Andradas n. 5 auda

Corrimentos
qn nr¦ r rciii B5M> nmi wnmiini n 11 < '""*

curam-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
iNiir.iuo

ta
apòV

D ,a il
Vim parlicular cnipres-

i a 20 coutos, sobrt; cattçSo
cintas a esla redacção, pnra

(93 -sl k

vINIIKIIíO — Qualquer quantia a
1/ rir. módicos pura liypotlioçás,
contos, cauções
nm do ItostiriO)

penlior: com
i.\2, sobrada

i. 1'iiii.),' 
(5.1 SJ It

dê

MOVEISnos, quadros,
Goiuprain-se tnobitias, pia-

tapetes, trens dc cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
dc Soceorro, etc; ma S. Luiz Conzasa
11. 20. (11)93 S) K

I>EN'SAOíi mesa 50$
7<)$oooo.

— Fornecesse farta e variada,
mensaes c a domicilio

filia 
"Rodrigo 

Silva 6, 2 "andar.
(432 S) .1

PENSÃO 
— Forncce.se

casa
bem fe'ta, de |

de íamilia; na rua do Catiete
largo do Machado. (3553 ») 1

JHAUMÃCIA — Um proprietário dc |
duas, em optimos pontos, sovtida

287,

r
bastante otreguezadas, end.e unia delia-

preço módico, por ler que rctirar-sc;
inações á rua S. José 11. 59, com o

sratii;

MODISTA 
— 1'erlcição e, gosto cm

vestidos sob todo? os modelos, a tire-
ços módicos, saias, blusas e tudo con-
cernente á arte, trabalhos chie e garan-
tido. Mine. (luciles; Quitanda n. ai, 1"
andar. (^-4 ^ M

raUOL SOEL
Tosscj,

lilMílilHO — Adcidltaui-sc Juros
1 f «nulicos dotacs, ou de luointto, c
alugueis dc predios, ua cidade; lrata-sc
com Santos, rua da Misericórdia n. 24,

jihnrmacki

D IMIKIKO -• límiircsta
thecas c iuveotnrios;

15S, sobrado, com A

ic sob bypo-
uu (U> Rosa-
Falcão.

(5-5 Sl R

bronchites, infliicnza era 48
horas

lleoositarios: — Araujo Freitas í Ç-',
rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar-

quês. praça Tiradentes ns. 40 c 43-Kio
de Janeiro.

[OVEIS usados — Comprimi- .e mol»-
MUVI'1 

."• i::"i"' '¦- -"" -  '--'-.. 1

liarios completos, avulsos, objectos Uc
arte. antigüidades, ornamentações,, pianos
dc bons amores, etc; rua Senador uan-

infor
sr. Gonçalves. W°59 ^ 

o

iilili
1
!
1

IISlMIUIiIDADll,
NUliUASTUKXIA.

TíSPUHSIAlOUltllílA
Cura corta, riuílcní o rniiidii.
Clinica olccti'0-iiiciUcã csnòciilj

DE. CA Kl'ANO JOVINE
das Faculdades dc Medicina de
Nápoles e Kio de Janeiro.

Das 9 ús 11 e das 2 ás 5.

Largo di» Carioca, 10, sob.

Tral.1me1.to especial, scientifico, mo-
derno,* pelo prof. dr. I.couissa, tia Aca-
ili-niia de Sciencias dc Portugal, etc.
Clinica geral, operações e partos. Con- 

jsultorio: rua tia Cariaca, 26, ila 1 ás'
3 horas du Ia de.

For me-!
dic»s |

operado-
i'bs espe-1

ciallst&B em molnsiias ilo* OI.uos!
OUVIDOS, « iBHAXTA e NiVIH/,
enfermidades das senhoras, pello,;
svphilis, veneroas, blciiortliagiiis e;
das viiisgenitttes e urinarias tio lio- ]
mem e da mulher. Todos os dias -.
das 3 as 6 lioras da taròe. lum lin-!
drigo silva n. 3G, 1- andar (entro As-
sembléa e 7 de Setomliro'. Consulto-:
rio perfeitatnente apparelhado eom
todo o material preciso para os exa.;
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidados .1 58'.I0

A verdadeira
mme. PAI.-

MYRA, com longa pratica, attende a
chamados. Acceita parturientes cm stu
residência, á rua Caineriiio 11. 105.

32-13

Vfíl nH^T^JA Tintura Ideal ga\^.\rs.j\,' n.i.dj.f ia, rantida, para res-
tituir ao cabello a mia côr orljlnal pre-
11. ou castanha. — Preço, joSauo; pelo
cnrri-io. mais a$ooo. Deposito girai, ru»
7de Setembro n. 127 — R. Kanitj.

PMIíffiEm CasaintflsFrancisca
diplomada

pela F. dc M. ile
Iloston, íaz

. pare:er t. mcn=. | vm 2,* ,e!iitiosoiniaçio por procesmi scienliiico e sem1,. .' J1' 6., ,, .. .,. „
dor: trabalhai garantidos e preços ao „t. | Seliegue,, 11 avenida Comes Freire n.

trata-se com
brevidade,

ír.esmo sem
certidões. Cl-

0$, com Bruno
preços ao

cünc; de toilos; sem o menor perigo par?,
:i saúde; irata de doenças do utero; r;ta
General CNimara n, i io, Tel. ,"í.,-i)S, Norte,
pruxiim
Kr.tlis

dá avciiídi Central. Consultas
(M .iliti)

cura, oorrinietii
siSes; 'I" mod,
nos êí^oã indi
incommodo,
tendo com

J^fâf r moleítías d-
LSM.-iiulIicr, .. liK. 1!

OE. AXIHtADA, i
, liemorrlingtaá c auspèni
.simples, evita n gravidez 

'
dos, fazendo npparcccr o |

sem provoear liemorrhagia,:
enfermeira 111111. JOSKPlllliAI.I.IMin. parteira do" llojpijal

íeo iie Uareeloim; eousnli.is diárias
a tios polirés. Acceitti clieiitcü em
iw. Consultório c rasidencia: rua do
radio 11. 111, «obrado. (.1438 S) J

sobrado. N. II. Esta cisa esteve ã rua
Visconde do Uio Branco 57- Todos oi
dias. domingos e feriados. Atlendcm-sc
a chamados qualquer hora. Teleplione
11. 4.542. Central. S 1850

dartliros, empigens,
eczemaa, frieirns,
sarnas, brotoejas,
etc., desappdrcrcm

fácil e completamente com o DERMI-
GURA. (Não 6 pomada). Vende-se cm
todas as drogarias do Rio e Nictlieroy.
Deposito geral: Pliarmacia Acre. rua
Acre 3B. Tel. Norte 3265! Preço 2$ooo.

ENXOVAES
Recemnascido
MEIAS

GONORRHEAS

completos p:ra
collegio» e bapti*
jados. Paraizo
das Crianças. R

7 de Setembro,
1.14-

Enxovaes com.
pletos para re-

c e mnascido9,
inclusive o

berço. R. 7
de Setctnbr0,

_'J4:
e roupai bran.
cas para crean.
ças, na Paratis

das Creança». R.
7 dc Set., 134.

clironicas e
recen t cs.
Quercls ti-
car radi-

c.iluiente curado cm poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Pcijo, que
gratuitamente as offerece, não conlie-
etndo caso nenhum negativo; rua
Tbeopliilo'Oltoni ili;. 3S-" J

DR. ALVINO AGUIAR professores e Professoras

I tas 11. 45. térreo. UW S) J

f TELHAS "ETERN1T" 1
1 ia:oXj3va:BE:R.&, beojei & o. 1

Hua General Câmara, 19.CÍ I

PENSÃOpreço
respeitável';

a domicilio — Punicce-sc a
razoável, cm rasa ile família
á rua do Mattoso ll. is-

(:./5Íi hl R

MOTiESTIAS IXTIílIXAS
ESTÔMAGO — FIGADO — _IN-

TKSTINOS - RINS — PUI.M0E3.
etc Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. =.271, C. Uas -• us -ri
liorlis. Hesideneia: travessa lorres
1-. Teleph. .t.af.s, Cent.

UíibUAo iíiiííuivs. tiisiion

"~\m

OS V1S10NAI
iiliftiiiiiis In
nluuiiios 1I1
Irlllílii |ll'iil
ilu Clírio.i

linttuns is 1«miÍü 1 via BratuitBinente os recursos para a ouPB_pomptota._
• nt 

',„ 
I 

"ucccl- 
\'W\ Dlrljam-se em carta fechadn aos VISION At UO&,¦¦: Ça.

¦V, ,./ ü 
'../ 

^ \i: W Correio 19«, declarando os symptomas, as maaKustaçoos d
ícos 

" 
íiíi.ii"™i . ran '''¦ 1m«o, o uumo, o rosideiicia a o sello para a rosppsla.

S: S: B: que lem por (lm
soecorrer a todos os necessi-
tados, Quem soffrer de anal-
quer inolostia esta S: S: li: cn-

ixa do
da mo-

K»ewfl.Lí<«aM«ay^««v**^J|
17, sob. (J380)S

I-JKXSAO 
cm casa de família, .forucçç-

bc iicnsao á mesa ou a domicilio, lo-
zinlia escrúpulos; rua Silva Manoel ¦"'

jnct'0 5S. (Sl

!)
Hi:i 110 — l'i'iipi''
oniliç8cs, sob liypi

o subúrbios, com . pr
tiça; rua do Roasrlo

. 
'lulio.

i-:,c cui Imiis
:cas, na cida-
ptidão e con-

, ultima sala,
(ju S) R

isa do lüinili.i 11a rua Rodrigo Sil-
18, 2o andar, da-s.e cçnilda faria e
cozinha mineira. 

(lf'u Sl J

l,\si. ADA
1 j de peroba
l-ruguii)'.'!

_ Vcnile se uma ue volla
c nova. lníonna-sc uu ru.
IjB, (J753 S) [¦

M1'ARNASD, 
cartomante bahiana,

. com profundos conhecimentos, desta
arte, trabalha com oj cartas- e búzios: a
rua do Rocha 11. 35 — i-sluçã" uo- Ro-
cha (.1.0^ (fjj 'S| !

MOÇO 
de 2S annos, lendo curso çytntia-

sial, escrevendo á niacliiiia, oWcrecc-
su para qualquer eollocação. Conlçutn-se
com ordenado dc ioo$ooo. Cartas .a este
jornal a I'. J. Ü7f' S) S

( \l'l'KKia'lv?K•-J li

Tosse? yuor curar-se :
Tome o

BftOMONAL !
7 Sotombro í'-1

II i88C

uma senliorita de fami-
lia para ajudante dc costura com a.l-

aitnia pratica de atelier, quer
ilia seria 011 atelier e que

casn
íiu

QUARTO 
ou sala de Irente,

são, aluga-se a pessons ile
to. Tem teleplione

122

com pen-
tratamen-

rua Senador furtado
(in?.'. Sl S

QUAUTCvista,
UAWTO —

cm
Para tcnlior. H
dim da Gloria.

Aluga-se
:asa de
ua Silva

um eom bonita
casal ícm filhos.

10, casa 1. Jar-
(,H5 lr) R

n. 1

lespertadores, compram-sc,
coneertam-se

$500, 1$, 2$, etc; rua Uruguayana
de gramophones. (4'M

> ELOGIOS,
.V trocam-se, vcndcm-se

casa iS) s

DENTISTAS
TJíROFKSSOUA que
i da 'Kuropa, om

I educa'

AMERICANO i
DR. C. FIGUEl- I
REDO espocialis j
ta em extracçõei :

conipleta:'i'ti.e
tem £ir e outros trabalhos garantidos ;
*ystema aperfeiçoado, preços módicos, o
ein prestações, tUs 7 da manhã ás 9 da ,
noite, rua do Hospicio n. 222. canioda
avenida Passos

ba dois annos veiifj
recebeu esmerada \

continua a ensinar .mesmo á [
Òiter portuguez, francez, ;irMimetic;t, j
t;oyr., etc., na rna Sete de Setembro» '"9.
". Vae a domicilio. (191 S) .1 .

plíOFRSSOK uramilo. das ,| ás 6,'
IT curso líyinna-sial c preparo para ad-
lis-ân 00 Pedro U; cartas nesta reda-
cão. para .1. Moreira. (8 S) J

Quem desejar

,VI \ — Precisa-se uma, sem mobi ia,
clii easa dc |icqiiena íamilia ou senli"
só. He preferencia

Carla» ncslu redacção,

_|

s
urrabnliics.

Octavio.
(587 S) R

Ex.

I familia seria 011 atelier c qnc me "V retiradas mem
? I01I0 conforto para vir aos1 sal.Uailos aU, M lu!sta

tioite. Tr.na-sc u rua Real Crandcza 288,  _ ...
'easa XI. (-'78 S) lf irilAII.I.KCR

E*í

OFFERF.CKM-3I5 
vários

collegio: cariei

DK. SILVIXO MA1"1'0S
trareões, absollitailieille sem der. a 5SI
dentaduras a 5$ cuia dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações n
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-

OütlO — 1'recisa-sc dc 11111 com 5 çon- 
'tos 

en) prestaçõus. Rua Ur.igtiayana
f> tos, para negocio^ _anUfio. 

vB«rnntWo. n ^ M(1(|.na d;l tm' 
(-.(-! Si K17 da manhã ás o di

|n.' 1,555, Cenlral, i; 
'•''

I1AII.I.KCR -- rrecisa-se tle perfeitos o|-
1 ficiaes nas officinas da Casa Culom
10: Avenida Ri<> Branco n. !"¦ (N.i

ÍJROniSSORA 
de canto, solfejo e theo-

ria, pelo Lnslituto Nacional, acce|tft
alumnas, assim como para bandolim. Em
sua residencia 3o$ooo mensaes, sendo duas
vezes por semana; rna Jardim liotanico
ii. ias. (?-."! S) A

jiralico, Mr. Te-
ler garante ensinar
em seis mezes, 10$

ita tida n. 5c, 1" au*
ú ;j, 2" andar. Vae
15 modteos. (499 S) j

ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-
ber o pen-

saimnto dc pessoa de amizade, atlialur
amor e bons negócios, fer felicidade no

jogo c coniuicrcio, iratar todas as doen-

ças, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos scientificos e

garantidos, dirijn-sc á rua do Ctiperlin
,i A, estação de Quintino

¦
106111 Alas»

1 11" I i:om cla' 1
I 11 I reza o ;* 1 111 11 «iue se

V/lV/l deseja*** w* saber,
dif-'realiza os trabalhos por mais

GANHAR DINHEIRO
Tendes algum desejo que apezar d»

VOS30 esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz cm vossa familia ou cm
commercio? Precisaes descobrir alguma
coisa ntie vos prcoecupa? Fazer voltar
para vossa conipanliia alguém li"-, sr
tenha separado? Curar vicio dc bebida,
jogo, sensualismo, ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objeclo uue vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio?
Fazer casamento vantajoso? Revigorar
a potência? Augmenlar a vista ou nte-
moria? Adivinhar números da .sorte r
Attrair abundância de dinheiro? Kiu-
precae os ACCUMUWiDORliS MI5N-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada tèm dç
feitiçaria ou contrario á religião, ll
uma descoberta da influencia occult.i
da própria vontade, para dar ao nia-
gnetisnío da vontade o potencial reali-
zador, tal como o auxilio da luncta em
relação á vista ou comoo plionograplio
que fala por causa da voz que ioi nellc
gravada, ceino a da saturação da vou-
tade nos Accumuladòrcs.

Todo o dinheiro que se gasta com o;
Accunniladorcs recupera-se logo com

] grande lucro! Numerosos attestadostV
j voraveis cslüo nos nossos .10 magazines.
I Sempre deram resultado e são por nos
| vendidos desde lia quinze annòs.l Contra
| factos não lia argumentos I Uin Ac

cunuilador sozinho dá resultado; mas
I os dois (ns. 5 c lí) quando estão rcu-

nidos cm poder da mesma pessoa, sei-
vem lambem para hypnotizar ou miiglif.
lizar, curar só com a mão ou cm dis-
tancia. emfini, são muilo mai» efficazes
para qualquer fim. PREÇO DE CADA
UM, 33Í000.

Se não pttderdés comprar j:i os Ac-
ciimuladorcs, coinprae o II\,'piiotismo
Afoftnnante, com o qual obtercis mui-
tas coisas, c que custa apenas iofooo.

ds pedidos de ióra devem ser en
viados com as importâncias em vaii
postal ou carta de valor registrada a
— LAWRENCE & (.'.. rua da Assem-
bica n. 45, INSTITUTO EUÍCTUICO

,Vup'' I llceis que sejam amigavelmente e
, VI,:' bota o mal para cima do quem o

nviando enveloppe, sellos c stttisciipi.i-. |uz 
• nn &i Constituição 11.29, SO

lo para resposta c consulta no gabinete | , .

I CAPITAL FEDERAL,
| gazinc do Dinheiro.

Grátis o Ma-

mcttsaos. Raa ila Qi
ilar e rua ile S. Joi
:i-'.domicilio por prci;

Moléstias das senhoras —

mensaes -'5"?""<
-folha.

(ia Carioci
noite Tel

das
pliiiie

alta

5CRIIT0R10 ¦•• Aluga-se um espaci
• claro, com janclla, a rua da Ai (

nbléa, ciquiim dn ma Rodrigo Silva n. |
iK, perlo da avenida, em (reme
panhia lio üa: ; lrata-sc em 1
teqltim.

com ludos
paia uma capella
Torres lluiuvni l

os

da t'.
o, no 1
(,|8üS)

jicrtencefl de
i, etc, c um lindo I 
paramentos, próprio müMA-SE roupa .para

em faniilia. Ver á. rua JL m;ir, eom perfeição
iu. (i-" S> J ! noel li. 17.

senhora franceza, cose por dia, rua Carolina ll.
S) R i .,7 —Ilotafogo. tlfíi_SLi

lavar c engom-
rua Silva Ma-

(fno Sl M

O 
Er H^Bi 1 H má I JÉUà

¦IV. Ociavio 'le Aric
nospiUM da 1-nrojj,•indicação soientífieí},

fptiiii.smo. Ilemorrha'Residência e cons.:
tíiru tt. íStí, pobrndo,
iis- .t. Telephone i.;

mniUi

Tle. om pratica dós
evita a gravidez por

sein prejudicar o op
;;as, suspensão, ele,

rna Sete de íàetem*
das f) ás 11 e dc i

lt. Central, Consultas
(.iis s.i R

do para respOL...
e por cscriplo, todos os dias: realiza-
se o que desejarem por mais diificil
que seja em qualquer distancia ou lis-
lado. Gonorrhéa chronica « inipolcnciii,
cura garantida, com hervas medicinaes.

J -11

lViOSl

Fornece-se a mesa
a .15$ mensaes

36 ¦ (iõ-

^ClR.S"KCK-SIi
¦ 5°$

praç.
i1 .,-
K'Uzeb

tapcusao cm casn
c h 6i-$; tratase com d.

: da Republica 11. ¦•."• ,
515 Si R

I) 
EX SAO

domlcílii
. ] conde ile Itauna 11.

1' 
JIA.VÕ, violino c bandolim — Proles-

sor. Carlas por favor nesta -redacção,

para Arion. <3"3 S). J

u a TTMA  . .,
rua Vis-1 U em vasa dc família;

,/ 11 MdVUONF.S 15 CIIAVAS — Tm
nu e ile isua a a$. Vendem-se de
, i$. i'oiii|.ii.in-se usadas. Concer-

[irainophoncs c vciidcm-su a au$, e
.' Coni|irani-sc li iua Uruguayaiiíi

(;ij.i" Sl S

TJTiXSAO — Hásc em easa de família.
1 ICfiUega-sc n domicilio. IVecí.» mn-

dico: rua Silva Manuel i-. (i.ui) S) M

empréstimo
ij :oooç, a juros dc i p

ob giiranlin nome individual
ni nrcnltnjTiGS monsaes. Ca-rli' 

Xislo. (-'!" S).

XT.M 
casal

j cozinhei
para ir paia
neral lioca

sem Mitos precisa de uma
prefere portugueza. h

tratar, il rua l.e-
(314 S) Rfora; para

JJRKCISA-HIÍ 
tomar po

quantia ile -i :«e»{. a

senhora aluga metade dc sua es.
paçi.-a casa, a pessoas decentes, com

sein pensão| rua Fonseca Tclles n.
bonde de Jockcy Club. (584 S))

UMA 
scnl

paçosa

15. Tinidas Von rinnelteiistelii
Esp. cm obturações a ouro platina,

esmalte e extracções coniplctiiiiicnlt
sem dôr; colloca dentes com ou sein
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
doe c qualquer trabalho e acceita pana-
mentos pareellados. Das 8 da manhã,
ás 8 da noite, aos daniinsos só até ás 3
lioras. Rua Marechal h'Iori;iiifi Pei.to-
to n. 41 (sobrado), próximo á rua I'ni
guayana.

4ÜS MAííHA ''stc «'•'lr:ll"i"1!''0
lufia nnviytm lonjCP unico que
H faz nascer cabellos e sumir a
pl ÍSS i--pa l'<'i' completo.

TCJ^j Vcmle-se na casa Granado &
C- -ini -- Rua Primeiro de Março, 14.11 '" S 

1822

pagHmlo
ncjta redacção • FERIDAS

fabrica <lo malas u objectos dcvime
ii maior sortiménto c os menores preços do mercado

de vime e !
tapeçaria'

leados linrn ciiiiti e baixo
dn inuza, para
forrar r.alas e

prateleiras

JOGOS
Patins

Roletas, Jaburus,
Mascottes, Xadrez
Dominós,Lotos.
Damas, etc, etc

c ra pin-
'*} gens, dar-

Ihros eezemas, sardas, pannos, ço
michoes, etc., dcsappareceni rapma
mente usando Poinada l.usilau.i.

Caixa l?ooo. Pelo Correio l?500.
Deposito : Pliarmacia lavares

Praça Tiradenlcs n. Ca
do Rocio). l

jiOENTSSTA

TTM nioc
\_) prolog

1'oot bulls e mais
artigos para sport |UU^

nho branco
oger uma jove

parda; cartas para
ptorio tfCíto tolha.

ncnltena familia dc respeito, aluga
um quarto conlortave! a nina_ senlio.

dc edade, com ou sem pensão, com

SEGURA CAMPOS & C -- 84 Rua Set3 de Setembro 84 | *^VpS.t *^ áSS"0. «..a"'
Iteiiu-lte grátis para o interior o catalogo gera' i""*»""*n " «"«m " nal. a Fcmr-,i t...

requisitar.

/TÍHVADOR sobre inclaêi, ciarimlios, I 'ORECISA-SE comprar uma serra lie fi;
(-Imuoc-, 1'loehs para marcação em alto I X ta c um lico-tico; na rua

ile papel, Timbraüeiii a taille dou- | Câmara n. 246, ofíicina uc marceneiro.

lleilor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

] ciaes. Gabinete montado çom apparc.
I Ihos modernos de electricidadc. l'tcços
I módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
i até ás 3 horas. Travessa dc tí. bran.
I cisco de Paula, 12.~ 

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, clrurgião-dientisía

,„bre itraiwa pela Faculdade (lè Medicina do Rio dc
•\ R., tio escri- laneiro. Trabalhos garantidos e a pre-

úi S) R | ços rasoaveis. Consultas diariamente.
Cons.: rua da Quitanda, 4S. J: 136-

(Largo
\ 40j->)

DliXTISTA 
— Na rua .

205, tfaz-se lodo servi
por preços módicos.

ile Selcnibi
dc protlte;

(.!-•!) Sl

PO'DE ARROZ lhSr0.?Aeõ
£ o niais
caro. Ad-
li oro nte,
medicinal

(1 111 u 11 o
perlmna -
ilo. Caixa

SS50I) pelo Correio 3S200. Vende-se
cm tmlns us Perfumarias, !'liarma-
cias c lirogarias o no Doposlto: ler-
fumaria Lopes, iua Uruguayann, a.-
Rio. Modiiinie IOO róis de sello an\ta-

1 mos o catalogo de utoiisolhos de
i llfllezii". __

Digestões
diíliceis,

perda de
aripetite,
ayspep-

sia. dor
de cabeça, azin, mito lial'to, enjôos

I da gravidez e vômitos: - cura.p.çm
i nt,a e rápida com o ELlMit'. 

MaCAL. A' venda na

CAMPOS DO JORDÃO — Indica-
ções scientificas sobre o local, seu va-
lor q sua adaptação a indivíduos entra-
quecidos ou a tuberculosos. Dr. von
Dolliuger da Graça. Mem de Sá, 10,
sobrado, ás 3 i|2. Telephone, 4.810,
Ci 111 ral.

Oravidez ?: ^l
jcclor — Nautorre. Fácil.

1 'eommodo e liygionico.
¦\' vriuJu nas casas ilit cliiiisia. |".'.:_'

Mme. Olympia
Carloinanic brasileira, lem um 1

com que se consegue ludo que Sc
zer. Guarda-sc segredo
baes e por eseripto

ij, sobrado.

li"
Consultas íxr

na rua da Carioca
(.I4814'

MALAS
Quem quizer comprar mala

baratas, só na ".Mailrileiiha"
ehal Floriano 140.

boas e
- Maic

água Sulfatada Maravilhosa
25 ANNOS DE INTEIRO SUCCESSO

O luediesmento de mais confiança e de 36goro effeito
em todas as DOENÇAS DA VISTA

A'veml.1 em todas us Imãs PliurmaciaS c Drogarias |

í D,:pffi!{sT"s GAkiiAOO * c. RIO DE JANEIRO j

Dr. von Dollinger da ^^"tS^tts
Graça, Beneficência

com estauio

ESTÔMAGO

ele
ce, tiravuraí

de Mnrçi
sobre

bragciii
cri?t;ieíi >

andar.

II 1 1'OTIIHCAS,
graniícs

porccllnnas.
(-103,1 S) R

c Fiil»nrbioS|ciilade
pequenas quantias: rapi-

úei c piro módico. Inlorms o sr. 1'inien-
•" rua do Rosário 11. nr, sobrado, fun-

I40S5 S) U

Paga-se bem. (59;

\Í0b

rNGI.EZ Uma í
liomn em .*
Jcsé ro, -"

icnhpra m^le/a ensina
ula 011 parliciilarmun-¦ andar. (jos S) R

31 U11KMATICA --- Tlieori
professor ilo comprovaiia

e pratica,
habilitação,

oaa em domicilio. Cliainados a I.. .\1"-
., i rua Uclphim 1 ;¦ (5f'.l Si U

MOV'1'.IS

t.i.lliUi
namle;

— Coiiipiar.i-sc avitUos, casa
,das, pí.uiutí c objectoí da arte
beco tij Carioca -\S, com Fei

(US S) .1

US1AKMALIA — Vende-se uma
.1 montada cm uma das melhores
ções Uos subúrbios, fazendo muito
negocio, por preço módico, devido ac
no ter (pie se retirar; trata-se ú rua
cbuelo 11. ,191, pliarmacia. (598 S) M

comprar una caldeira
respectivos cylíndros, de
força, ou um locomovei
ciu bom e;tado de fime-
do (.'alicie n.
it< lioras nos dias uteis.

(.U12S S) .1

l)Hi:< I9A-SE
X (vcnical) c
i, a 8 eavallos,
di íorça referida,
cionamento; rua
brado, das 13 ás

1>KNSÃ0 — Fornece-se a dpmictUo far*
X ta e variada; rua do Rc/ende 8j A,
sobrado. UnS S) J

--^^^"^nYtTRT1? ' 
¦jl'vt,i;anti,in,^_

TTMA íamilia do Norte, fornece comida ! H 11 I t I 11 H ¦ —''¦" ' 
«»

IJ i„ara lira, a preços módicos! a rua ílAT^Tn ft Har ^^^zij^Si küíüFAslíiffiPRlV flSl M TTMA senhora educada, ofícrece-se para horn. ,Vceita parturientes iilfe-.l í| III llj—— II lomar conta tle pessoa so, ou par.i ; i ' , Q contorto, preço razoável—Rua J. I.UVÍAV
!:™ cmnmcrciol i livre; ™g*e S,^; j Visconde de Ilanna n. 143. ' - t4_fjrjjVR

na da Carioca 11. 10. (-.-' °) °j . . ,.. . 
' 

Co-'•"'.''a* | 
' lí H K "í

Ml 

~„ 
. _ - e^íe^eífeito^sewro. Caixa ç.,111 as g \ | I . í | ll 1

C II I n n ,,.!as 55ooo. l-clo Correio mais $600, g | JJÜ 1 ULI
t U I U U Depositdrlo: praça Tiradentes n. 6-vl

|>Larmaria Tavares. H 

dou ííííííes; nOwÊiRí^ffiiâas"

ESTO-
Pharmtioia

1JRECISA-:
1 andar, a

jirüVEIS — Alusam-se, comprainse c
irl vendem-se ta Intermediária; r.^do
Canele 11. -1, lelepli. 55;, Cem. (308 5) J

li, com urgeniia de um iu
. ie lenha dc 10 a i-' commo'

dos, em cãiíuina dc rua, estando oecupa-
do; dão-se luvas; cartas i\\} escriptorio
(lesje juriia!, para Hibetro. (4103 S)J

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA 00 SUL"
1« — KUA

Conlracla ronslracvões
•deanlailos tTiilclIas M., .1

firnnipio pagamento, ncíta capi
>'iiahv.

lim u mezes construiu 2(1 predios.
iTuu em conslrucçfio mais 4 prédios
c.cs firmados, neste mcz. paia niais

. Vende .1 u.-lu, ou cm prestações,'Matin (Meycr).
i'.uj|<itiok e iníornia^ões r.a sede,

I).\ CAKIOCA - IC
predios. a preslações, mediante 10 a 40 °I°

G..I e sem adeantamento (Tabeliã H'.), ou a
1, Nictlieroy, Campos Petropolis e Barra do

a prestações. 110 valor de i?o:joo?oüo.
110 valor de 6j:ioo$oqo c novo; contra-
24 :ooo$ooo.
vários lotes dc terreno' na Bocea do

cuu a
A DJREÇIORIA.

TIVO E DO SYSTEMA NEBVQ3
DR. REMATO DE SOUZA
LOPES, docente «a Fa-
culüade. Exames pelos
paios X, do estômago,
intestinos, coração, físii'
mõas,etc. Geira da asth-
ma. - Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos uo-
bres ãs íZ horas. ^

Mme. Re-
zorra, re-

sid. em Dona Mariaua, 27 (Bota-
fogo), Chamado a qualquer liora.

J.S283. ide.I laae.
S UlKl.

ã.rualiruguaynna, 10S.

enxaquecas, in-
digestúes, dores
du cabeça, in-
flammaçao do fi-
gado - dores
nud cadeiras: —
cura radical e
prompta com aa
piliiln.- DR. MU-
r.II.i.ri'. A' ven-
da na 1'hanna-
cia Brngantina,
103, rua Uru-
guayana, 101.

ns. etc. Insti-
Pliysiotherapico

do dr, Gustavo Arm-
brust. Docente data-

ide Doenças do estômago c intes-
ncurasllienia, artbritismo, obesi-
diabelv, etc. De ; ás ¦' da raa-
Kua Senador Da:"-'*. 1?- J 4Qb

do Hosp. da
Portugueza e

na Real Universidade de Berlim. Do-
eiiças do rim (exames com a íli>:.'. Ci-
litrgia, cura radical das hérnias, lie-
morrlioides, estreitamentos da urcthra.
Clperações sem chloroforniio c com a
anesthc.-ia regional. Mem de Sá ^ io,
sobrado, ii ás ia e ás ,j i|-'. Tcle-
phonc 4-Sio. Central.

r.
C? A Cura com-

pleta. Ra-
rantida, da inor-pliéa lisa não adeanla-
ila; cura relativa ou completa, confor-
me o cjso. da morphéa tttberosa. Peçam
brochura com attestações. Tratamento
lambem por correspondência. Dr. I.ara,
rna Visconde Santa Isabel n. 2, ás ter-
ç;ts e sextas, dc 9 a 1. R I^-2

Umco pre-
parítdo, t[uc

ila pelle, ap-
,..o"vado 1'clo Instituto ile Belleza ile Pa-
ris, premiado na Exposição de llilmo.
[•«ço ií""". RO' UE ARROZ PERO-
L1NA, suave e embclleíador. 1'rcço -t$.
Exijam cites preparados, n venda em to-
ilas as perfumarias c no itcposiiu ile.-te_ e
de outros preparados, á rua be.e üe he-
.einiiro il. ao.j, sobrado. (:"J/.aJJ

OLEIRO
' 

Precisa se de um opcn.no que saiba ;
trabalhar em torno de olaria; trata-se
:', rua General Câmara 4-'- IMo )>

"Curso ds Francez e Italiano"
\cceilam ic alumnos ou alumnas. rua

Senador Damas 44 o" t!» domicílios;
•os módicos. ('5«Jl

GUANDUS RKDUCÇOKS nos |jn
ços como sejam; ramas -paia solteiro,
35$ a 35$; ditas ristori, pura casados.
.|ii$ c 

'45$ 
; lavatorios inglezes, 50$;

toileltes coniinodas. 100$ e 105$; (fitai
da vestidos, ,15$ e 45$; guarda louças,
.151? c 4ãí"0"; guarda-pralos, supe
ÍÍoitb. 11ÓJ e uo$; giiardavestido» de
desarmar, iou$ e 1:0$; mesas elásticas.
50? c 55$: mobílias estofadas, 1,10$.'140$ 

1: 180$; dilas Sul-Ainerica, 100$ c
110$; cadeiras para sala ou i|tiari".

75$ e 80$; cadeiras de balanço, 35$, ''
.|o$; dormitórios. 4-"$ e 45"$. superio-
res cm arte c fantasias belgas e cstyln
all.mão, 500Í e 510$; diversos modelo
a escollicr; sala de jantar. 380$ e 400$.
ditos estylo allemão, 390$; superiores
dc fantasia, crystaes c cadeiras^ de eou
ro, K.toiJ; cumas de arame, 10$ e iz$.
colchões dc crina, 1.2$ e ej$; capim
i$ a io$; e tudo novo e de primeira

íSODOS_MARE
LARG0OALAPAN.no

1'KÇAM CATÁLOGOS

ESTÔMAGO - FIGADO E INTESTINOS
Dim-slõcs fllfflccls, snstrltos. rtôr 1: peso 110 ostomiico, vÇfU«ciis.
Mim entnvltcs, l.«',inti«.'s c todas n? «^^J^Z 

? e*ii'0-iiitustiiinl ciiiiiui-s.' iiiin o ÍII.IMH Kl l'1'.l ll uan lüicssoi
Hoiiifio dc Abreu. — A1 vendi, em to( «s ns ,, l.arn.ain.s e do-

êarlní do Kio c dos Kstudos. — ))cilositlU'ios : Ali rodo de Lur-
valho A ('. — Io tle Marco 10.

Collegio Sylvio Leite - Rua,
Mariz e Barros 256 e 253

Fnternato,

Aiiiga-.-.c em casa dc familia unia bo-
uita sala de frente, com quatro sacadas
,- ricos moveis, especial liara uni casa.
ou cavalheiro de tratamento. Banhos e
mais recursos. Kua Bento Jytsboa 25.
l'roxiino a Silveira Martinç. (408.0)

HIN

PÃHT Mme. Maria Josc-
pha, diplomada pela
Faculdade dc

cina c« Madrid, trata de tod:
ças da? senhoras e faz apparecer o in-
eommodo, por processa «cientifico e "em
tíór nem o menor perigo para a saude'; tra-
liailias praranti-tas e preços 00 alcance de
tnlos, Avenida Comes Freire n. -7, tele-
plione n. 3.Í42 Cen:-al, consultas g-atts.
Em írenicte ao theairo Republica-'-i.i-i pi

Medi- I'
doen- v otensia

DR. 
OSCAR I-»E ABREU-ÇHnica em

Éeral. Especialisü em moléstias das

,„r„le das .0 ás lt, »* 
J^nOT»c'! 

't''
Isabel, rua Maru e Ua:roa n. .1-9. "••

i94;, Villa. ¦(,'!=7 b' S

MMfa. BKI.I.IF.N'1 (brasileira): partéi.
dipluraada pela' Fac. dc Medi

Kio de Janeiro e ex-interna da-Ma-
ternidade da mesma l'ac fai parto? ^e:ll
dor. Ecí. Conde de l.ajc n. .¦?. If
3414. (-'.. -. £3553 S.1

lijacu.açSes !'¦'¦
maturas, fraque-
ra sexual, eictna-
gjtccimcnto vapi-

d n , depaupera-
, Jc forças, curam-se rápida e radi-

rntt pelo pudçrqso tônico muscular \ I-
l» IJ] CACAU IODO riIOSPHATA-

dr \- A. CíStellões. \ cnJc-se a rua''.a 
Iradas, 45. D--og. Pacheco. (J69OS

Moveis a prestações 1 . Nio
lobtliü

a caíaa sua casa só ejuem, não q-.er. poi
Conveniência, r.a rua Senador l-.n/eii.,.
;, {¦ a única une vende movei? a pre=i

lünliiiro, eom vantagens para
[regueícs. Visitem e ver.tiqeem; 35: 'y-.c

M 
' 

Senador Eüzc'.-ip,

Teleph. Villa
ternato e externato. turnos f
ipara analphahelos) primário, ' =
comniercial, artístico (Musica e
e espftial de preparatórios para
ás escolas -superiores, de

mma do redro 11.progr:

semi-n-
eliminar
lundario,
pintura)
idmissSo

accordo conit o
Ensino pratico

de. Tmguas vivas. Instrucção militar
cullativa) sob a direcção de "tliciai

Sr. Ministro da Gucna,
lumnos direito á caderneta dt

seus cursos, lu

Aluga-se. coi.i contrato de 5 annos,
eu, bom ponlo da rua do Ouvidor, um
magnífico predio com grande armazém,
próprio para atacadista. 1'a.ra tratar
com o sr. Freire, rua do Rosário 105
— loja. (K- 5';)

pelomeado
dando
reservista ao terminarem
strucção moral c civica. AboliçSo com

pleta dos castigos eorporaes e dossp."-
Violem-)', como o "football . ensino
eymnastica sueca e de apparcliio., para
o oue dispõe o collegio at um gymius.o
nrovido dos necessários ciementos. Irata-
mento excedente, lendo os alumnos a- re-

em commum coin a lamina uo üi-
(M .Í009)

'' 1 ~_™_-_,™.

TOSSE, constituições, coriza

e molustios do neito, tome
1»K1T011.VL DB M.UtlMlO.

Kua Sete de Setembro XS6
íciçoes
rettor.

OJ,

Bexiíia rins. wrostata e urethra
V * m

A UROFORMINA cura a ínsufíicien cia rer.aí, a» cyititeí,. pyelites, . ne|
urctiirítes caíarrlío da bexiga, milanimaç ão dã pro3tau, U*São.vc ^a arc^j
-aiculos 'de uciúo urteo e uratji.

NAS BOAS PHJRMAK-p.r OE MARÇO 17 - Deposito

Vendem-se eixos, luvas, cadeiras <
tnancaes, dc a"; 7 polias inglezas; 3
de J(i": 2 de 30"; 1 do 34 c 1 (ie
56". Uma prensa Blackbuin 78X4J
paru malharia. Uma machina Btackburc
t8", parada automática, 1.1.00 agullias

c •-.(, conductòrcs para camisas de m-.'i.\.
Uin banco com 2 cabeças de machtn.-H
Blackburn ponto 32, para • camisas ou
gollas 9"; 2 conduetores e aso agulnas.
Um banco com uma machina Shiíicr dt
cascar e duas de costura. Uma iiiaclnna
(oveilocki Sincer. para Jiamhas dc
meias. Uma Singer K4. Tres iiia.hmai
Wildman para elásticos 160, iSS e 200
:.i''i)lias. Tudo cm muito bom estado;
á rua Ribeiro Guimarães n. 69, teleph,
Villa,-. 380, Aldeia Campista.

GOVERNANTE PROFESSORA
sidente
allemã,
ninas.

lii brasileira,
em S. Paulo.
catholica, pai
Exise-se que

x traianiento, re*
necessita de uma

educar tres mc-
conheça bem e

n tes,
: os

francez, piano e gymuastica sueca.
Cartas com referencias tia redacção

icita folha, '.'- Governante. (R co?

Esplendidos commodos
Km ca»a nova e com lodo o cou£o:v.

moderno; rua Riacauelo n. «»_ 0*7J •
'_jõoUí-'-

, '*

m

-¦"¦¦':

¦;â

m
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(em fôrma de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Syphilis

Se 
de todas as doenças resultantes da impureza do

GIlUKUe.
0 DEPLRATOL é imminenlemente superior nos

seus efíeitos a todas as injecções.
Garan tc-se a cura.
Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento. 5J000, pelo

l-orreio mais 100 róis; C tubos, 27'gOOO, pelo Correio mais ígooo.
deposito geral: Pharmacia Tavares

03, Praça Tiradenles, 63 — Rio de Janeiro

ACTOS FÚNEBRES
Eugenia de Carvalho

Duarte
Auirusto rinlo Heis, Cur-

meu dn Ciii-v.iIIki Duarte Heis
O lillios, João Couto Duarte
Violeta tio Ciirviillui Dinirtc
i« filhos, Dolpliini J-Tsin, -cl,

í.iiiiru ilu ("nrvnllio Duarte IOsdo-
sei i! filhos. Mn ii ji dn (Jiiivnllio
Ihiurti' o Souza o filhos, lauda de
Carvalho Duarte, Sti-pliaito Pnccio
<: filhas, cxtreiiiniiiontü reconheci-
dos n todos uni' itconipiiiiluu.iiii os
restos mortaes ile kiiii liriinlcailii
KÓKra, iiiSc o avó EUGÍIXIA 1)10
OAiHVAI.IK» DIA11TK. fi sim ul-
tiniu moraria o tiiinlicni iíiiiicIIcs
«mo os («srcai-nni ncsie Irnnse do-
lord-_>. vêm do novo conviibil-os
a assistirem fi missa de setimo ilin
«me será celebrada no din ii doeorrenle, .sexta-feira, íi.s 9 horas,
Jia eiíre.in de S. Prnncisco de J'nu-
la. m-riidecendo aiiteeiiuidaiiieiiie.
s^msmíaàmsaKmsBa&aímeMm
Adelaide Guimarães

dos Santos Rodrigues
l-'rnneisco José dos Sanlos Ro-

tliiguc-3 e seus filhos e Maria
Carlota «los Suínos Rodrigues,
penhorados agradecem aos pnren-
les e amigos o coniparecithciito

r«n enterro de sua esposa, -mãe e nora,
ADELAIDE lVl.'l.\IAI'Ai.S IUOS SAÍí-
TOS RODRIGUES, e convida-os a as-
sistir á missa qne mandam rezar hoje,
sclimo dia dí seu fallccimento, na
egreja de Sáu Francisco de Paula, ás

• i horas, pilo ípic desde já agradeceu.
Ri 59..

Amélia de Souza e Sil*
va Estevest .losi": l.liils Esteres lllllllllu

i'i'lel)iiii- uniu missa de 1"
iiiiiiiversurlo, nulo eterno vv-
pouso ilu alma de sua saiidosii
esposa AMIíl.l.l 1)1-5 SOU/A

V. Sil,VA KSTKVKS. nu matriz de
S. (,'onvalo, hoje, -1 do corrente,
íis_ {) horas, auradceeiido de ante-
¦uno a minutos se diuiiiirem coin-
luii-eeei' a esse neto de religião.

(J -SK)

Antônio Felix
caluga

Pi-

t Maria l.uiza Picaluga c filhos,
|f_dgard Picaluga e senhora, Ju-
lio Rocha e filhos, Felix Cassão
e familia, dr. Cerqueirn I.ima e
familia, Albino Mesquita e latiu-

lia, Antônio Teixeira c familia, llono-
rio Alves e familia, c demais parentes
agradecem a todas as pessoas que
acompanharam alé a sua ultima morada
os restos mortaes do seu inesquecível
esposo, pne, sopro, tio, padrinho, pri-
mo e cunhado ANTÔNIO FELIX J»I-
CALOtIA, c ao mesmo lempo convi-
.Lim para assistir a missa de setimo dín
quc mandam rezar pelo .terno repouso
de sua alma, na sexta-feira .. do cor-
rente na egreja de S. Francisco dc
Paula, ás io horas, pelo que desde já
le confessam summniiientc gratos.
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j Hotre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge,

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á ruaRodrigo Silva, antiga dos Ourives io,
i° andar, entre as ruas S. José e As-
semblea. S 223

Carino de Souza
Franco

(COXTRA-._iMIRA'XTK)í Alice Fialho de Souüa Franco,
sua mãe, irmãos, cunhados e so-
brinhos convidam seus parentes
e amigos para -assistirem a mis-
sn dc i" anniversario do íalle-

cimento do seu querido marido, genro,
irmão, cunhado e tio, o conlra-aliniran-
tc CAtRlNO, DE SOUZA FRANCO,
que será rezada sextu-f-eira, 5 do cor-
rente, ás o horas, 110 altar-mór dn
Candelária. Profimdíimcntc agrndcteiu
a Iodos quc cómpareccre.n a 'este acto
de religião. (R, 571)•*________¦____¦___¦________

V. EX. E INFELIZ ?
Procnrae o professor KA—'IR, rua

Mariz c Burros 87 o SOMNAMBUI.O
de grandes poderes. Único que devolve
o dinheiro se o resultado fôr negati-
vo. Dn lições de . IIYP.VO-MAC.XE-
TISM.O, garantindo, quc emu 8 lições
já influeuciareis aos. demais. R ,.!«_)

©3^]^P
(IR7IG0S .

PflRfl jüoDijrny
Rur 6oNÇBLvt5 Uins 5?-Tu.-jm ctin-m
PONTO BJ0UR-PLI55E5 -BORDADO**

AÇOUGUE
Traspassa-se 11111, em ouliino

ponto, fazendo hom negocio; in-
eliislve o contrato: trala-se á mal

Ula Anieiha ns. SIO e Hl_. eom:
| o sr. Paschoal Felippe. O motivo'. se dirá ao preteiulonte,

NEÜHASTHENIA
Éu joffri horrivelmente deite mal du.

rente muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam, sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-
mente boa, graças a um remédio que
uma casualidade me fez conhecer. Ém
agradecimento, indicarei aos que sof-
(rem das conseqüências deste mal, como
aejam: anemia, moléstias nervosas,' palpita ções do coração, etc, como po-
dem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 335,
Rio de Janeiro.

PREDIO
Vende-se um optimo predio situado a

travessa Souza Pinto n. 24, de con-
strucção solida, com bom terreno nic-
dindo dc frente, 36, 40 ms., na parte
dos fundos 2.42 m., e no centro 12
metros. Tendo dc fundos 8.40 ms.,
rende 1 :Soo$ooo por anno. Preço ...
io:ooo$ooo. Trata-se á rua da Canilc-
laria n. 49, Io andar. (180 J)

CASA NOBRE
Precisa-se de uma casa nobre nas

Avenidas Beira Mar, Ligação, rua Se-
nador Vergueiro 011 praia de Botafogo,
com boas accommodações para familia
de alto tratamento, grandes salas dc vi-
sila c dc jantar, jardim, garage, etc.
Aluguel dc 1:000$, a 1:500$, mensaes.
Conforme as condições pode-se pensar
na compra. Trala-se á Avenida Rio
Br,anco n. 48. 126 J

LOTERIA DO ESTADO DQ

Rio Grande do Sul
Depois de amanliã,

C do corrente
IOO:&C*e$000

POR 30SOOO
Única loteria que distribue

75 010 em prêmios, sorteaiuio-os
em globos de crvstal, BOLAS
NUMERADAS, por inteiro.
Jogam apenas 18.000 bilhetes

1 prêmio de  100:000$
prêmio de  10:11003

- 1 prêmio de  5:0')$
prêmios de 2:0008 4:000$

21 prêmios de 1:00ü$ 21:0003
ü prêmios de iiOOS 23:uOo$
5it prêmios de 200$ 11:800$

154 prêmios de ÍODJ  15:-iu0S
1717 prêmios de flu*  103:020$

18 prêmios p. os 3 últimos
olgarimos:

1- prêmio 1G0S  r.:S80$
180 prêmios p. os 2 itlti-

mos algarismos:
1- prêmio 80$  ü:M0$

2200 prêmios no total do... 310:3005
A venda em toda a parte

!¦¦¦¦_¦¦ muni ¦
MOVEIS DE ESTILO

Aproveitem a liquidação* dos me^c_
de Abril c Maio na CASA AI.VUS —
RUA PA AI.PAXDl-C.A, 135.

Impotenci ;

INVISÍVEIS
s.- II.

A todos os que
soffrem Ue qualquer
moléstia esta sócio-
dade enviará, livre
de qualquer retribui-
çào, os meios (lo
curar-se. ITN VI KM

I l'J.0 COUREIO, em caria fechada — nome, morada, symptomas ou
mtmiftístiçoes da moléstia — e sollo pnra a resposta, que receberão
na volta do Correio. Cartas aos INVISÍVEIS -Caixa Correio, 1120.

_ VITAI-IDADE DO I10MKM
CURA radical sem d.ir 11.cdic.1mcu-

tos paru tomar; não influo a edade,
garantido; trãta-sé com pessoa .séria;

j rua da Praitllia 39, sob. N. Al,
J 401

D. Maria Margarida
Barroso

(VIUVA UARROSO)

Enselgnement gratuit du cliant
Madame Seguiu eleve de M. Isnar-

dou, proff-sseur du Conscrvutoire de
Puris, continue ses cours gratuils de
cliant, piano ri solfégc, á sou éc-ilc de
musique, Avenida Rio Branco, 1.7, 2"
(¦'.age. Les cours sont diriges par les meil-
luurs professei..-.-;, Se faíre inserir*; tous
les jours de -• á 4 honres.

í
Eurydice de Queiroz

Gonçalves Corrêa

t
uiividam

l.,i:,: Corrêa c seus filhos man
dam celebrar, amanhai sexta-
feira. 5 «Io corrcnle, ás o 1 ]_

lioras. i.u igreja de S. Francisco
de Paula, missa pelo sexto mcz

lo fallccimento dc sua querida esposa¦• mãe KÜRYDICK Dl. QUEIROZ¦'0\i;-'l.\ «•_" ÇORRIíA, para o quc
seus parentes c amigos.

(j. 490)
¦HH_-_H_B_____S

Mathilde Curvello de
Almeida

O 1" tenente da Armada Ma-
rio da Cosia Draga <• senhora,
Pedro Luiz Furtado, senhora c
filllos (aiisentcs.l, Manoel 'Ri-lici-
ro Guimarães c senhora (nusen-

(ési convidam os parentes e pessoas dc
...iií.-ii-ii' de ana lia, I). MaTHI1.DE
»li> ALMEIDA pura -i missa de setimo
«lia, que por sua alma mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, .. do, corrente, ás
ri i|» horas, mi egreja de S. Fritncsco
d«- Piiiil-i; confessando-se desde .iá cter-
Hii-.ii-ntc gratos. (i(. ,,,)iTi"n~"i i¥n—S-ggaa m u —
Germina Velloso As-

sumpção
(FALI.I'Ti"Il)\ ITM CURITYBA)

il.-rn • i:,i Cavalcanti Assuin-
:....'n., Alexandre Zni-linrius As-
sumpção, Mi/ml Cavalcanii As-
sumpçãu e Marin \V, Cavalcanti
A-ísuniíivão, profunda atente c.-m*

jv.mjiidos coni o fn,!_oimcnto de sua ef-
limada avô 1- sogia, D. GERMINA
VELLOSO ASSUMPÇÃO, mandam ce-
lobrar amanhã, sexta-feira, 5 do cor-
rente, ás ? 1 ._¦ lioras, na matriz do
Engenho Velho, uma missa de ?" dia
«elo descanso de sua alma, paru cujo
acío convidam parentes ¦¦ amigos, ante-
cipandp seus asratleciiuciHos, (O30
"™1~*'R!rrv,Tir7'tri_"*firf_^^

Raphael G. Gusman

Í 

Thereza t'.. Gusman e l-Ienri-
que G. (lusinun ngradcccni us
pessoa» «|u-.- acoiiipanharaiii ú ul-
tima morada os rostos mortaes•:i idolatrado esposo c pae

ti. il IS MAN, ,- dc 110.VO
0 obséquio di- assislir á

missa .!¦: s '.'Tino dia, que será reza.la,
amanhã, sexta-feira, 5 do corrente, ús
o horas, nu egreja de Nossa Senhora
do Parto; hvnothecando a todos n sua
eterna gratidão, (R, 5,.y)aH_a__-__g_--_--___E__ss_»_eg
Dr.

A família Barroso convida ris
pessoas de suas relações para a..-
sistir á missa de setimo (lia (jiw

Se realizará hoje, quinta-feira, .\
do corrente, ás 10 horas, na egre-

ja dc S. Francisco de Paula, pelo des-
canso eterno de sua querida mSe, avó
c sogra. R uyO

Carlos Moreira de
Mello

f Adolpho Moreira de Mello c
fnmitia, lAiuui Uuimairães Lou-
reiro, suas irmãs, cunhados e
sobrinhos, gratos ás pessoas que
acompanharam us restos mor-

laes dc seu saudoso, irmão, cunhado c
tio, CARLOS ..MOREIRA DE. MEl.l.O,
convidam seus parentes c amigos para
assistir á missa de setimo dia que pelo
descanso eterno de sua alma, mandam
celebrar na matriz dc São Christovâo,
hoje, quinta-feira, 4 do corrente, ás
o horas, pelo quc sc confessam stimnin-
niente gratos. S. 3C5.

DO BOM

O MELHOR

umm M0WAL
CURA RÁPIDA E RADICAL

dos Fluxos antigos
e recentes e de todas as

Doenas da Bexiga
e dos Rins.

Leboratorto» MONAL
NA NCY (França).

v« •».

M.MI3. VIEITAS
ÇARTOMANTl. estrangeira, ven edura

cm i" luxar no grande concurso dt car-
loinancia ilu apreciado s-enmnario "Ü Sub-
urbano", trabalha com jhtfeição na seien-
çía.do oceultismo, diz o presente c predizt> futuro; dtisvendn qualquer mystcrio davula, concerta qualquer diffi.iildiide cin ne-
H'-.'tin, ín/. reinar -,i paz no lar das fami.
Iiasj uiic os desunidos. Possue as vertia-
deiras pedras do Stval, vindas directamente
de Jermalém. 1'oderdso talisman conhecido
at.! lioje.

Kua «In Carioca C.., 2" ondar, cnlrada
pein lieccn da Carioca 23 c rua du Carioca
o.-% casa dc loterias. Domingos e dias fc-nados utii is .| hora.-i du tarde. (3 .1)

MIJAIELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres. Bc-rlim c Moscow onde ad-
quiriu «rande pratica sobre oceultismo,
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal suecedidos,
etc. Fala inglez, allemão, russo e por.
tiigiuz. Rua do Lavradio, 36. J 3429

Convém a todos
saber que o "Tridigestivo Cruz", é o-.mico remédio approiido pela Diri
etoria de Saude Publi-a, que cura aí
moléstias do cstomayo c intestinos.

Depositário: rua da Assembléa, 75,
Drogaria Central.

PROFESSORA DE PIANO
Tima senhora ttcccitn discípulos a

preço módico, em sua residência, duas
vezes por semana; a 3o?ooo mensaes.
Rua 1'Tuphrasia Correu ..--, c«sa VI.

(J. 98)

C-KTO.M-NTE K OHIROMAXTI3
ESTBAKGKIRO

Trabalha com quatro baralhos dc cartas e
pelas linhas dus nlãos. faz ijuaesqiiér tra*
«ilho-s, une os desunidos c faz reinar a
paz nos lares das familias — único na Ame-
rica do Sul que, por meio dc unia consulta
«octurna, descobre qualquer sc>;re_o, pormais diffieil quc seja; trabalha lia dez an-
«os 110 Kio de Janeiro, onde sc tomou
muito conhecido pelo-» seus acertos e bons
trabalhos já feitos; mora na praça da Repu--
blica lia 5 annos, e sempre satisfaz a pes-so.i mais exigente.

._ Possue as verdadeiras pedras de Sival,
vindas directamente de Jerusalém, poderosotalisman conhecido no Hrasil — Consultas,
das 9 da manhã ás 7 1J2 da noite, na praiada Republica n. 8_. — PRAÇA DA KI-TPU-
11I.ICA N, S^. (lTüi.iina da rua Senhor dos
Passos). (4) j

c«__s

PWM PÉRSIA
GARRAFA GRANDE

Este celebre e afamado pó, pelos seus reies effcitos na mortandade da§
pulga3, percevejos, mosquitos, formigas, baratas. lagartas, piolhos, bicheiras o
coeciras dos animaes, tem conquistado o primeiro logar entre todos os msn
ctieidas.

Tornou-se um indispensável familiar. .
Não suja a roupa. Não é venenos o. Seu aroma em nada prejudica H

saude. Pode polvilhar-se na cama de qualquer creança sem perturbar-lho d
sonino.

No rotulo vão Indicados os differentcs modos do applicação. conforme i
«specic de insectos que se queira ãestr'uir. . __,„,__.O que convénc o procurar o PO' DA PÉRSIA DA OARRAFA GRAN'
DE c para obtel-o, o único meio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' DA PÉRSIA ó preparado unicamenta com as flores freucasda»
plantas e não é para se comparar cora o" pó de acção qitast nulla, feito da»
raízes ou da planta toda, quando não o 6 com substancias oífonsivas á saude.

Cuidado ccn as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prejudiciaes 4 saude
c a roupa).

Sempre que os freguezes se tfm queixado de que o Pó da Pérsia nSa
2,..n1í5']-taí0.' tcr""te verificado que não compraram o verdadeiro PO DAI
PliRMA DA GARRAFA GRANDE

ATTENÇÃO — Em todas as 
'latas 

com o PO' DA PÉRSIA vae gru»dado um rotulo com a Efguinte niai-rn rcnistrada
v

MARCA itE-lSTHADA
Portanto, rejeitem as latas que não tiverem esta maré» registrada o*rotulo, como não tendo saido da casa Garrafa Grande.
I.ata Jíooo, seis por io$ooo e doze por 2o$ooo. Remctte-sc pelo Correioi lata por ,.$uoo, seis por i-'$.oo c doze po r cí$ooo.

A' GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello ® Filho.
A 1211

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. F1 o r e s naturaes,
panno e biscuit. 3224 J

PENSÃO ESTRANGEIRA
j'xccllente tratamento, quartos bem

mobilados; pre.ços módicos; rua D"._,
Carlos 1. ii. 39, Gloria. R ijj

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por 70$,—

Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71;

CABELLOS BRANCOS
1's'ac " Brilliuiitinu Trittmphò" puraacustanhal-os. Frasco 3S000. Vende-se

nas seguintes peifiuiiarias: Bazin, Nu-
. 1 nes, Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio,

Hermanny e Perfumaria I.opes, rua'da.
] Misericórdia, 6. Mme, C. Guimarães. |

S 16401

GRAVIDEZ
Senhora elegante, quc usn formula

infallivel .para evitar, de grande voga
na Ktirópa, onde a mesma sempre está,
e de -r-ffeitos inoffcnsiv.os; indica a
quem pedir enviando endereço c uni scl-
lo de 400 réis a mine. '"any Garcia, 110
Carreio da Manhã. Rio de Janeiro.T 204

RUA DO SENADO N. 35 — Esquina da do Lavradio
Aluía-se oste preilio no todo ou «.-ti» parto, completamente

reformado, com boas ucconiiiui dações no sobrado e Rrantle loja
nos baixos, com installação Bprojjirin . vara bar, oafó e restatt»
rante. Truta-se na Conipanliia, OeívèjaVía. Uralima, i-ua Viscon»

(lc de Saiiiiciiliy n. SOO.

AGENCIADOR
Precisa-se de um, oara agenciador de

uniu litliograpltin. Trata-se á rua do Ro-
sario n. So, tjpographia. (J, 104)

CAYIVIURU
Com este poderoso remei!

qualquer Tosse, Asthma, Ur*
chite, Tuberculose, Kscarroí
5angue, Hemoptise, "Influenza,
cura-Ee radicalmente, em poucatçmpo. O preço de um frasco es-
tá ao alcance dc qualquer pessoa,
noii r-.isia apenai -.501.0. Quemnão poderá despender tão parca«lu.-iniia para se v«-r livre de um
mal que desprezada luz, n nmis
das vezes, funestas corisequen-
cias ? Eftc< precioso preparado,itlem daí virtudes mencionada?, é
uiu poderoso tônico reconstiluín-
lc, e nlio contém narcóticos, ga»rante .-e.

Mneotitra-se em qualquer phar-macia, droearia e nos depósitos"¦ Ruas IJruRuayana or, 7 de

RAIMlAlvL
lhes rowant

Luiz P. do Amaral
Gtirgel

***!¦»

conlu
e\'''r.

Sua
di de

m ia, na unpossiliilida-
aileccr ;t to Ias ús pes-"*•*>.as tjuc prestaram homenageu.s

.;.. saudoso mono, pede deseul-
pas, e a tolos u -t.".i i-ierno re-

linnnio, i',i.: e.:e agradecimcnln¦'..«.1 ;;•:-* seus antigos co:.:paHhvi-
ros «In Iinpruiiii N'ucioiiid. (lt, }_.•)

Zaira de Oliveira Mo-
raes

João «Francisco da Costa Fi r-
i-«í:-.i 1 demais parentes de '/. \l-
RA DI-: OLIVEIRA MORAES
cuiu idam as pcsso».s dc sua
.uuuade para assistir ã missn de

i*e!Ímu dia dn, íallecimento da mesma,
qu< 

"erá celebrada nmaiiliã, sexla-icira,
5 do corrente, us 9 horas, ua egreja .1.-
S. Prancisco de Paula, na capei1!! de
Noss.i Senhora da Victoria, Pi-sdc jú
aâgi adeoem. i U, ^,.>s <

Médium vidente c curador, Cotisnllaem todos os sentidos, descobre qualquersegredo por mais occulto que esteia,
fazendo dcsapriarccer cs atrazos c riva-
lidades «i:i vida. Ilus 9 ás .; da tarde edus 0 ús S da noite. J ua Senado;- ].u-tebio 11. 11. sobrado, ( |. j-jSjj

Cartomante Ooculfista __ __________¦!
OURO

Armação com espelho e copa
Veudc-se uma linda -armncão c cópu

própria pnra café ou outro negocio.
Vende-se barato. Pódc ser visla na rua
Frei Caneca 11. 113" Acceitam-sc of-
ferias, na rua do Rosário 11. 105, 1".

R 58

Si Gira tt TÈrcÈsi.
A " Alfcina"', cm cujn composição

figuram n ulho c «i agrião, dois vc-
gelacs reconhecidos por vários
scicntistns como verdadeiramente
maravilhosos nn cura du tuberculo
se, produz, rcsullados seguros etn
todos os períodos desla terrível en-
fertilidade e cura completamente no
1" e 2° gráos. Na hronchile, as-
llinia, influenza, coqueluche-c prin-
líipiilménie na bronco-pncittnònia o
resultado é infallivel.

Depositários; Silva Gomes & C,
Rua de S. Pedro 40 c 42. j

e-_a_5______i___K-__pga8SB ea

COMMODO
l*ni cavalheiro de cdade precisa, em

casa de. família, de uni commodo espn-
<_oso ou sala, entrada indcpendeiílé, com
pensão, nus ruas 24 de Muio, S. Fran-
ciitco Xavier, Iladdock Lobo ou Mariz
e 'Burros. Cartas no "Correio cir». Ma-
nbã", a S. I-\ ÍJ 502

Bicyolefa para moça

Desapareceu
a Comichâc

Áquelles longos dias «le lorinento constant.
aqiirllas noites ínsomnias de agonia, Co*. ;:
Cocar, Cocar—cocar constantemente, alé m.senlir cem desejos de arrancar a pelle-enlão. . .

Alivio Instantâneo — a minha pelle refrescada, aliviada, curada.
A primeira nota de Lavei, a nova e maraVllhosá deseolicrt.-l para a pelle, fez «loniiareecr nqurlla cmniehio instantaneamente. Nirealidade o momento em que aCavol tocou ;minha pelle que queimava, a tortura desapareceu.
A irritação ilesapireceu.
A pelle que queimava, refrescada e ali-viada.
As partes inflammadas aclaradas rápida-—ente.
Todas as formas de sarna, ecttema, Iierpr-s,empigem, soi-Iásis, erup.õcs feias, espinhas,desaiiarecciu rapidaiuenle com esla nova des-coberta, a lavagem reíreseante e alivianie,IJavol.
Peça-a ao seu pliarinacciitico hoje. Compretambem um pouco de aleool para diluir eslrmaiavillio-o remédio. Não demore a sua curaum to minuto. Experimente Lavol lioje,

- Venda-lo em lodn ti drogniiu eboticu principiei, ¦-»
Granado & Cia, Rio de Janeiro

IMPOTÊNCIA ?
1

. Velhos, mo^os c risonhos, mocos for-
tes e felizes só depois do uso do STE-
NOLTNO, formula descoberta recente»
mente por um sábio stlisso; uão falha
nas írá(|uczás genitacs, ncuraslhcnias,
cansaeo physico, magreza, tuberculose,
convalcsccncias, anemias. Vi.lro, ..$:
pelo Correio, 7$soo, Drogarias Granado
& Filhos, rua Urugnayana 11. 91, Rio
dc Janeiro. nii í

Gompra-i
vidor, 108,

¦ tuna em bom
loja.

uio. Ou-
iR 520

CURSO PREPARATÓRIO
RUA )T>. PEDRO, 11,., CASCADURA

Prepara alumnos paru os exames du
Escola Normal e Collcgios Pedro II e
Militar.

Aulas das 3 ás 6 du larde. Informa-
ções pelo tclephonc 1MfU.__ Sul, iR 5.15

MOBÍLIAS
SUPERIOR TERRENO

Vendes
r ú I",:.". Assií

Hotafogo,
llucno n. (b |o,-,.S|

; Vi iiuem ;.- unia uniu snla de juntar.
| coni mármores rosa, um dormitório dc¦| pâfoba clara cslylo moderno e novo.

na Avenida Mem d.- r-ú, 10, cusa Fn-
ria-'. t-R 530

1
1

I::jB'ÍHT:TB;::E'::íB:.. :_:'-.:, i|!I1M<
&

O carvão m
especial Bj

pura casa jgj
Hj de fami- m
3 lia c boteis. Máximo de duração B
____[ e. minimo dc dispendios. Únicos gS agentes, Francisco Leal & C., B
H i« àc Marco n. pi, telep. jjo Vil. ___^

liutrcgn a domicilio, as

Í(iH'-í»:.;HíTB'í;-1-'!_:.!_i;íT_3;.'_í;!_T;BmBI~ 
LÂMINAS GILLETTE

Legitimas lâminas Gillette, em caixi-
nhas de ajeitei;' dúzia, ,t$..oe; rua da
Carioca n. ^8. Irmãos Acosta.

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pharmacia
haspail, approvada pela Inspectoria
de Hygiene.
Receitado pelos mais abalizados médicos,contra as afíec.ócs do tubo gastro-iutesti-nal. principalmente contra us diurrlnias rc.nela», acompanhadas dc eólicas, dyscnte-rias e nicsenierites, diarrhús da ilenti.ão edas eonvaleseenças das febres. graves c dualiiolestias pulmonares, conseguindo scmiircmaravilhosas curas.
Modo de jsar: veja-se no vidro.
Preço, j$ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, rua dos Andradas, 45, 1» dc
Março 10, 7 «lc Setembro 81 e 99 e As-
semblea 34. Fabrica, Pliarmacia Santos
Silva, á rua Dr. Arislides Lobo, eig—
1*1. 1.400, Villa. Rio dc Janeiro.

PHARMACIA
Pessoa que tem 2 vende uma bemsortida, única no local, fazendo bomnegocio com moradia para família pa-gundo pequeno aluguel; tratar. Estra-da de Suma Cruz, ^456, Piedade.

(2/7 R)

PHARMACIA
Vondo-sc, ü, ilinliolio á Tislai

livre <; (Icscmliuracuda, — a an.
tian o coiiccit nada "Phariuacia
tí. .iDiiiiiiiin", sita á vua «Marechal
Floria 110 Peixoto 11. 173.

Dispõe de grande c completo sortí."
mento de superiores drogas, de consi-
deravel numero de produetos phnruia-
ceulicos (nacionaes e estrangeiros), «lo
bom laboralorio, «le confortável consti'-
torio e de todos os mais utensílios
concernentes á natureza do negocio.
Recebem-se pro-iostus. cm caria fecha-
da, pura compra, alé ás ,| lioras da
tarde de 6 de .muio próximo, 110 so-
brado do referido predio, Piíde ser,
vista a pliarmacia nos dias 1, 2, j e 4
do mesmo mez, dus 3 ús 5 lioras d»
tarde: encontrando ahi os interessados
as iiulicaçiTies necessárias, (R. 3740)

MACHINISMOS

PROFESSOR OU PROFESSORA
LEITÃO DA CUNHA -

ESTADO DO RIO
Precisa-se para leccionar ú umascreanças, para tratar na avenida RioBranco, n. n, a" andar, com d. Can-dida Lessa. Prcferc-se pessoa edosn.

(198 J)

Plombagina e Grapiiite
Vende-se qualquer quantidade desses

mincracs; trata-so com o sr. Carlos
Duman.., á praia da Lapa, 78 — Te-
leph. C. 4263. (B 1314

ADOLPHO WOÉBCKiBN & KREBS^
rua da Quitanda, 147, offerecem o seu
grande stock ,le 'MAOHINAS ALLE--
MãS de superior qualidade para OF»
FICINAS MECÂNICAS e SERRA»
RIAS. Orando stock em POLI AS,
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-
TORES ELECTRICOS e OLEO CRt",
BOMBAS GOUXDS, DKSXATADEI-
RAS, TUBOS D!'T ACO pnra CAI.DEI-
RAS. MAXOMI-TROS, BUSiiVAS paraAUTOMÓVEIS, etc.

V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente'

por aluguel mensal e módico, todos us
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Caia
Progresso.

UflUM-MIUIU
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Eziracçôes publicas sob a fiscalização do governo lederal
ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE PE ITABORAHY N. 45
HOJE HOJE

203-18-

15:000$000
Por 1-.5C0 em inteiros

SABBADO 
"~^~^

Amanhã Amanhã
3_0-8-

20:0OO?OOO
Por 1SH00, em meioâ

DO CO*RRE]SrTE
A'a 3 horas da tar<le-30O-28

AÇOUGUE

METADE DE UMA CASA \iPonto á jour e picot a 300 rs.\syaK,1K'"""d'

Vende-sc mn açouguci fazendo bom
negocio, com seis annos d<- co.ulrato,
por motivo de doença do proprietário;

Denlro -'-', peno «Ia
tj- 158)

Pequena familia que não tem crean- metro, plisse :
eus, aluga metade dc sua casa a outra | n garnntidos,
1:11111.1,1 nus mesi
S, Clenie-iin-, .ji.

condições;
sobrado, I

::i ruu I l.os
aS S)i

de

. tr.aUíilhos rápido:
officina «lc mine
.Setembro,

^ 
|

Desembargador Lima
Drummond

Amanhã, 'ü.i ¦$, =ej;uiido anui-
ver.—rio do oassanicnto «Io pran-¦-.ala desembargador d:-. |OAO
DA COSTA LIMA URUM-
MON—I, sua familia faz em in-

Ic.-.-ú.i dc si>a alma celebrar missas ;is
ç.i-.t :;o aliar :i:«>r da egreja de S."«.>
Francisco de Paula,_ e cm_ Petropolis,
ás o li-oias, na cgnju do Sagrado Co-
ração. (•»• 57 6)

Aquilina Romano
(i- A.VX1VKRSARIO-
Vicente Romano, filhos e fi»

lha**! convidam ecus parentes c
..niigos para assistir á missa que
por alnia Je •su:1. s.nipre [cinbrãOa
esposa e mâé, AQUILINA RO-

MA.VO, mandam celebrar amanhã,
ttMta-fcira, 5 do corrente, as 9 lior.13,
na egreja dc S; Francisco de Paula;
apresentando uutecipaduuiente os seus
*i'iuJceiukiiíoií. (II 41 li)

VIAS UBINABIÂS
Sjnliiiis o iiiolosfins (1«

senhoras
DK. (AKTANO .lOVIXK

Formado pela Factildatlo (!«•
.Medicina «In Nupolos «¦ hnbili-
tado nor litiilus da do Kio do
Janeiro.

Cura especial e rápida dc cs-
trciiaiii.ntos urethrae. t.seui opc-.-a-
ção), itonorrliêas cbrouicas, cysti-
tes .hydroceles .Utniorc."., impoten-cia. Consultas das 9 ás 11 ..- dus »
ás 5. |Jii|.«o da Carioon IO, soli.

K*its"-T;>_;.-_-_F.-¦•_¦-

CARTOMANTE "AFRICANO"

di _nya22

Prata, briilianies, cautelas do Mon:e I
de Soecorro, compram-se; nn praça Ti- 1
radeutes 64. Casa Garcia.

LEILÃO DE PENHORES j
Em 10 do maio do 1016

I A. CAHEN&C.
22 Rua Barliara de Alvars

(ANTIGA LEOPOLDINA!
tondo do fazor 1pü;V) om 111 oe

maio, ás 111(2 horas da manha, de
todos os penhores vencitlos.prevlnem
.i«js srs. iiiiitiinnos (|tie podem resga-
tar ou reformai' as suas cautelas utó
ú reforida hora.

Esta casa, n»o tem liiincs

Veuva louis Isiii & C, sucess-ores
(it -18)

MOVEIS OE LUXO

r.ítz yn___.t __y-,__v___ii_.1Jt-j-.''J-a»a___t.^i!i.--isai

COPAIH
CURA RAÍSI-Aíi

das GONORRHEAS
Antigas ou Recentes

\ o suas complioaçÕQS
ExigircVowie«t<RAQVÍNeo Stlloda"Union dos Fabriounts"

Nas Phincipaks Phabmacias no Mundo
^Estabelecimentos x'UMOUZE, 78, Fauliourp St-Denls, PARIS

___g___sBaaB_____-_aa_a_____iáa

s S S ATO de S O ©A |p
£j&V P___.T'--iT.|T*Í_J*.j!. 

"\ «ÜS^S

¦**

__3 1

6

Por 8$non em -<-oiiin>g

Gran.e e Extraordinária Loteria de S. JOÁO
l-TU TR13S SOllTIilOS

Sexla-leirn, 23 e Siibbailo, íit «lc junhoA's 3 HORAS UA TARDE A's ti c 1 DA TARDE
326 - 3*

I sorteio ... (oo:ooo$ooo
2- sorteio ... Ioo:ooo$ooo
3* sorteio ... 2oo:ooo$ooo

. grêmios lualorçs 400*0 O0?0 O O
Preço do bilhelo inteiro 10*000 cm vigésimos dc SOO réis.

„ Os pedidos de bilhetes do in terior devem ser acompanhados de mai(6oo réis para o porte do correio c dirigidos aos agentes geraes Nazarelb&C?rua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Tele*. LUSVHL, c na casa F. Guiimaraes, Rosário 71, csijuiii» do Beco das Cauccllas, caixa do correio a*¦12:1a 1..-171.

CACHORROS UR
Vendcm-sc muito em Kua l.a-

1 S 1 -• 1

RODA 0'A6UA

AOS DENTISTAS
Compra-se 1r.1t gabinete dentário 011

material de gabinete c officina; infor-
macões na Avenida Passos, 55 (Phar-
macia). (ijj S)

Estômago
• Tridigestivo Cruz, é o utiico remédio
íue cura as doenças do estômago c iu-
teíiinos. Drogarias e pliurmacias, Vi-
dro. íS.tOo.

Depositário: rua da Asscmbléa, 7$,Drogaria Central.

. HEMORRHOIDAS ü;
Cura radical, de 1 a .. dias, eoiiiulJ

Ias grátis, escrever a num'. Maria, »'
rua Senador Euzebio n, 76, loja.

(J. 303),

APOSENTOS
Alugam-se, em cisa de familia, coití

janellas para n rua e mobilados coni
inoveis modernos. Rua Barão de Ubá
11. 10,-, telcphone, 1013, Villa,

J. 3620.1
P

1»

GLYC0LINA
Dl

Diz
saber,
rante

1 Enln

,!.l

seus
ua t

Iam

todos ns 1il.1lt.iic
trabalbos. Cons
111 ru! Câmara 1

do C ipim c A.
S d.t noite.

: deseja
0*í. tfil- I

: í.000 '

S, sob. '

Passos. :
im sufi) :

Casal ipic se ri tira p
i de seus ricos moveis e

com i|uatro mezes do v.
I casião, Não sc trata
' rios, Rua do Cattcte _

tra litiropa, ven-
uni piano, ludo

••). I'yt co ti'.* oc-
com inti n.u-dia-
i, sobrado,

GONORRHEAS
cura infallivel em ,_ dias. semardor, usando "Gouorihol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro. :i$ooo, peloCorreio 5*?oo. Deposito gcial:Pnarmacia Parares, prr.;a Tira-
dentes, 6." .— Rio dc Janeiro.

__*,»^7ir-_»-gig«_-iift n______3Jp

SITIO OU FAZENDA
Pessoa competente dispondo de bas-

tante pratica dc administração, offerc-
cc-se para dirigir fazenda ou í-itio cm
qualquer ponto «lo ipaiz. Dirigir cartas
a rua Conde de liottiiini -17. a N. M.

(M 4iO

Fazendas Norte d3 S, Paulo ;.F0KXI,iA ,„..,,.K. „,. i;,!:ro
Vcndcm-se tres grandes, rum com j ilpprovada e premindo eom medalha de

600 alijueires c soo calíecas de f?ado de j ouro nas exposições de hygiene
primeira «inultilu te «'¦ tuiio mais neces-1* Excellente preparado da antiga Pitar-
sario a grande fazenda, muita maitn- ai- macia Raspai], empregado com sueces-
guin café, cereaes. animaes para «ren- so nas empigens, comichões, frieiras.
rão, p.iáios 400 alqueires, toda cercada, dartliros, acne. pannos, aspereza c
etc. jjrriiacâo da cutis, rugas, suores fétidos¦Outra, caféetra. com 214 alqueires,; é todas -t*í moléstias epidérmicas.
soa mil pés de café quasi novos, 50 mil r Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
d«» j i!j annos. engenha pura beneficia:' dus Au liadas 45; 1" «lt Março 10, As-
café movido a «apor. motor 1.1 cavallos: [semblea ,|.|, ?ete de Setembro 81 e 00.

de uma tola dc ferro com
rcees, quc tenha *o palmos

por 60 a 80 centímetros ,- que seja.
j moníada com parafusos. Quem tiver j

; pnrn vender por preço razoável pôde
, dirigir-se a Francisco Villela Fillio, e:n
I Guàràitingiietú, ii. de S. Paulo, daado
i descripção «¦ preto da niesuia 110 ponto'. de ciubartjuC, (;j i

«- o utiico
reme dio

que cura FLOflECI BRANCAS a os
Corríinentos das Senho.-os.

Vcnde-so nas principaes phar-macias e na Drogaria AraujoFroi
tas & C.

ALUGAM-SE
duas excellentes snlns de frente ,- dois
(liiurlos bem mobilados 0:1 sem mobiiia.
por pn-.os módicos, na rua Buarque de
Macedo n. 41; trata-se das 3 li,iras em
diante. 1 R -,„„

(>;» cabeças dc gaito, 500 alqueires üe
milho. .'.. bestas de carga, distante 14
kílomelros 'Io uma iirandé cidade do
Xor\_ iU* São Paulo. Colheita fhundnii.
te calculada >;i|n-;i..r u 10 mil arrobas.

Tambem uniu grande fazenda no OéTs-
tc, terras roxas ^'.ipcríores para café c
cereaes. em mat ta virgem, ,...ioi alipici-
res 'lc terras, cm Conceição do Monte
Alegre, com muita abundância d'agua; í
grande extensão com rio Capivara, dis- í
tante poucos kilometros du estação de.
Caramurin, ultimamente abcr?a eátradâ (|
áorocabaira, medida c demarcada jiuli- ''
cialnienlc.

Informações Catlete 222. Rio. Xão se!
acceitam intermediários. «Sujo) I

Vl^abricá, Pliarmacia: Dr. Aristides Lol;
mera 1.100. Villa.

10
.í Silva, á rua
telephone nu-!

Pomada anti herpetica
FORMULA DF. L. R. DE BRITO

;'Approvada e premiada com medalha
de oiiro

Infallivel rus empigens, dartliros,
sarnas. lepra, comichões, ulccras, eeze-
mas. pannos, feridas, frieiras e todas uj
moléstias da pelle Pote i$joo. Depo-
sito: Drogaria Pnclieeo, rua dos An-
dradas n. .3 c Sele de Setembro. Si.

4110 J

Hotel Miramar
e Babylonia

Leme. Rua Gustavo Sampaio n? 64.
| Telephone 972 Sul. Fornece pensões
j para fora .1 100S mensaes. Pagamento;' adeantudos e por quinzena.

1 

ELEVADORES ELECTRICOS I
De construcçüó garantida, com Iodos os ofmelhoramentos modernos, perfeito runecionamento jÈe segurança absoluta para papeis, carga ou passa- H

goiros, com cabine simples ou dc luxo e manobra R

FUNDIÇÃO INDÍGENA 1

^R^_^^gffiERigi0' i5° ~ Telephone Norte, 387 I

CINEMA 
LENHAS 7

AUTOMÓVEL

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Csu para famílias e cavalheiros .ie
traíaincnto. Optimos aposentos tioa-
icuíe mobilados dc novo. Aocessorcs,
vnitü.idorcs e ccttittliu de t" ordem.

t'nd. Telcgr. "Grandhotei".

CASA GELADEIRAS
Da GOXORRIH..4 OHROXICA ouIÍI'Tl'__\TK, em poucos dias, por pro-cessos modernos, s;:n dór, garan'.e-»e o

tratamento. Tr.íununto da syphilis,
App. 0o6 e 914. Vaccinas de Wright,
Assembléa, 54, das S ás n e ]__ ás iS. I Prefere-se no bairriS13RV1CO NOCTimxo. 8 ás 10— -jVcencias Para í— Dr, Pedro Magalhães. ,_ R ,,!(- \_-,

Cratifiça-se a pessoa «|uc indicar unia I
excellente casa; para familia de trata-1
írente, que tenha pelo menos Sítr dor-]
mitorios, é ns mais dependências neces-

Vendai em prestações.
L. Ruífier. fabricante.
Rua Vasco da Gama 11. ¦M.

sanai
eiitos

cujo aluguel não exceda d;i seis?-.!!
setecentos mil réis iucnsaes,

de liotafogo e .-.d-.j.T Ver.-lc-se :i
r:;:aiõ-s: rua das adentes, preco

injciras, !;-_). •- —- ¦ ioj J' Pranco, 51.

COFRE
rom 2 portas ir.dcpen-
icejcoo. Avenida Rio

Oi .D

Compr.-.-se um tia força de 20 u ,.ocavallos. de bom fabricante preferindo-
se Fiat, tjue seja soiido e esteia em
boas condições, embora já com uso e
com accommodações para 6 ou S pes-1soas. Cartas para este jornal com as jiniciaes P, tj. indicando iogar.

Vende-se uni novo 1111 e-plrndido
loca', com excellente "bar", bem fre-
quentado; informações com Paulo, á
rua da Quitanda 73, sobrado, da 1 ás

(R4ta)

VENDE-SE
Um dormitório de canella, 0:11 homestudo pnra casal, preço haratissimo; árua Senador Dantas n. 73, ?ob.

f_.R«' Bi

•Especíaes pan casas particulares, rrtl
tocos e feixes serrados. P.dWos .' rtra
Affonso Cavalcanti 179, telcphone —
V. ----5-'. 220 J.

PHARMACIA
Vende-sc tuna bem sortida >¦ contboa freguezia, Negocio urgente. Pae:-'

lita-sc o pagam< n'o du metade rim'
prestações. Informações: Avenida Meai.'
de Si, 9.,. I)^)!

Abreu
Ssobi-inhor

HOMOEOPATHIA .
Vende-se uma pharmacia liomoeopa-

thica uo c. :stro da cidade, c bem sor-
tida. Preço 4 cornos, lambem sc vende
a parte dc um sócio só; ler
Avenida Pu.-os 02, '_. IS 4057)

PÍLULAS DE CAFERANA
ÍCLRAIII

Se-ô-e-TMaieltns
Febres paluatros

Inti-rmitteiiíes
JST o v r*_l iy i **_. 9Multo cuidado coui as iniltaçtiies e falslflcacões

ünicosüopositarlos, Bragança Cid & C. -Rua do Hospicio»
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1jt-ilulas Purgativas e
Ánti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lba de ouro. Curam: prisão de ventre,
Uores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rheumatismo. Não pro-
Uuzeni eólicas. Preço, i$5oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
V-tidradas 45 i á rua Sete de Setembro
Ins 81 e 99, I* dc Março 10 e Assem-
lica 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, ru» Dr. Aristides Lobo n. 239'
Telephone n. 1.400. Villa. 315»

7
¦

endo:
Uma mobilia por 655000 ?
iVendc-se para sala dc visita, sendi

B 'sofí, '2 cadeiras de braços, 5 cadei
Iras simples e 2 consolos pequenos com
(mármore (10 peças). Rua irei Cane-
ca. 309, em frente á rua Visconde de
teapuoahy). ___, 574)¦ APOSENTOS
r!AHiwm-se 

«ma sala e aposentos
Hãt-m mobiliados, com todo o conforto,
Icom ou sem .pensão: na rua d.is La-
ir.-iiijeiras 1051 telephone 3.478 Cen-
itrtiK (R- 575)

r" 
TUBERCULOSE

(Pessoa que voltou du Suissa, onde
fcüíou-se com a formula dc notável sa-
b:o siiisso. de uma tuberculose do 3
fei-áo. com febre, suoreá, dór no peito,
tosse terrível, escarros, até com san-
btie, Rrande fraqueza, pallidcz e ma-
fere/a. e havendo ji verdadeiro:; nula-
feres na clinica do Rio, envia a rccei-
tu a quem pedir enviando endereço e
Boo réis cm sellos ao coronel Sylves-

Casanova. Caixa Postai n. 1.7-»-
K 308

tre
IKiu dc Janeiro.

MOLÉSTIAS 00 CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana-

Un por especialistas, lendo sc curado
fios listados Unidos, com ti formula

<lt uni sábio americano, e lendo ja bar-
S-iga e pés inchados, falta de ar, bati-
tnento exagerado das velas e arlenas.
fcansa.;o fácil, urinas poucas c com ,-il-
Imniiiiti, palpitações dolorosas e a gil
Ihadas no lado esquerdo, não podendo
deitai-se, e sendo sürprelieiidetiles _ tis
curai assombrosas aqui 110 Rio, envia a
tcccila a quem pedir, enviando endere-
ço e soo réis em sellos a Anselmo Ca-
liabarro, caixa postal, 1.8.1:. Kio de J.r
neiro. 384 

¦«

CELEBRE CARTOMANTE
MME. MARIA

Ipariicipa a Iodos os seus clientes que
fjtarunt-e todos ob seus ili.iliauiot.pOT
ínais difficeis que sejam c só acceita a
Btta remuneração depois delles prqin-
pios: aqui não se engana a liiinianida-
de. 'lambem se traia du qualquer doen-
ça. pelas sciencias oceultas, sem que
t;.'ja preciso tomar beberagem. Kua
(Visconde de ltauna 11. 211, sobrado,

K .iló

0 PERCEVEJO E A MORPHÉA
Na drogaria Silva G»mes, rua de

S. Pedro, é o deposito geral do Segrc-
do dos índios, prodücto approvado ipela
Academia de «Medicina — Ataufia de
Sabyra.

Tem produzido a cura de milhares
de pessoas, que padeciam da syphilis
em vários grãos, c ultimamente cinco
leprosos, que residiram em Marubuca-
ha. A bulla, que ensina o regimen e
banho de lvervas .para enfermos, indica
que a origem da lepra é a inociilação
de moscas, do mosquito borrachudo' c
especialmente a picada do percevejo.
Jornaes ie liullas, espalhados aos mi-
lhõcs, avisam ao povo o perigo dos iu-
sectos. A "Nação", dc Uruguayana, de
18 de novembro de 1910, foi divulgado:
O mosquito borrachudo e o persevejo,
que trnnsmittem b lázaro.

Médicos eminentes na capital dc S.
Paulo e especialistas examinaram nu-
ma casa. num sitio, alguns morpheticos,
e encontraram no solo e ua casa gran-
de porção dc persevejos; um dos me-
dicos affinnotl que a descoberta do
pliannaceutico Kscobar é verdadeira e
importante, cm relação aos persevejos,
iíiscctos, chatos e nauseabundos; trans-
niissores da lerrivel moléstia. Chama-
mos a attenção do illiistrado publico
e dos médicos dos hospitaies de Lázaros
uos listados do Urasil, pnra estudo e
pesquiza da matéria, que interessa a
todas classes, n todas as nações, ao
tinindo e á humanidade.

A bulla, envolta ao frasco da "Atau-
lia de Sabyra", serve dc vadenfecuni
formulário, pela utilidade, da desço-
berla da eliologin da lepra. E' natural
c justo, que a Academia se pronuncie
a respeito do «perigo do percevejo.

R Sia

• CASA MOBILADA
PRKCISA-SR

uma casa mobiltada, por um alé dois
mezes, que lenha pejo menos 3 quar-
los, nos bairros do Flamengo ou Bota-
fogo. Cartas para W. Tatquinio, tu
rua Sachet 27, i" andar. (Ri 35)

' 
Hoii.oeupatl.icQS videntes

'A todos que soffrem de qualquer mo-
frstia, es'a sociedade beneficente for
Hebe, GRATUITAMENTE, diagnostico'da moléstia. Só mandar o nome. eda-
üe, residência e profissão. Caixa pos
tal 11. 1.027, Rio de janeiro. Sello
fciara a resposta. ] I4_J

DE PLEYEL
*\rfin!c-sc um etn boas condi

/.!.. S. Januário 11, 1G4,
g^ggg__BSS55K35355S^^

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gògo. a corysa c o rlic-u-

matisnío das gall.iüias e de outras es-
pecies de aves. são combatidos com se-
gurança pe'.o Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
nhas engordam e a postura augmenta.

Em todas as drogarias e pharmacias
e á rua Uruguayana, C6. ¦ 132 A~ 

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se n famílias distinclfts e a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
sentos. a preços razoáveis. Cozinha de
1" ordem. Kua Fialho n. 20 (Palaceté
Fialho, Gattete-Gloria).. Telephone iC.cn"-
trai 3733. (R-|io)

PHARMACIA
em bom ponto, tem sorti-
bom nesocio. tem cônsul-
para .moradia e chácara,
rua da Assembléa 73-

(K. 577)

CARRO
Compra-se um, para couducção de

quatro .pessoas. Podendo ser victoria
ou coisa melhor. Informações na Pen-
são Hercules—praça da .Republica sn.
com o sr. major 1'linio Franlcjin, até
ás 14 horas. (Mi 419)

SALA E QUARTO
Uma senliotn estrangeira, deseja alu-

gar uma sala e quario sem mobilia,
mas com pensão e que seja 110 centro
da cidade. Carla para este jornal para
A. A., caixa. __:_[_

1'ENSIÒN KT UKSTAUIIAXT
La Talilc du Commerce, Av. Rio

Branco, IS7. 1° andar. Telefone 4.138
Almoço ou jantar com tres pratos a
escolher do menu, sobremesa variada
e café i$5oo. Ãlügam-se quartos a fa-
milias c cavalheiros, fornecc-se pensão
a domicilio. M 4'9

LENHAS
Especiaes para refinações c fabricas

dc cerveja, podendo perfeilaiii.nte sub-
stituir o carvão de pedra. Dirigir-se á
rua Affonso Cavalcanti 179, telephone,
v. _2__t_ ___.il:." 

GRANDE ARMAZÉM
KUA DF. S, PF.DRO 210

Trasipassa-se esta casa, com grande
sohrado e grande armazém, com boas
armações, balcões, cofre e mais uleusi-
tio», .próprios para qualquer negocio ji
varejo, por ser rua de grande movi-
mento; presta-se lambem para um gràii-
de deposito; pana pequeno aluguel, lia
época presente, vale o dobro. Informa-
ções na mesma. (R 312

HOMEOPÃTHiA
O dr. Américo Tavares dá consultas

grátis todos os dias, das 8 as 9 horas,
na Pharmacia Houticopatliica da rua
S. Francisco Xavier, 400 CR. 29O

Vende-se
mento, faz
torio. casa
Trata se á

Afim de melhor servirmos os pre-
tendentes dos coftvo "N-asc.menlo", tc-
¦mos *em .nosso deposito 150 GQFRiliS
de diversas dimensões e pedimos aos
¦nu-sinos <jue mão comprem dc unira
marca sem .primeiro verificarem a qua-
Ikkide e os preços dos cofres "Nasci-
niento". Deposito: rua da Alfândega
120, fabrica cm S. Paulo. (R. 513}

Boje, Amanhã ^ Depois
¦*—¦ *.¦¦¦ II ¦¦ ¦¦!¦ ¦»¦ |-TlíTWV*,***1l1'*TMll ¦ 'I m» lU.-i .1. -Ll-lllll

4 CASA. Éli»
56, Ruà eSo Uumú&p9 BB
Liquida a preços abaLm do utislo nniilos saldos de .

Balanço, muitas Roupas fciltts do biim branco, pardo c
dc cor c muitos outros artigos .do Vòrâo (|iüj linioii. Von-
de igualmente a preços baralissimos Roupas sob medida,
Graudes sortimentos dc Teriios de rotinas feitas do su-
periores casemiras, de pura lã, pretas, azues e du cor,
Sobretudos, Capas, Capo.è§1: Jfelerines, Ottvours, Mack-
farlands, Camisas, Ccrpülasjj phapóos. Collarinhos, Gra-
vatus. Meias c fjrfíri.dò vari-caádo. de muitos outros artigo--
para Homens, liuptizes c JM1.11.nos
Hoje, Amanhã e Depois ¦'

" ""CT^jljpS^í^

CASA RIO TRIUMPHAL

A M0DISTA DE CHAPÉOS
Aluga-se sala de frinte, etn casa dc

ealbellcireirò (tara, ..senhoras, em opti-
1110 pomo.; informa-se á tua da Cario
ca 57, sr. Julio. (R. ,I*|S)

AO COMMERCIO
Superiores Cofres Americanos, tro

cam-sc por celtios com vautagçm para os
comprado rcs, tem lambeiii grande stócte
novo? e usados dos melhores, fabricam
les e dc 'diversos tamanhos, por preço
di. oceasião.

Rua Caiueriiio 11, 104. (SiTS)

PENSÃO FAMILIAR
liaria ..•

cilio. i: ila
asseio, a 7
iiel Cabrita

iriada, fomccc-sc .1 donit-
:i:m Inuçínho c o máximo
'«mu méhsacs. á nm Coro*¦,.'. S. Januário, v R40J4)

, MOVEIS
Quem quizer moveis bons

CARTOMANTE ORIENTAL 1 PETROPOLIS
Rua General Pedra n. 171, sobrado,!. Coa

cons., 2$, das 9 ás 5; diz eum clarezal menos
Indo o que se deseja. (K 554)! tro d

por OUcontos m.11
.iluatia, em cen*
•e-se qli*e tenha

FAZENDA DA BOCAINA
Vende-se esta fazenda, com 17- ul-

queires geographicos, terras optimas e
sede <lo 1* ordem, a io K's. dc Barra
Mansa. Informações á rua do Ouvidor
n. 102, nos, hotéis em liaria Mansa c
em FalcSo, eom Maieondei & Carvalho.

(R 15-O

MACHINAS DE SERRARIA
."Ycnde-si- engenho para couvoeir.is,

machina, apparelho, lopia, tico-ticó, es-
mcril, transmissões e um cofre. Ver c
tratar á rua 4 de Novembro 46. Kst-
dc Kamos. IÍ. F. Leopoldina. (R 552T

lIüHÍNÃS DE ESOREVeY
Vende-se Ciideiwood. l.éminíttoii,

Siuith li. Uras c Fox. Kua da Al fon-
dc.ça 1,17, ig andar. (R 555)"lopiSTA 

DE CHAPÉOS
Aluga-se mu optimo logar para ale-

liei- com freguezia feita, ua loja do
Casa Ktitto. Gonçalves Dias, 57. so-
brado. (-'»4 JJ

ra-;c
lti.\_ caia, he.
lerreno. Prefe

tilguiu lerreno e que esteja oecupada
por bom inquilino. In formações J. Sil-
va, Cantlelaiia 5.1. Xão- se tuliniite iti-
taintediario. '(S. 34-'i)

ESPLENDIDOS APOSENTOS
J--Í-

Alugani sc ricos a no-eu'.'.>¦: Iwiw claros
jí 'Jiujadoi-.-, eom. mo-,Vis uóvos" e tfpli-* 11» pensão, l.iiido p'rcdio-.compk'tameii-

u. nu.o, baulios quiiites e írios, Ule-
'Sbiie e todas as commpdidiidès: na

avenida Mem de Sá 11. ii--. praça dos
Governadores. (M. 4-'0.l

f LOGOMÜVEL
' Vende-se uma de (i II. 1'. nominais

!i8, II. P. Effectivos fabricantes Mar-
dial Sons Sr C". Ver á praia Santa
'Luzia 174. (R 53.0

ALUGA-SE 0 SEGUNDO ANDAR

PREDIO NA CIDADE NOVA
Aluga Sr o nredio novo da rua Ge-

neral Caldwell 11. 77. Trata-se á rua
dos Andradas n. 89. (J. 164)

OUR01$900 A GRAMMA
Platina, prata c brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "Meridia-
110", rua Uruguayana, 77- Si

Travessa S. 1'raitci
iiiiilar, alfaiate.

td: trata-se
(J. 300)

O.
nq,

MACHINAS DE ESCREVER
Kxpbsição.casiao unica. C.

Av. Kio Branco.

m .H£AS-
.' suas complicações. Cura radical po:'jroccr»sos tegufos c rápidos. Ur, JOÃO•-.BÍTRII: Us* 8 ás 11 c d« 13 it ií
Uras: 64. ru* fie S. Pedro. St

CASA EDISO
lll-A UO OCVlDOi: 1S5 — IC It > Di. JÀXÈÜ-0

Discos Duplos 27 Olm 5$.000
ULTIMAS NOVIDADES Dli GRANDE KLXXiHSSO—GRUPO PAULISTA

í.-nüu (Choro de -Maria — Pollca.
(Gastão- — T*ango.

¦i-'ii6j (S, .Anionio em Bom iSuccesso
(Pòlka.
(Juililli —- Valsa.

1 _¦ 11G4 (Afleieão — Pollta.
(Janga — Samba.

i_'i iúó (Ksrher — Valsa.
(Aiinivii-sario do Azevedo —
t— Polua.

'Por Edu, das Neves
.'117.1 (Portugal na Guerra — Canção

Patriótica.
_.,:• (Passarinho Capiivo - Modiiili.ii

(impo do Louro
t.';u.| (Quando cila gosta...? —Tango,

(A cara me.., cáe — Tango.
A' venda em todas as casas de primeira

• ordem

iH.£^iyiifè^tv

Si)'y__w

fâBWS8l_!af9lí^íü_J53Í

¦Tifs'.-*" 1^ ¦...rim , —tvmarmuaMn^si-fTrsu. í>-tx«aWtt«»**rtatK*3«f*f«,**«m

(K. 23) • ito , rua Ufuguayana, 77- 9 -luJs
.,-_^«-r-,'-J^gg^£IUl_UJ»l/t'.'UI*JU..llMJ^

baratos,
a dinheiro 011 .1 prestações, sem fiador,
deve visitar a Empresa da praça Tira-
dentes 7..'. Ksta Kirprcsa offerece as
suai vendas c:\\ niflhores cohdiçdés que
qualquer outra. Ver para crer.

'II LA"
..rilhaniiiia concreta coiu petróleo,

deliciosamente perfumada com pene-
trante e escolhida essência, dá brilho
e. firma a còr do cabello, ao contrario
das demais brilhantinãs que tornam os
cabellos r.tssos. Vidro. ..$000. Pelo
Correio, 4SU00, Xa "A' Carrafa Gran*
ile", rua Uruguayana, 6(1. 15?'--'A

UNHAS BRILHANTES
Com o us.. constante do Unlioüiio, as

unhas ad jtiiiein um lindo brilho e ex-
ccllciile cór rosada, que nâo desapp
ce ainda mesmo depois de lav.li
mãos diversas vezes. Um vidro. 14

A HÉRNIA
Os que solTrem de hérnia debeni

rejeitar como nefaslos o perigososos k-agueu.» de mola ordinários e
lovar o novo Apparelho Francez
de A. CIiAVERIE, Paeiuaatico,
Impermeável e sem Mola.

lv;.e inttoinparavcl opparelho, re
conunendado pelus médicos mais
eminentes do Mundo iinoiro. é
o unico que procura uni trolc
menlo segui*, de todas as hérnias,
até mesmo d'aquellus que devido
ao tamanho ,011 a serem antigas,
furam consideradas como incura-
veis até a dala.

O novo apparelho sem mola
de A. CLAVERIE (^Ua.*.,
234, Fauboure Saint-Martin em
Paris, acaba de passar ainda por
últimos aperfeiçoamentos que aug
ineutam d'uiiia maneira decisiva
sua ef.ii.Hcia e suas alias qualidades
curativas.

Leve, flexível, impermeável á
agua e ao suor, absolutamente inal-
leravel, levado dia e noite sem
molestar, é o unico quo procura um
allivio immodiato e definitiva cu-

B ração de Iodos os ca?os do hérnia,
som operação, sem sòlTrimenlo o
sem ter que parar o Iralwlho.

A applicação dVsle apparelho
segundo cada caso particular a faz
Sur MOREIRA BARBOZ A.
83, Rua do Ouvidor, RIO DE
JANEIRO.

Folheto illustrado, conselhos o
informação grátis,

Xarope Peitoral de Desessarf?'
e Alcatrão da Noruega

FÓRMULA DE BRITO
Approvado pela lnspectoria de Hy-

pene e premiado com medalha dí ouro
:.i Expusição Nacional de 190S. liste
maravilhoso peitoial cura radicalmente
üronchítcsi catarrhos chronicos, coque-
Inche, astiinia, tosse, tísica pulmonar,Aòres dc peito, DUfumomas, loi.ir uev-
.usas. ccinstipações. rouquidão, stiffcca-
çí-es, doenç.is de garganta larynge, dc-
fluxc ast-imatico, etc. Vidro i$50o. —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andia-
das u. 45; Carvalho, mu Primeiro ilé
Março 10; Sete dc Selcinbip «¦*! e çi
e á rua da «Vtseir.blca n. 34. Fabricai
Pharmacia Santos Silva, rua L)r. Aríi-
lides I.obu 11. 229. Telf.pUülle 1,4011
Villa.

CASA

,
Remeite se pelo Correio por a?ooo
"A' Oarrafa Grande"

Na
rua Uruguifyana.

I J

grande Tiníuraria Brasil
Atténdi

phone ,;.
roupas f
Peixoto

eucomiiicndas pç)ó tele-
*>, norte. Uspecíalitlactc cm
s. Rua Marechal Floriano
ir,. 11 -9 S)

1 ^#í.--%^L I

CLUB TENENTES 00 DIABO
D,- ordem iln tUreeií'âi-associndos i\ rcúuin

léa «eral extraorclinai i

i.i, C'-'"VÍllo os
i-st1 em assem-

. no dia 5 do

icre
a í i*

fie
(.¦cm. c deiititrnretii sc.iiru u
lario da Comiuissão i|c .CnnUis rc*
ilr ;i íulhiiiiisTaçfio tia directoriaj
ã uUihia asscinuíífa íítra!, qui* teve

t em í. cie abril ultimo.
Cosi a Jutiivi. i" secrelaríü,

(U á-q

Doenças 6a pelle e veneras —
Physiotlierapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador c di-
rector dc Instituto Deriiiotternpico do
Poito (r*rtuga!.'. Tiatauieiilo das doen-
ças da pelle c sypliiiiticas. Applicação
dos agentes pltysico-i.anirae;, (electrici-
dade. raios X. radiiini, caior. etc.), lio
tratamento das moléstias clironicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega u
ot. dus 2 ás 4 horas.

COLIDAS UTEBINAS
B" L"l'll.. AS SENHORAS LKREM

Um pharmaceutico chegado do Norte
teia uni nieilicanunto que cura as coli-
cas do utero, evita o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as heinor-
rhagias e o corrimeiuo branco. Para
infonuações, dia.s uteiã. das t- •'•> i$
da manha, rua Marechal .•Tonano _.,-*.

li.xii.-iazi:m dk skccos
molhados

Vende-se uln fazendo bom negocio
paftando peqüeiio aluguel, lem coniuio-
dos para familia próprio para um prin
ci|iiante, reduzindo-se o stocU a tpial-
inter importância ou mesmo só os mo
v.i-, e utensilio.it trata-se lia rua di
Senado n. i-. com Pacheco, ) '¦¦¦

DURO 1S900
PLATINA

Pi ita, brilhamcs, i
;!..¦ Soccorro e de

,M
SS050
llie .lo

Oli
casas it.
do Hospi'icn 

casa que ine-líür pa;;; « 51

Compra-se uma casa para moradia
.le familia, que lenha 3 quartos, sala
de visitas, cozinha, dispensa e quintal,
dando-se prefeicncia ás ruas rjnhcl-
10 Guiiiiárãcs, Paulino Fernandes, D.'.-
fim, V. M.iiianiia. Palmeiras e tra-'-'cásá dc Sorocaba.

Que o preço uão exceda a sete coa*".>*; de reis; para se traiar ua a.eiii-l;
Rto Uranco n. r_j8, sobrado, no escri'
ptorio dos srs. I.angley & Cia., eom o
dr. Telles. (.: r:

Compra-s
ouro velho.
radeutes n

OURO OURO OURO
.mal.

prat
83.

icr qu
platina

i idade
Praça
(.•..óo

CURA DA IÜB5RMMJS-..
])lí. A. DAXTAS DK QlllIltOZ .
Modernos methodus de Iralamitiltt

ntcdtco e cini.rgtc*>i conformo ;i m^lhot
indicação. Con--ultas. da*:- S á.- :i da
manhã. Rua Urugiiayantt 3. .1:.

II .i-Sc.

Pensão só a íainiüa a.,

J. -i.i:.

eaialheiios dc trat.'. IJispü
des salas de frenic c íjüiis
parque reconstruidn -i*- novo
conforto. ÍVeço reÍu:;.Io, -.i
pensão; riu do. Calletc n.
pltottc, 2.00Ü, lingiisli Hotel.

MALAS
A:::£0 solido, elefante

iitllO, SÓ JU .1 ÀlÚffí i hou '
rradío Ci.

U:

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. RÍl« íro '.arliet/armeníc thtíf(

cabellos com um prepatadn vi-ijcial iti-
offensivo, «le sua piopriedade, á 111:1
Rodrigo Silva, .ulig.-i *. • ("luri.vvs 11. 10,
1" andar, cure as ruas S, jo.-e ,¦ As-
seiiiblé.i. !«¦>. is.li!

EMPRESTiOS
Empi

ao ann
,1o

llf.

gOVI 11
alugu*
lievaii*

Rua dn \1

PREPARATÓRIOS
líabi ii. . . . ',:--'l>.

PALAOE THEATUE 1ATRO APOLLO
Pria gra-ade companhia PALMYRA BASTOS
portugueza dc operetas

CREMt.LDA DE OLIVEIRA E .10SE'
HOJE- RECITA ELEGANTE — HOJE

5M QUE UMA UNICA VEZ 3E REPRESENTA neste theatro, a lindis-
rima operetn cm Ires actos de Virjotlo, notável cic-icao da illustre artista

I H,
V

¦Ia primeira vo
a parte

de PüKl'ERL
KH*X

«ajiMiii».»--»vil--.'j-.-t-exIgJK«--'.- i'seuvmau«agg-«

Palniyra Bastos J
,6 desempenhada

pelo actor
JOSE! RICARDO

B" PR1NC8PE
lambem Alnioldn Ciuz, Aimaiulo dc Vasconccllos, Adria-
Vianna. Mariinü . H*.-. .

ÜKANMOSA MtSE-EN-SCENE ' „,,„„„3=^.ii=j=BOT.w«™iituir.uuiiM»iJ^im-j.'..«^
_ Ultima c definitiva recita cm que PALMYRA BASTOb
ebre e imilioria. onerem VIUVA ALEGRE,

Tontaiíi i'.i
Julieta Soares,

AMAM!.'

Duinint;
Uillictca

rde. Dess

üraudii
cuüa na

em f!

"matinée
meia do "Jo

ia billicteri

uma
AMOR DE ZINGAROS.
ml do Drasil'.', até ás 5 horas ila

ò.i ilieatro. (23s)

Empre-/.:! José Ijiniicirn
ia llitas, ilü op''i-clns, ré.viífi? 'é feèfies,

Aptillo- ilu l.t.-*li.i;i
tio idctitto

SEGUNDA-FEIRA
hoje À?*s 9--@í4|

Ulíi:-,iaj iíepro3icj;itaçÕ3'5 da lindisuim i rovista
portugueza

lOtUT
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Ksttilielècimoiito de diversões de primeira.ordem, onda conver-
cem os melhores elemento:; da nossa sociedade, porque nelle en-
ofinlram luxo, conforto, segurança e programmas de reconhecido
suecesso. ...

HOJE - Sli.NSACIOXAL ~ H^
3progr£«,2iai3[a.a. novo

Revelando a mais accenluada
inclinação para a arte cinema-
tograplilca, apresenta-se pela
primeira vez ao nosso publico a
prodigiosa menina de í annos
Carmen Varirale,

interpretando com proficiência
a protagonista do pomposo
drama
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Em 4 arrebatadores
actos

As aventuras mais |
temíveis e arroja-
das pela formosa e
esculptural artista
Mlle." Oysette An-
tlriot, a iucompara-
vel creadoradamu-
lher avéütureira e
audaz.

Momentos de ex- gtraordinaria sèüsa- 1
çao!...
Instantes de anciã

ede admiração!...

SSeVdacTeii-a fabrica cle'«ni-ículhnfl_ÍM
Knwccnayrto bril lintit is lima

dri i p.visln ra11 tas-
Pliocn o André B.nimia

o carFe.gu*

.•'.. -4^-P-\-..7m
Püljlllcánia'El l(Ü A
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JSIals 4.- séries do maior dos Hliús ftòliciaes
10 parles tio um suecesso espantoso
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Pill! 1 MM do Esqueleto
Ki-.il
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I.v.li

PEIXOTO;
lu tle * Csiv-i
,, I. lUnn.í-.K*.: (.

iv. KTÜ,V:!NA SEI
.':.. Vn-inueclios. 31.1

ii-tj d"A.*>*i'i!í;iCão.

HJ'.(i: . Julio !l...;i:..i
i*:i,j Lopes; Montigiij.lla

Tiiiinenin. lírieo Dragai \'clit.sko, OlVei:
HnÍHii.1. PALMYRA TORRES: 1'oniieü.iii
HA; Carlotai Elvini llanos; .M.i.l.-.m • (.!rii

.S:tu".i llovmosa, Antonia -Mtmlc
ENSENAÇAO Ignaci0 PeixOtO | :;"

pura M ''de 
j<-'"v-' ítí«v..v.uw jj

O linisil fl MOBILIÁRIO. PROPRIEDADE DA

Jy^nmrr-^-^"*H EMPRESA
llilhet.ilo Ihct.iro.

PREÇOS: - Fri/tu e ciirarotc».
¦g cnilçiras dc ~*. 3?J g.iicrias mmiírid;

'ZSXSXStktGnS&SSEttBmX _
ii rôr>re'serita-'.os nos b. uirò

párisíens'*
Rrasil"
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Scenas maguificiisdc Dsluciii.de arrojo, dc earaaoiii,
Gin que tomara parlo os já celebres personagena C.OiNlJh
FREDERICO, KITTY e ROLI.EAÜX.

Àmamhã. ~ Amanha,
suecesso nunca vis!o

Íí
um

Os dois meniomveis (lin

uMpliüiu llü__
Trabullio dc suecesso, i

JO í 0 íl]f!? IIII llü 111 Lli §
etn i partes g

v *fw»u*iwraasBowB
j-mjuiiixi. I wiim iiimiyiiiniiiii1! mil.'.'". '. '"irl
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__x3j_£gassKssa n __tiwwaGmtt3aB&ttx.i?tx£tii2.

Aventuras paliciues emoolo-
nantlssirnas, em '-, extensas par-
tes. Impossível descreve:-, sem
desvirtuar a peça, os eleetri/.an-
tes transes .leste monumental'
fllm. a fflrmamos somente que
a menina Cannoit, em todas ns
scenas se tornará cada vez mais
admirada e applaudlda, tio ex-
traordinaria é a sua interpreta-
çio. Assumpto magistral e de
grande interesáe.

M<pese â (tossi
Senhora dos

Navegantes

manei' wTTrã
mÊ mmV^SSÊkmi i Imm _ms_f-'ir lB?-Wi i
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CINEM^PARIS

IO horas _.
F A LT A MTT>i AS Tp; ira i 11 i ci o •¦ t us séries

taes do mais assorabruso dos filin-i
SUBORNO,

Scpuiidii-feira, S dc maio : - -1- série—Alei e o álcool,
, m 8 parles. -- 2- série - Pcrvorulilmle dos donos fio
<;asas. - '-' partes. O ninis beni feito Íilm policia' •
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KOJÉ - ContinusçSofostM.randlososuGcessq
a emprestl, attendendo ao òxEtítionUnaric - ue leu

bldns,
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HOJE 5
üi:ttil*J'a §
resQlvoii q

MOJI3
ii WlvNIDA

Kmprosn DAHI.OT & C
1"AVENIDA 

RIO ÍIRANCO, 15:; 1-IOJlá
¦•i n i II* loniiiarsi;.-!

IX.
MA.UCI1A NUPC1AL u a innumeros pedidos rei
mantel-a no P^Brámraai rflue^ wigiiieiitia.io con
inédito de suecesso. - L'. ÜlA 0.0,11 l.l-l.l o LhlJA.LV , as u*. * ..,. -
rantes estrelias, conlinuam lir,ll5M.'fidi na j

it um longo 1'lI-M |
D-.-.* ;n:i ci'i:i:;uuvcitt

ainda liclii a;>i
Kav.liíjsnn,' o t
\-|'.('.lt... qne :

Â* %rei*cla,cle sempre apparece
\vrescnlnndu -e <•_¦:.-.. sem- Deinont
nj com nma ainlaein admi- ! vez.

oiriKOttisui
il. fi.m

Di-cni-.
lamente

este t"Í

ist:i llir.
da CAI-

d«-.-i:oi?!ra
desmenti*

MAIS

tiftcrpaivs,
\>rc neste ! de
ravti e iiviíi-Kiiinilo os nuos. us :*
vit-.í. aiml.i -.neimo n-.ie e.-:ct iirrten-
,;..;,, i, IH-5511,-13 llí' HO illtilllilbdc, 11

diste ili.im.1 II1-.S5.

Eniocloaanto peça píissionalSm -1 longos o beUos actos

A PEPITA DEQ.TO-aWSI^í
actos, de Gaumont.

<ío««<; extra, aa nintisséo :

Gaumont Journal - SSSr "np0,'tan os;!'
VAMPIROS, 4' serie—Evasão da Y.oric
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Irama,
5iui Rrande faiua

Brandiu*, o basta vel-o na sctn.i •'¦--
to de mtia ianella tle uni lere
dar, liara ^lr nfreviadu cl-.i

QUE) A MORTA
c- I

«Inse, tal i a -
io ver este inegi:

lasui J A seguir : -
¦BB—-——** ¦iiiimii xagqaiaBasseaasaÊaBXm^^Kam
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Km o:\zs sér:*>\ c:nl;i anal [líííerfn- !
1*. mie a primeira iwrte Irans.

(.Si'<cctiiHur para Nov.t »orií. j
o presidente Wilson *.¦ seus t

nos di/ferentes tialallins, e, 1
enlr.-iri ru i;ia'i|Ie e moim- j

iííbüolheca dc Nova Yorl:, dc- ,
uln lofloi of recantos e as
obras Je valor ai'

.portara
mostra r.d
niinislr.íis
por f:;i
mental
monstr:
Brandes

i*n ¦.•.•.nador. tladoi' cm cdíiiihc'
ntit (orna s.n,*âo 'V- w tt'!11
j- n -ara, i* :*¦ . I. r., io ,*¦;!¦¦¦ i _.*;¦¦.* ¦*-tad-.i, nelas ,'.i...„ prograsinia. seu. exlliblila mais iter...

U, \.-ií-jii o fiJnt i-oniieo . I "'¦"-'
pelai seenas ,.¦;,* conservará .-. tmli.ieo em continius i

O TIO SAN NO TRABALHO
_im.;i j ti. *v ¦' uir.a verdadeira nn- i
i : t.....i lia Caía <!*! Moe-Jl
lido. ;i!cin -l'j tdífiiMO, d.i.-. prau.
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THEATRO S. JOSE'

(A GOLA AZUL)
extensos actos pela celebra

fabrica Eclair
O juramento de eterno amor,

mantido nio obstante as conse-
emendas da guerra, que afasta o noivo pata os deveres com a pa-
tua. li'n:i fervorosa invocaçlo ti Virgem dos mares e a eterna felt-
ci dado dò casal. Eis ao que asslsilreis atravez de um trabalho etn-
polgant9 o itnpeccavel.
Actualidudes—Novos recrutas servios—inieres-ianto lilm ao ar,

prehendido no theatro dn guerra

EMPRESA VA5C1IOA1, SEGRUTO
ConMianhia -Nacional, fundada cm i de ju-

lho ile 1911 - Dtreu-uo sc-nití do
gduardo Vieira -.Maestro,

di orebestr» Jo^e Nunes _33!oJ©

sur-

«Tomo extra na inatij*êc
ÜO-
uirMOTEL MJli^íyiM^^^^

Seginida-íeira-ü sensacional íilm policial, o nio «plus ultra"
romtinca de aventuras e lmpre- Pa-A-faíl (QuarTa SEH1E), 4 lon-
vistos du fabrlcanta Kclair - 1I(""-'° gas parles, pela formo-
sa c encantadora artista Mlle. Gysette Anarlot.

Quinta-feira-A ultima maravim ¦. ctnemaiogroptüoa.tfÇontlnu^
c&o do mais poderoso drama soienttfieo policial OS MYtslbHius»
UE NEW YOIU.. A seguir, a Bella Ilesperia-o ^-La-Mort uo intem-
pestlvo drama trágico de Vtctoneu Sardou-A MORDAÇA, ".PA1?*8,

actor
director:b:oj©

A'S '7, B Ul t elO il2
A uurlcto eiu .1 actos, de costumes dc bao

«»aí!ft£3SSBir-

. _ 
".. '. 

,;,. ;,_¦ ii-*..a no quintal do
rilirô UÀnVO, ua uoile de São .leão, ta-

Cearense cantará uma delicio.» canção
1111 que sabresáe
lizer.

THEATRO S. PEDRO -

itui;.\ 1, - .\i.\!uui-:s oi' coha
l.AO IU. CM . SSUKIA — Tr.!...:!*'
da crande ani.i-i M \1<IA l'1'l.l.t.!; 1
SAlíAII BlíU.VIIABÜT. n- srimiliwi
.Ironia de T-RlíTA-*>" ÜKIIXAUU
JIIA.VXI' DORI-'.

->s=K-?*-.*7. »^^*,*^rv/';r^-^.i_rur_.i_í,; ú -,¦

as w jsf : 1 •--¦ ngrasBace

Empi o.s.-i

Scgreto

:e5loj'T*:

THEATRO CARLOS GOiViES
UA QfAl, 1:AZ 1'ARTK A I!M1 XK.\'T:

M .KKÃCA-W EIíS
AHTI>T-\ Cl,ARA \Sl-:i5S

HOJE -QXJlNT-íâk. FEITRA.
DUAS SÍSSSÕE9 — A's 7 3i4 e 9 3.* - DUAS SESSÕES ... . . j mnÍO fl" 1 í)"l fi - RO.l

O Tbeatro que todas"àsVoltes obtém graaiics enchentes J1UJ J!J - * UC Li.U.JU,. i .) i. l> ? 1UÜ

EXITO SEM PRECEDENTES DOS CELEBRES BAILARINOS NORTE AMERICANOS a'.-

IU 5*.ia admirável arte de

Broí cniente O GACCIIO, pcía de co.»-
tumé.'"t!o-s»udeuscs, dos festejados escri- - Ki,ul rcilcrneira. c I.UII Peixoto.

cudo m.-ntada com urande(Itorüi. tir.
I! 

^SriSSSc^ swi""um verdadeiro sconteet
r'!Cm°- 

PKECOS DO COSTUME
* Bilhetes U vinda na Con eitati» C""11""
| c „ WlUrtería do tbearo. d.s 10 >|j em «=•
i ante

CLINB AND WHTTNEY
OS KEIS OO l«SO OSJÍAlSOEEiBBR-BS BXCE

A peça que mais agrada ó a revista

OS
HcKtí-íifiiç-t. da Pt

s_ri*jirt5«s^ac^^.»c;:*irrM-3wr.^^
üfe-SSI

S Ul l IO.M PONTO
c|..-:.-::,, c=i 5 aet.-.s. du aiatsüu 1'KAXZ

SSacui u-n 11 --- -*2**tarrox«-. e*tàafía*ià»s»i
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Ti

¦ÍÃUBADO 11 de inaio, eni "«une
_S1 cy(g(4 DO PAS THOJfAZ. t*t

iiiãUneo

i,.ni«.n. at.nlat',dida Dor 24583 especlífüores
O maior exito Ua temporada  O brilhantíssimo desfile dos alliadosA bollisalma eharge aos mosquito» políticos

melhor companhia dc sessões que aclualmente íunceiona
no Rio de Janeiro ,„.__, _.._ ,tflo,jW,,!

Amanha e sempre MEU BOI MORREUI

IÍ!

Esta Iriuuiplíal revisla ieai sigo üic •

Irreprehensivel desempenho da

ifi. .Ar
1

('I .:-

do llorlisti; H.
v McnícaVsiru

•_ S.lv.ini; Xíc8'.m
. Vignoli; Come Ca

ua eameiicre, Os^.-ar lüncar.
Invitai, cavsüeri, dame, pontcvejmn.

L1XD1S31MA "MIS-K-lv.X-HüliXlv"
Jlaestro director da oreliestra

, Cawia; Olga Kroraoít
covia Prisch, mofirlie ô-;

Conto iXmUtt. A«vrc'o
ad.litto il'.\ml>asta'Je,

:ad„, M. Ri ---.ii i nt;-.

Ti

m

«¦;'

¦j

mmnmt
.*aLrf_Ci7r^Xív';i*i «i.*a»n*í

\*alenctennc, n >?".¦ <i.-I. ' Hgá Sü-
moglie di, T. !>el Corotia; Kro«

. Marie Ver..': Cúlortliello, l'ri»-
í>? l'a-.!i; Canii'!r. *.le Ròssillon,
;ív. C. Ue Salvt; líogdanovichifAr-

Saiiit-ilrio-ehe, .Alber. Amondol»; -

PKEÇOS POPULAKISS1MOS
Sexta íeini, 12 — Qrande festival em homenagem aos alliados

sensacional ProffraiS*Í«r-«»Peot..iilo eompXeto-Bilhetes desde J4 á venda

-,er.Ji na Confeitaria Cas1

(o;8

""¦ N. I',. — Os liilheles .....
tro, das ioi!j d* aianliã até is 5 da t»*de; iletiois ües
'U?aA.nan!ii 

- «IL CAVALIERE D1CUA LUXA".

' 
CAI'1-.k'llOSA MOXTAClilt

P1ETHO GIA-MMAKUSTJ

na bilheteria do (bete
liora, ua bilheteria ai

. T

''.Z

.<*.

ILEGÍVEL
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•CORREIO DA'-MANHÃ — Qui»ta-ieira, 4 dc Maio de 1916\

ODEON
-+*rt"r+-

ConfpanhSa Cinematographica
Brasileira ~.

A Maior importadora dos melhores filmstã-PW

O cinema mais chie da AVENIDA— A casa mais elegante— 2 saiões de projecção e nma sala do esmera (a nrimeira do Rio)
ONDE HA CONFORTO, LUXO, MUSiCA E FLOKES *^ l p

-+_••"•«-•*».-<
Attendendo ao emorme successo alcançado por este magistral trabalho; attendendo, mais ainda, que centenasde pedidos (não é blague) nos têm chegado das pessoas que não puderam assistir a este film

sensacional, em virtude do terrível tempo que tem reinado,
conservamos na tela o beliissiano, o gracioso, o monumental

"Capolavoro" italiano
%êêm

Exraido «lo celebre romance do ITENRI BATAILLE, e executado pela mais admirável das artistas do évram.
pela invejada porém inimitável, pela divina

kYDA_B_Q-RE L. Im» I
MARCHA NU PCI AL è a ultima palavra em cinematogTaphia,

MARCHA NÜPCIAL è lim film digno tia platôa do ODEON.
Coiaa_3l©-t*a,:ríio o. prograrama

->=>__i_
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SEGUNDA FEIRA
LORD OBREIRO GRANDIOSO

DIIA.MA SOCIAL

ODEON ACTUALIDâDE N. 2 fonlendo on";p ou-
tt~ tros os seguintes as-

sumptos: As sessOcs preparatórias no Conirrcsso. — As modas (Modelos tio
PARC ROYAL). —0 matcli de Foot-ball entre as equipes do PALMEIRAS e
FLUMINENSE. —0 «ENTERRO» do gerente do ««OuKON», etc, etc., etc.

UM PRETENDENTE DESASTRADO
Magnífica comedia de GAUMONT-Pans

.A. BIEIO-TTZ-Et:

A culpa ilo outro,' por FRANCESCA BERTINI. — Carmen, por MARGA-
RIDA SILVA. - O fogo, por PINA MINICIIKLLI. - Tigre real, por PINA
MINICUELLI.— Mão de Fá cima, por J0I.1VET, a bella sobrevivente do
naufrágio do «LUSITÂNIA?/. — Zvani, por JULIVET. —A Falena, por
LYDA BÓRÈLLÍ. — A evnsiío do morto, o mais perfeito dos romances

policiaes (_• serio dos Vampiros).
O X. NEGRO—Serie dc aventuras, e um sensacional trabalho dò

GHIONE e HESPÉltlÁ ! I I

i
m

H « E' B i «Ml B: B ¦ S ¦ H ai B &
Os programmEis do «ODEON» não podem ser imitados, riem confundidos

mm

CIN ATOG
HOJE SOBRE A NUDEZ CRUA DA VERDADE O MANTO DIAPHANO DA FANTASIA I

HORÁRIO DAS ENTRADAS - 1 liora 2.15 3,35 — 4,55
T11» I — I I

6,20 — 7,45
HOJE

9,5 e 10,25

amor dos q„e se elegem ao mutuo devotamento dalma pelo voto do coração, eX?ste a f|ntasia - o anesthesioo aos golpes fundos da verdade. O drama

(ou 0 AMOR DOMINA
*¦"¦" "¦"¦"•¦" mnMMWl t*a*'Mmm'ietMMS**mmmmm ~—, ._li_mh 

—mi- mmm_________ ¦—¦•—¦ m* ¦¦ 
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Em 6 actos, 735 qnailros e 3 apotheoses deslumhrantes,. posto em scena sob todas as exigências de seu autor D. W. eumTH - Pedimos a attenção dos srs. espectadores para as allegcSdo r, 4-, 5* e 6- actos—— __—. ca

0 MUNDO) I
***»»****»**H____________g

A vissXo do Inferno

Descripção
Como iutroito «lo trabalho qur apresen-

truiios hoje ao publico, <> scu autor empre-
t> as seguiu!rs palavras dc prevenção:" Nâo receiatuos as criticas n.ue possam
provocar certas scenas de um realismo, tal*
vei um pouco rude, porque nüo íoi nosso
tiesojo offcndcr a moral. Muito no contra*
rio: qui/emos mostrar o mal c suas con-
tcquencia**,, no f(«e cllc tem dc mais borro-
roso, em oppoí»ii;ão á sublime e radiante
belleza da v:rtadc, — p que aliás rei vin*
diçamos conto um direito, »etião como uin•devei*." Realmente, *> ihcina da obra ci*
oematograpíiíca é exeellentemente desenvol-
vido sem peripécia.* tle atemisns compli-
cações, e prcfeilmncmc solucionado pur
uin critério são.

A descrijTçãti dlrí melhor que diria «ma
consideração '.mil I •¦:,:; i.

. [•KIM.KIK v PARTE
O PimiKIRO I.EXKinciO

At.i!ni/.aiuÍo, Ãiatiiildc (irisoi deixava ni
or;>liauilidc «« pequeno ltcnriquc, nlisol-.--
tòinaitc dciani|iarndo dc lortuna. i*aulo
Jjuoicr, si".i lio, .'. .ii!««tiiiiri.-.s «1c fun iriuri,
jurara assumir il direcção^ do futuro uc
¦jt.t Bobriiiho. fá chegado á cdade remai!-
cosi da CNÍsti-iiiiia. sem que rm nenhuma I >'r-n «i«',! «-':ie tives-c o en-ejo ile a co:
t*jpui'a lhe houvesse o coração inilpitado j,CIltar
dê amor, P.i-.ilo vivia isulndo, sem afie- '
elos miiis duradoiros «lo que «i'i-.i«-lie« que
lhe dedi«"ivn:n os viíinhos e conhecidos,
que o sabi.-inl um homem jir.ive e jiro-
lio. A mulher, aliás a dominatlora do
íiíuii.Iú, porniie lhe foi pel.-, naturca nu-
torgado o poder «ic «Joiainar o homem,
uuu conseguira nunca _ no _ coração de
Taiüo, um reinado 'ou imperio. Ksse ho-
mem adoptàra, certaniente, conto doutrina
-da vida, estes versos eloqüentes, applica-
veis cm noventa c nove casos de amor:

"Se n «mor, como as (loref,"Hspiuhos comsigo traz;
Se á alma nos rouba a p3z,"Xão ipicro saber, tleamorts."Segviirei os beija-ílòrcs,"Adcjando nqui c além...**K quando pergunte alpuem"Porque ««sim levo a existência,' Djrei que, por experiência,"Vivendo só, vivo bem'',

t Ora, nesse estado d'aluia. on ne=F-i «o.
lidao que d rol locava na classe dos es-pirí-
tos sen anjos tutelares, não c dc admirar
nue immediatamente sc dedicasse elle a. seu
sobrinho, uma vez que um coração v-asio,
na velhice, muito facilmente se enche.

Acolhendo Henrique, o tio Paulo o
cumulou de conforto e encantos que eme-
vim a infância, c era, pur i-so, raro qnc
Henrique mm tV-e visto em companliia
de seu prolivtor, por festas c jardins, ale-
pre c sakttatite comi.) '\n\ colibri e-urc
ílòres, Essa dedicação lhe era retribuída
pela creança, que sc aííetçoára oo vilho
com aífecto c carinho.

Uni desejo de Henrique er*a sem discus-
são satisfeito pelo velho tio, como s? me
(leseja.sfw mesmo, que a creança. exigisse,

axxos mirois
Henrique recebera unia cdttcação esníc.ra.h. tão coiuplei.i nuanto lhe permitlia re-

ceber a sua íntcllífíencia, c proporcionar-lh*aa fortuna do tio. Não o havendo destinado-*i :«.rrc .ic marfim dt ienda parnasiana,nem ;:o syllogeu em que se atulham t>s fa-
mosos mendigos dc !n>r!a c «-ancllo, 1'aulo
Biiiira scu s/ihriuli!) ao mrio «los negócios,onde o espirito do rapa--, sitiaria A sua boa

pratica da vida positiva. ?a_tlo
trabalhava nos escriptorios de seu lio,

cujos offaüercs, na parte que lhe tocava,sempre se houve com solicitude e hoi-.ihri-dade.
O PRIMEIRO AMORMm. um dh, nolára Paulo que seu so-iiriiilio lia uma carta, furtivamente. Essadescoberta .dera ao lio n certeza de queiimiririue .«a. sc preoccitpava com amores,ora dos misteres de seus serviços l,.ibi.tuaes.

Mas deixou que tu acoiilcrinieiilns se en-corregassem de denunciar Henrique, dispen-«"'io-o do devassar-lhe o condueta que setraçara elle tura de sua casa. Digamos; des-uc lo.co, que. efícetivamente, llcnriuiic jáamava, c que,essa carln ora dc Alzira Mar-oi, uma rapariga da localidade, que lhe lem-orava a data.de nma festa próxima.A PRIMEIRA «\UVI-MLerlo dia, Henrique, que aprazâra -um
passeio com a sua amada Alzira solicita dotio permissão para retirar-se mais cedo dosescriptorios,

0 velho, que advinhára i.i a influenciada caria surprelicndida dias antes, negou,.lie a licença, appellnndo paru a urgênciaque certos serviços reclamavam.
Henrique, demonstrando já um feitio in-pato, respondeu a negativo, paternal do ve-mo, com a desobediência, abandonando oserviço.

ENTRE ÁGUAS F, NUVENSEra num campo verde, banhado de sol.A margem, o rio marulliava. O encontrodas namorados fora marcado para c-se pou-lo. Cauteloso e febril, Henrique perseru-ta a campina. As nuvens brancas «e espre-giiiçam no espaço, como um docél que scabrisse sobre duas cabeças ebrias dc amor...Alzira vem ate Henrique, e um beijo é aprimeira saudação. Ao estalido desse osctilo,o sal olniniliroii-se... li' qnc o rei dos as.tros presenuu, dc certo, que daefuelle beijose gerariam tragédias.
ROStPIMIiN-TO 1-ATAT,

«ealisava-se a grande festa campcslre, aoue accorreu toda a sociedade local, llen-nque mio podia fnllar. Ao seu pedido delicença, seu lio lh'o indiferc, notando-lbeque o seu sacriíicio cm o crear c educarvalia bem um pouco de obediência. Asndmocstaçues dc . Paulo se multiplicavam,cii.iiii.-.ndo o sobrinho â consciência da vidadescuidos.-! que vinha levando, quando .í por-ta alguém bateu. Era Alzira, que notandoa demora de Henrique, ousara vir ate elle,pouco lhe importando a inconveniência doseu a.vitrc.
O velho Paulo, severo que era com nsseus princípios, fica perplexo ante nq-aellndesenvoltura original «la moça; e, num as-somo, usou de uma phrase dura:— A senhora -anda atraz de mcn filho,com um impudor dc mulher da rua!

. Ainra seiniii.se abater áq-.-.ella cólerainsultttos.i, e saiu chorosa.
Henrique a seguiu, exaltado contra oseu tio e amigo.

* * *
SKCU«\-D.-\ P.ARTE

A GUANDU? FESTA
Grande multidão enchia a vasta arca cam-pestre..
Itealisava-se a «fe«ta que devia reunir to.das as classes sociaes nesse dia.

. O aspecto belíssimo «me dava cos bosquesimprovisados as disposições de tufos e at.loaihras, era a moldura dentro da qual semovia a mocidade eleg.-e e cantante, os milnadas que são. a poesia dessas reuniões cam.
pesmas. Henrique e Alzira lá estavam Íris-tes. Altendendo ambos â oppnciçao do tioPaulo, e para que *e não casassem entre
tempestades, reolvera-n sepirar-se de vez.

A paixão que essa resolução lhes causava,
não pcrniittia que. narticipnssem dos encan-tos daquelle f est irai. que ouvtMcm a or-
chestra ,i-.ie alll se exhibla, dando a caden-
cia á

TlANSA DAS NVMPIIAS
lí.etuoeiidn cre;í«;ão choreogrnpMca, que a

antigüidade ^ereou e todas as êooeas con-
sagraram, lísta scena í um bellissimo nu*
mero adaptado ao local da festa encanta-
dora.

Km me!n das nj-mphas *e vera- Ctipido,o deus do amor, q-.-e proclama esla le-
eenda:" O amor é como a fonte no deserto,
ou como um raio de sol na escuridão !"

Alzira, á borda de um lago, medita
neste versículo.

I_.onge, tio Paulo, como quem tem a
visão de um passn.To saudoão, contempla
a sentença dc Cupido, e só então se lem-
bra de qne nunca ornou... ]_. part** !

Alnra, recolhida, à sua alçava, soluçaem desespero,..
A AIIA NUA E A MOSCA

Logo que o tio Paulo se recolheu í
casa, Hcuriq-ic chegou, triste e sensibili-
<¦*>*. do.
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O remorso que mata 1
Saudades de seu amor, ou idéas sinis-

Iras ? Não o sabemos. O faclo c que o
joven enamorado em taes coisas pensava,
que á mente lhe vciu o appologo da '•'ara-
nlia e a mosca", que sífinifica a huma-
nidade incauta enredada uas seducçõe*»
da vida. E na tela se reflecte nesse mo-
mento a allcgoria symbolica, como uma
photogwphia dos pensamentos de Henri-
que. -•!'. í: *

TERCÜIRA PARTE
VISA IDÍiA FIXA

Empolgado pela idéa de que seli lio
era um obstáculo á sua felicidade, llen*
rique pensa que a -sua morte seria o so-
lução possível da batalha em que se en*
volvia o seu coração. Para acendrar essa
perigosa illação, uma visão lhe apparecc:
Alzira, pensativa, entre luares J.., E com
a alma transida e envolta eni sombras,
Henrique adormeceu.

O SOXIIO
Henrique attmlitra o tio para locar

soturno, em que morava um tal Johnson,
scii devedor, com o pretexto de que elle
llie pagaria um titulo de credito. Saín-
do o tio áquella hora, os visinhos o ve-
riam; mas, á volta, isso não suecedería,
tiorquc, a taes horas, ià os visinhos se
teriam recolhido. Succedeu o <iue Henri-
que prevíra.

Mal se recolhera Paulo, de cansado,
adormecera na poltrona de sua secreta-
ria; e.. o sobrinho, prevalecendo-sè da
inanidade de scu tio, empunhou um re-
volver, acordou-o, e cxigiu-liic uma íor-
to somma. O velho recusou, lutou; mas,
valendo-se Henrique de sua fortaleza de
moço, estrangulou-o, e furtou-lhe as cha-
Tes do coíre. Conquistava, assim, a_ lu
herdade de acção, com um crime hedion-
do e covarde.

Horrorisou-se em «seguida, mas a visSo
da namorada o n*^*w**Uoii. a proatguin

A scena do eslrangulnmento, sem queHenrique o fiouhesse, íôra testemunhada,
através de uma janella, por um ebrio que
passava,

ilissa testemunha viMunlbrou naquella
descoberta uma mina a explorar.* Bateu, expôz o scu propósito, e ITen*
rique, sabendo-se descoberto, proinette pa-
gar o «silencio daquelle homem, logo que
recebesse a herança de scu tio.

O ingrato -sobrinho, evitando rumores,
sepulta o cadáver do velho dentro das
grossas paredes da lareira, sem deixar
yeMigiotS de seu acto monstruoso.

E _ej*ruro de que jamais seria desço-
berío aquelle feito _ macabro, começou a
propalar a desapparição de seu tio, des-
de o dia em que fora elle ao logar so-
turno em que morava o seu devedor
Johnson.

» Si *
QUARTA PARTE

AINDA 0 SONHO
A policia agira para desvendar o mys-

terio, nada conseguindo; c como a repu-
tação de Henrique era solida, nenhuma
suspeita sobre elle recaíra, e a justiçadeivlhe posse dos haveres deixados porPaulo. Começara então uma vida folga-
da para Henrique. A um amigo, porém,do velho estrangulado, não restava duvi-
da de que Henrique .commcttera um cri*
me, cubiçoso da herança dc seu tio.

..E resolveu descobrir a verdade, asso*
ciando-se aa suas pesquizaa uni experi-
mrutado detective, que apresentou a llen-
ríque, como amigo.

O RIvMORSO
Tempoi ti*via que o ingrato "Sobrinho

não se sentia calmo, Uma inquietação,
uma nevrosc o sacudia, forçando-o a en-
qla usura tf-se, e, quand'o -sô, a .frgiir da
solidão.

Era o remorso.
Alzira, que o na"o via já cnm frequen-

mfmVBÍ mm*? 
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* cm, vem um dia até elle e durante a
palestra notou-lhe altitudes bruscas, (tes-tos desordenados dc alguém que foce aappancões incommodas.

Xo momento da despedida, quando umoeijo seria o pomo linal do madri_sal da.
quella tarde, Henritinc a-emoii, apavorar
do, dilatando os olhos-, c deteiulendo o
pescoço com as mãos tremulas !

Era at scena do Cítraftgulamcnto qur Fereproduzia, *ó para elle cruelmente vin.rei ! Ai/ira *p;JrTe, snppondo «sou noivofundamente atacado dc um desarranjo cc-rcbral..
Henrique -em vão procurava repousar:

o fantasma do tio o perseguia sempre
com implacável tenacidade t

Recolhido a tim sanatório, volt.a melhor;
mas, chegado á ca*a, vc um espião emcada indivíduo. Suppondo no estranüciro
um policial disfurçado, incumbe; lao !ho-
mem que lhe surpreliendéra o crime, e a
nuent elle promettera n-.ctadc da herança,
dc vigiar e defender a casa contra pos,aiveís diligencias da justiça.

Certa oceasião, premido pelo remoirso,
Henrique «e prostra, implorando ao in-
visível a cessação do tormeuto que o
alanceava, E unia lua se fez, c seus
olhos contemplaram num circulo de fogo,
esta advertência chri*.tã:

NAO MATARA-S I•O horror q-.ic Uio causa, a revelação
luminosa ainda mais o pifnge, e, mum
fervor mystico, elle implora plJrdão aos
ecos...

Apparece-llie, entre, a aurcola prateadado luar, a imagem de
CHRISTO MKRENCORIO

* *
QUINTA TARTK

IA ACOãO DA POlíIOTA
O detective, após a adopeão dc medi.das que lhe garantissem a posse do crimi-noso, a cllc dirigiu-se, omavelmentc, noínltuto «le o interrogar com habilidade, capanhar-me a confissão do crime.
Para o policial, era fora de duvida queHenrique matara o tio.

. Iniciou, portanto, .1 ?c',t interrnjrato-
no por processos indirectos, ,cm queHenrique suspeitasse o 'seu prciflosito,nem o caracter, da missão que ali o lc-
vára. O publico terá oceasião de eo-
nheceí um procedo curioso empregado
pela policia dc investigação - da America
do Norte, quando sc procura arrancar ao
criminoso a confissão do del<cto. Chama-
mes especialmente a attenção dos invés-
tígadores da policia brasileira, para este
interessante trabalho.

Henrique, á medida que o policial aper-
tava o circulo dc ferro de scus arguraen-
tos e de.sua lógica, deixava-se tomar de
uma inquietação febril, até que, em cer-
to momento, ao dívtser em uma ar/ore
fronteira, uma coruja, torna-se de pânicosupersticioso, e bruscamente se erjjue da
cadeira, d'o!ho9 iixos no vácuo, como a
ver coisas assombrosas !

Era ti ma
VISÃO DO INFERNO /

Num ambiente 'le chammas aggressi.
vas, Henrique se ileljatja entre diaLtoli-
ças figuras ! As labaredas o envolviam,
difl-loa assanhados ijjrgalhavnm I Em
unui orgia apavorante, os duendes b ator-
doavam com gritos e ameaças I No cume
dc uma montanha a vomitar liiva6 e gra-ni703, Satanaz presidia ao iseja Isuppli-
cio 1 A' sua frente, condemnados a éter.
na pena pmclmvam dansas macabras, em-
pll-jhando caveiras revestidas da ph\-*iio-nomía do tio Paulo : Uma chuva de 

"gra.
nhaa o encharcava ameaçadora !

Todas estas scena-*; «-ão reproduzidas na
teia, para dar a idéa de tudo quanto a
alma dc Henrique num ficces^o de rc*
morso covarde, sttçpunha ver,

O detective ia assistindo as sensações
dementes de Henrique, as quaes vinham
confirmar ns suas supposições,

E num accesso de pânico, o sobrinho
de Taulo confessa o crime: mas, ataca-
do pe!o detective, que decidira leva 1-0 á
prisão, resis;<% c ordena que a gente ai-
liada ao homem que íôra testemunha do
crime ataque tambem 05 »gcutes da po-licia I

Dá-se, então, um tlrot-io medonho, umaverdadeira caça ao homem 1
* iS

SEXTA PARTE
XÍSl SOCCOÍ1KO IYFAXTITj

Durante esta scena, Airira, que ouvi-ra o estampido das armas, corre em so;.
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A paz sejeü oomtigo !
Era o nmer, qu ese Julga sempre umti.Uo nas grandes batalhas moraes «ia

vida*»,
Alzira atravessa campinas e eminen-cias, para «.«correr sou noivo I Henri-

que conseguira entrincheirár-s- num bar-ração tle campo, e de seu interior fazijfogo a força de policia.Era uma luta de um contra trinta IMas, quando mais próximos estavam os
perseguidores, o sobrinho malvado nota
que se lhe esgotaram as munições, c,
para não entregar-se, enforca-se, com re-solução I...

Quando os perseguidores e Alrira pe-nctrar.im nesse barracão, que servira debaluarte ao infeliz, já elle era cadáver ..VIRGEM MORTA
Alzira contemplou o cadáver de seunoivo, e der.nic daquelle sinistro esne- n «•<),. y,--n „¦« .-í^^í«_„-!..« '-^ H&sH^Sfir^.?,'s:Realmente, deve doer muito em no—' ¦ P"? r'1":'"""' »««'tou -

coraçji
Jellc

Devc '"" '"¦'"¦"•" «im- pelas' nupeias, como estav . , ¦-
p*»N) amor...

APOTHEOSE
E o tio Paulo ao lonjo

plrya...-- O imor domina o mwlo ! •— r**,o*
nologou o velho,

li,_ então, na clareira em nue ^trrcrx
estreitamente enlevados os doi-s aina'.:«r?,
des-.l-»iira.-e uma w-ena suiu |-.ii.-ía en»
que Cupido apparece ladeado por Venoa
e Psycht:, Nymptms bailam em redor. ?.-B todas ss forças vivai da Nature/v«
dew!e o insreto ao homem, pa!nit.«in «oli

quecêra os beneüi-ioí de «e-.i Hom t!«>,-veiu até elle, c, e: tre elfusõcsi 1".-I;_-í_.descreveu :o velho Paulo pe.-. .!«¦';•,
maldito.

E tio e sobrinho *:e íbraçaram coto
dois bons amigos que eram.

SUPREMA FELICIDADE
. Alrira, depois «Ia scena em c»-."a lttio IV.nlo, rara vez via Henrique, c e-or,>por obediência uo tio, jamais delia seapproximára. Uma t.ir-Ie, porem, <-m quoa_ saudade lhe .premiu mais forte o co;»*-

ção, a chorosa enamorada veiu a;é o :«-.
paz, e disse-lhe, entre lagrimas:— A excommunhtto «lc teu tio ao no»**so amor, matar ineá, le certo, porqve a»erd;!.le i que eu não posso viver inti
ti...

dois joven?'...io a morte de alguém que dentro _ ÍPcon/ijcs-le esse momento ,i>rf.>,
ve^^rSo:::05 

"c na",oraíl°'** 
t^^^/^J^ÂjêE a virgemsinha chorosa, julgando-seSÓ no mundo, olhou a correnie dágua quemarulhava á disiancia, e parn ella correu,e neila sc afundou...

UM FEUZ DESPERTAR
Na poltrona de seu gabinete ag«ta-seHenrique, extreraunhatío, e tpondo-se de

pé, num salto, tem esta phr.-ist' de olli-vio:
— Que nflfrivel ptzideHo ! Graças aDeu-;, que .foi sonho !
Todas as scenas qne deixamos desc-

ptas desde o inicio d-
te trai "'

oi corter*

¦rlSL\ ? i tVctln !\tte *"•''* «mnlM maP« «i» "«nor...rahalbo prolumUamcníe mcé+al, sto.l Esta ultima pane do film,elíeilo, a reproducçâo de um sonnc- ballio delicado de enscenaeiô
lesa proíicua 1 ormia, i volta da I<*3W campestre. I K' a apolheoseH Henrique, que, na realidade, não ei-l seja elle :

i «im t«-t-
e de «-..-€-

io Amor I Detndíto
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