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OLHE CAMBIO
NA INGLATERRA

ü livre cambio inglez soffreu um

n,de golpe com a entrada do primei-

ro ministro d;^

ghes, na campanha pela

fanílegana. As colônias querem com

aos sacrificios ile

Austrália, mr. Htt-
reíorma ai-

a paz compensações a

homens e de dinheiro que tom feito

pela metrópole na guerra: Mr. Uu-

gl.es neste pensamento pugna por

lima tarifa que proteja os produetos

da Austrália c -lhe dô .-referencia

quer nos mercados inglezes, qucr..n.?s

alliados; nos inglezes só com o aban-

dono da politica financeira dominai.-

tc até lOi-l, i|WS i,:ira eotiseguil-o cn-

contra mr. l-IuglíCS ai-o'0 níio 3Ó dos

antigos .prolccciònistas fieis ao l>ro-

gramma <lé Chamberlain, como dos

novos que se formaram com os acon-
•.comentos da conflagração. Já assi-

gnalámos anteriormente que o protç-

ccionísmo abriu brecha até em Man-

ihcstcr. a velha c sempre inexpugna-

vel cicladctla do cobdenismo. Também

jí nos referimos ás resoluções fran-

camente .protcccionislas de 112,cama-

ile cõmiterciq da Grã-Bretanha,

representavam 30.000 negociai'-

fabricantes. 'Entre outras deli-

licraçõi-s votaram cilas esta moção:
"A experiência <la guerra demonstra

que a força e a segurança do Impe-

rio lii-itannico consistem eni' produzir
110 seu .próprio solo e nas suas fa-

líricas todos os produetos de que nc-

cessite."
Entretanto, cumpro notar que a

imprensa liberal ingleza c órgãos au-

tonados das finanças, como "The

Staiist", continuam a bater-se pelo
livre cambio e a sustcn*t.tl-o como

uma das columnas básicas da politica
da sociedade 'britannica. Mas,

forle a corrente contraria que
\ guerra con-

A economia deixou de ser «ma scien-

cia autônoma para converter-se num

arpecto da historia. O facto de ter

o governo. nomeado para nepresen-

tâl-o na Conferência de Paris, não só

o livrc-cambista Runoiman, mas tam-

bem o iprotcecibnista Bonar iLaw,

chefe dos conservadores, indica que
os dogmas do livre cambio já per-
deram a sua antiga influencia no go-
verno inglez. Xão hesitamos ,cm
affirmar qire a Inglaterra já não

será livrc-cambista acabada a guerra."

Gil VIDAL

Traços da
Semana

ras
que
tes (

systema, a Constituição, enfiando uma

revisão ntris da outra.
Não pàdc haver um partido rcvisio-

nista, mas. partidos que tenham idéas
oceasionaes dc revisão.

•Dentro dum mesmo programma geral
do revisão, pódem-se encontrar os par-
tklos c os homens mais diversamente
collocados em relação aos seus pontos
de vista de doutrina. Muitos dos que
acceitariam hoje uma iniciativa de re-
visão discordariam em questões de de-
talhe.

O erro <los que julgam o movimento
revisionista é consideral-o como oriun-
do dos adversários do presidencialismo
vigente, Nada mais absurdo. Os mais
puros presidencialistas pótlem virar a
Constituição pelo avesso sem offendcr
os seus princípios. Basta que, no acto
dc a virarem, evitem tocar nos tex-
tos onde estiverem corporifictldas as
suas idéas.

Ha quem confunda a campanha, revi-
sionista com a parlamentarista. A dis-
lincção deve ficar bem clara. O parla-
ineiitarisnío é um ponto do revisioiiis-
mo,, o não a sua essência. Fóde-sc dar
o caso de appareccr unia iniciativa dc
revisão, onde sc contenham muitos prin-
cipios niodificativos da Constituição, e
onde não esteja, entretanto, compre-
hendida a necessidade de governo par-
lamentar. . .

Como quer que seja, a Insistência
pela reforma cons'itiiçiohai c tinia prova
de que estamos comprcliendcndo bem a
própria Constituição, a qual, saida duma
asseiuldca onde os notáveis se acotovel-

sr

rodemos dizer que começou a estação,

lima companhia lyrica, outra dc opc-

retas... e a Câmara:
A Câmara o, talvez, o numero mais

atlracntc.
Desde as ferias parlamentares *quc

se fala no interesse das suas sessões,
esle anno. Casos vulgares dc politica
estadual, o do .Piauhy, o do Amazonas,
o do .Espirito Santo e não. sei quantos
mais por ahi cm preparo, contribuem | lavam, não foi, entretanto, julgada obra" 

publico tenha agora as suas

1' ale
ú tão
já .parece invencive
venceu aos inglezes dc que andaram

errados com o systema dc comprar

nos mercados mais baratos, desc.ti

ditlldo a própria producção c a dns

colônias. A'guerra mostrou a neces-

sitiado para a Inglaterra de fomen-

tar c desenvolver certas industrias,

algumas até necessárias para a *pro-

pria guerra. Eram os allemães e os

austriacos que forneciam ao Reino

Unido produetos dessas industrias,

quaes os chimicos c os electricos. as

anilinãs, os instrumentos dc óptica e

de precisão. A Inglaterra teve que
corrigir essa falta, ampliando fabri-

cas já ali existentes e creando novas,

nas quaes aproveitou os talentos t:-

clínicos dc operários allemães reú-

dentes no paiz, que sc .prestaram úm-

bem a preparar, para o mesmo traba-

lho operários inglezes. Creou a falta

dessas industrias tal situação para r.

Inglaterra, que fez o governo, pelo
órgão do minislro «tr. Rttnciman,

aí firmar, na -Câmara dos Comunins*

que cila não sc rcpo:i:ia. Os inglezes

perceberam que *por mines que lhes

tivessem custado os produetos alie-

nãos, as libras com que os compra-

i-.-.ni foram empregadas cm construir

ci maçados c -itbmarinos para guer-
ical-os. E ainda que esperem des-

Iruir o Império allemão, e abater dc

uma vez o prttssianismo, nã'o estão
seguros dc que o seu dinheiro com

que suppram o "déficit" da sua ba-
lança commercial com a Mcmaiiha
não venha a ter emprego que os pre-
judique.

Manifestação proteccionistá tatu-
bem de grande importância & a que
.'.• contém neste voto, subscripto por
uma comniissão especial, nomeada

pilo *Miuisíerio da 'Agricultura, c

presidida por lord Milticr: ''Deseja-

mos que conste nossa opinião de que
i necessário e pratkavcl produzir no

paiz bôa parle dos alimentos e outros

produetos agrícolas apropriados ao
solo, e agora comprados fura á custa
(ic cerca dc 300 milhões dc libras cs-
tct.inas animaes. Cremos que isto se
deve fazer para conveniência physi-
c-, social e econômica do paiz." Tra-
t;,-ss francamente de substituir os

produetos agrícolas que a Grã-Drc-
tanha compra no estrangeiro por ou-
tros .produzidos em seu território c
no das colônias. Os inglezes apro-
veitam, sem o confessarem, a lição
dos allemães que, bloqueados como
estão, j,'i teriam morrido de fome sc
não fossem as suas leis agrárias e
palita protectora de sua producção
agrícola, que lhos permittiram tor
com que se alimentassem. Uma das
razões do abandono do livre cambio
é o receio tios inglezes de que. apenas 1
terminada a guerra, a AUemanha |
tl"cs inunde os mercados com produ-
ctos fabricados durante a guerra.
Têm elles noticia de que numerosas
industrias allemãs, protegidas pelo
síii governo, continuaram a traba-
Ihnr no tempo de guerra como tempo
e.e paz, com o fim de evitar que pa-
tJccessem por falta de trabalho os
operários que não estão nas fileiras
011 em serviço militar. Na Inglater-
rn reina a convicção dc que as mer-
cadorias aceutmiladas na AUemanha
serão, apenas celebrada a p.az, lan-

çadas a baixo preço ("dumping") em
todos os mercados; e o medo desse
düuvio é que principalmente impelle
os industriaes a reclamarem desde já
a proíceção aduaneira.

Commentando todos esses factos, c
clamorc. proteccionistas, em corre-
spondeucia dc Londres para o "He-

raldo de 
-Madrid", 

o illustre publicis-
ta Rnmiro de Macztú assim se expri-
nie: "dá 

não ha na Inglaterra ou-
tros livre-cambistas senão os eco-
nomistas theoricos. E dentro das
tl.torias econômicas, as melhores ca-
keçis já não acreditam no caracter
**»*.« sei Am frmcip.03 econômico*.

pnra que o
vistas voltadas para a Câmara.

Mas lu um problema muito mais

serio, cm foco, c na inimincncia de ser

agitado no Parlamento: o da revisão

constitucional.
Pótlc-sc dizer que esse problema vem

da sessão do anno passado. Sabe-se que,
113 dia do encerramento do Congresso,
o Deputado paulista Sr. Cincinato Braga,

a propósito da maneira como haviam
sido elaborados os orçamentos, procla-
mon com franqueza, da tribuna, os erros

do regimen presidencial; c isto foi o

sr.fficicnte para que. sc voltasse a falar
na campanha revisionista.

A freqüência com que sc oífercccni
as opportunidades para essa campanha
demonstra que cila não é um vão tor-

ricio de literatura.
O discurso do Sr; 

' 
Cincinato Braga,

onde havia a pregação, senão explicita,

pelo menos implícita, do revisionismo,
foi sem duvida uma peça elegante e

por si mesma apreciável; mas o que
houve nell» de essencial não foi a
fôrma como o seu autor a exprimiu,
mas o modo como a Cantara a recebeu.

Dc facto, muitos outros escriptores
c parlamentares, desde a Republica, têm
sido partidários da revisão constitucio-
mil. Mas nenhum até agora, lançando

sua idéa num meio rigorosamente

imperccivel, mus necessitada das modi
ficações e aperfeiçoamentos que só a
pratica e .1 experiência seriam capazes
de dar.

De qualquer modo, somos 'todos reyi-
sionistas, seremos revisionistas, por
amor e em respeito da própria Consti-
tuição, a qual não é um dogma, mas
unia lei humana, fallivc! c imperfeita
como todas as coisas humanas...

Costa REGO.

Topisos t Noticias
O TKMPO

Og cariocas tiveram hontem um lindo
domingo, com unia temperatura afiradubi-
lissbiia, nuc variou dc io",7 :i ~4-°,6.

.¦-.»_.«¦
no,Ti.

Esta de serviço na Repartição Central de
Policia o .'' delegado auxiliar.

A canto
Para a carne bovina posla hoje cai con-

sumo nesla capital, foram &f fixados pelos¦narchantrs, no entreposto de S. Diogo, os
preços- de $n6o ti *$jo«, -devendo -ser *co-
braJa ao publico o máximo de $700.'Carneiros, a i$soo e i$Roo; porcos,
iÇjso a i$3oo; vitelias, a $600 e $Soo.

politico, onde sc encontram aqucllcs

que podem, querendo, realizar a grande
reforma, jamais se viu, como-o Sr. Cin-
cinato, ardorosamente applaudido.

Assim, para melhor figurar' a vertia-
deira situação que o discurso do Depu-
tado paulista revelou, poderíamos, nesse
incidente, collocar de parle o orador'
— aliás mestre na arte da^pldavr;.--^''
para considerar sómenlc a assistência.

Que significa o cnthusiasmo da Câmara,
deante da idéa da revisão? Signiticv

que esta. já pode ser incluída no rói
das possibilidades próximas.

Certo, ainda ha mttilos adeptos da
conservação dos textos constitucionaes,
tal como sairam da Constituinte. Esses

poderiam ser comparados aos cortezãos
que são mais realistas que o próprio
rei,

Com effeito, dc um modo gcr.il, pode-
remos dizer que o revisionismo nasceu
com a Constituição; é uma idéa que
está dentro da Constituição, a qual a

previu. Os anti-revisionistas, que se
ostentam com o titulo de guardas da
Constituição, mal rcflcctcm que a esta
própria contrariam. Os primeiros re-
visionistas foram os membros do Con-

grosso Constituinte, que, fazendo uma
Constituição segundo as idéas oceorreu-
tes, não deixaram tle admittir a neccssl-
dade  c não só tle admittir como de

acecitar — de ser aquella lei um dia
revista.

Collocada a questão nos seus termos
exactos, rcconlioce-sc que a maior pro-
pagállda pela revisão é a feita no pro-
ptio texto da Constituição, onde está
estabelecida a fôrma de realizar essa
idéa, para a proposição (l.l qual são
relativamente grandes as f.i:.':Madcs
concedidas*

Qtte diz, a esse respeito a Consti-
tuição? Diz (art. oo) que cila "poderá

ser reformada, por iniciativa do Con-

gr,:rso Nacional, ou das Assembléas dos
Estados."

A iniciativa das Assembléas dos Es-
todos é a mais difficultosa. A proposta
dc revisão, por esse meio, tem que vir
por intermédio dc dois terços das as-
semblías.

Mas a iniciativa dentro do Con-
grosso Nacional, essa é muito fácil.
Tara que cila se cffeclivc, c a proposi-
ção seja considerada objecto do voto do
Parlamento, basta que a subscreva
unia quarta parte dos membros de qual-
quer das Câmaras do Congresso. Na
Câmara dos Deputados, ella poderia
ser apresentada por 33 membros; no
«Senado, por 10. Não lia, portanto, pro-
cesso regimental cm que mais se libe-
ralize a iniciativa de uma reforma da
importância desta,

Assini, é um erro dizer que 03 que
Fe levantam contra qualquer idéa revi-
sioni-ta são os guardas da Constitui-
ção; porque se alguém aos partidários
da revisão perguntasse onde foram
beber o ensinamento de sua campanha,
poderiam cllcs responder.

— Xa prop ia Constituição...

Assini, está fór.i de duvida que a
campanha pela revisão tenha necesci-
dade Jo auxilio de quaesquer iníUien-
cias subversivas, inclusive as dos sar-
gentos do Deputado Mauricio de l.a-
cerda, pois e!!,i é, antes de tudo, uma
campanha... constitucional. Trata-se
duma causa para a victoria da qual é
dispensável o Concurso dos elementos
ili força material, uma causa a que já
está traçado, mesmo no texto consti-
tucional, o caminho regular e pacifico
da execução.

A própria existência dura grupo ou
dum partido revisionista não lhes pa-
reco extravagante ? Dc certo. Porque
a revisão é uma idéa, sc assim se pódc
di-t-r, permanentemente consagrada. E
seti«* absurdo conceber u-u partido com
c propósito fittne de rever sempre, por

Vae Goy'az, remoto c vago,: perdido
iiaquellas pitíorescas paragens. onde . o
caiadismo se armou em pé dc guerra,
ter por estes dias o seu Congresso Es-
tatlual renovado. Só este grave .açç-titc-
cimento politico! incommodaria' aqui a
elegante vercação petropolitana ,do , sr.
Bulhões, obrigaitdo-o a. fazer uma-pe-
n^sa travessia .por sertões ¦ inhospitos
çil. visita ao.s amigos c á.terra que tem
3 'bom gosto de o manter como seu
embaixador no Senado Federal.

O Telcgrnpho, habitualmente tão
avaro em noticias dc Goy.nz, não tem
descansado nestes últimos tempos c
constantemente brinda a imprensa com
os pormenores dos preparativos lá or-

ganhados para as próximas eleições da
assembléa a se inslallar. A chegada do
sr. Bulhões, naqucllas paragens, foi um
suecesso mundano. Houve banquetes,
discursos, bailes c champagne a re-do,
dansando-se pela primeira vez nos sim-

pies salões das fazendas do interior o
tango argentino, para que aquelle sc-
nador testemunhasse os modernos pro-
gressos do seu torrão, sem saudades
das soirces no Palácio de Crystal./,

Depois, as excursões a cavallo, a

propaganda, a cabala 'c o ensaio dc rc-
sistencia, no matio, contra o arrocho
decretado pela gente do sr. Ramos
Caiado, que é quem tem as posições
locaes nas mãos. Não sc pódc prever
bem o desfecho dessa campanha que
ora sacode Goyaz, incerto c confuso
nos seus limites geographicos, como na
sua situação politica, Mas todas :.s
facções empenhadas em improvisar o
Congresso não querem saber se o Es-
tado está bem ou mal dc finanças, sc
tem ou não instrucção publica prima-
ria, se desfruta ou não moralidade
administrativa. A prosperidade do con-
tribuinte, para os homens que repre-
sentam aquella terra perante cs altos

poderes da Federação, é coisa sectin-
daria, bastando que elles provem ao
resto do paiz que por lá também se
sabe arranjar uma soberania popular.
A anciedade justifica-se, parecendo até

que os srs. Bulhões e Caiado voltariam
ao Rio diminuídos cm suas funeções

parlamentares, se aqui nãc, pudessem
affirmar, de cabeça erguida, que a
Goyaz falta tudo, menos uma assembléa
vistosa, mais 011 menos v,.ga, de mau-
datarios do seu povo...

A carestk da vida
COM GUERRA E SEM GUERRA

Queixamo-nos todos qbantos vive-
mos no Brasil, da exorbitância dos
impostos que pagamos e da carestia
que attingiu todos as gêneros essen-
ciaes á vida. E' fora de duvida que
temos carradas de razão, pois pára
certos produetos dos nossos campos,
como sejam o arroz, cm geral-os ce-
reaes, as frutas,, etc., não ha motivos
extraordinários que justifiquem o
exageram ento" dc preços a-que elles

ja atliftgiram.
Na Europa tudo encareceu, mas

esse phenomeno tein lá, infelizmente,
completa explicação na guerra.

Muita gente fala da guerra; mas
cm geral pouco se conhece do que se

passa e não attinge directamente os
campos de batalha,, mas que repre-
senta uma série de phenomenos com
elles estreitamente ligados.- ,

Assim, por exemplo, poucas são-as
pessoas que sabem que a* França esta

gastando diariamente 9.1 milhões de
francos e que as despesas, também
diárias, da 'Inglaterra, tendo attitigido
em março a no-milhões, não tarda-
riam a chegar a 125 milhões,, segundo
a affirmação feita na Câmara" fran-
ceza pelo sr. 'Ribot. ministro da ha-
zenda. Ao cambio actual, essa despe-
sa representa para a Erança o encar-
go diário de 74.40o contos, e para a
Inglaterra -88 mil contos da moeda
brasileira.

E porque as despesas sc avohimam
cm proporção constante, para_ os dois
paizes alliados serão necessários mm-
to em breve 200.000 contos por dia!

¦Aqucllcs que asseguram que' a
guerra terminará sem que haja ven-
cedores ou vencidos, mas apenas
como cottsequencia necessária do cs-
gotamento gcr.il dc todos os comba-
tentes, não estão, parece-nos, muito
longe da verdade.

Na Inglaterra, tal qual como . na
«AUemanha, faz-se activamente a pro-
pagand.1 da economia, para . que se
avolumem os recursos indispensáveis
para a guerra. Assim, o Times deu
o seu logar de honra ás seguintes
considerações:

"'Carecemos de muitas coisas para
podermos continuar com a guerra e
ao mesmo tempo vivermos cm nossas
casas como se estivéssemos om tem-
pos dc paz. Se queremos vencer a
guerra, (levemos forçosamente fazer
sacrificios no sentido, de simplificar
a nossa maneira dc viver intima.
¦Economizar não quer dizer amontoar
dinheiro; mas, .pelo contrario, signi-
fica eximir o capital c o trabalho da
obrigação de satisfazer as necessida-
des particulares e domesticas, com __o
fim de poder applical-os d producção
d: materiacs necessários para a guer-
ra. O riiãijs necessário para realizar
economias parece-nos ser o est.ibelc-
cimento de uma norma para a stia
applicação c a demonstração, de um
exemplo que sc pôde seguir, referia-
do-se isto tanto ás despesas publicas
como ás particulares. .Em ambas
existe um consumo diário de coisas
que não são necessárias;" • -• -£.»•.¦¦

. Na AUemanha, sabido- é que por
decreto se cstabctleíèit a quahtidãlc
de alimentos que é.permittido a rada
püiíicular comprar diariamente.4

Em França, o professot1 de eco-
nomia Charles Gide exclamou, num
arligo que correu mundo, "<?nç 

_ se
desperdiça mutilo, muita, nutiiissi-

E, passando a fazer a analyse das
stiperfluidades cm que os francezes
— principalmente as franeczas! —

gastam o dinheiro agora tão precio-
so, nota o seguinte: as senhoras usam
vestidos curtos — mesmo muito cur-
tos, ás vezes 1 — o que é coisa magni-
fica, porque os -preços das fazendas
subiram, e aquella differença entre
os comprimentos dos vestidos antigos
c os actuaes, tradttz-sc numa éco-
nomia; mas immcdiatameme surge o

mag»fc ás ambições dos grandes
açambarcadores dos gêneros de pri-
meiraííiecessidade.

'¦' 
Nada resolveu ainda o governo sobre

6 escandaloso negocio do sr. Laurcn-
tinoPinto. E'- a repetição das mesmas
tergiVfiVsaçõcs havidas quando o caso

Aiiiaadio Sobral estava próximo do des*
fecho * jj

O sí«. Amandio foi grandemente pro-
tegido pelos politicos, que estabelece-
mm um assedio cm regra ao presidente
da Republica, no sentido de que este
não o -'demittisse. Agora, esses mesmos

politicos querem livrar o sr, Laurcn-
tino dá sorte que naturalmente o aguar-
da, isÍQ. è, a demissão, senão a bem do

8emçÇi publico, mas a demissão em

todo ciso.
.Fala-se até que a bancada do Rio

Grande faz questão de que o homem
fique. E' pelo menos o que o sr. Lau-

rentino alardeia, para se dar impor-

.anciãi Ainda não ha. muito, o é.x-
inspector da Guarda Civil dizia na se-
cretaria dessa corporação que, emquanto
o sr. Carlos Maximiliano fosse'minis-
tro, n'«'o soffrcria coisa alguma, Mas o

que sc .verificou foi que o .próprio mi-
nistro do Interior sc esforçou por que
o inquérito apurador das irregularida-
des, praticadas por aquelle senhor, se*

gttisse:_avante, e agora sc julga perfei-
tamente desobrigado dc carregar ás Cos*
tas ui)I falcatruciro conhecido.

Á verdade é que a "Dançada rio-gran-
cjcnsiv em que ha homens-limpos, não

p$de ter feito ao governo a intimaliva
da. cpjiservação do sr. Laurcntino. E

sc a"tez, o governo não pode satisfazer-
lhe o desejo sem se deshonrar.
.; Não é possível que, num governo cm

qne sujo demittidos os Atnandios, os

taureritinos continuem a enxovalhar a

administração public__.

(3 JVrOIkdESKTTO EUROPEU '
®_

Uma victoria das armas
portuguezas em África

AINDA A RESPOSTA DA ALLENIANHA A NOTA
AMERICANA

O- ministro da Fazenda autorizou o
inspccthr da Alfândega dc Pernambuco
sfi vender -em hasta publica os tres cs-,
caleres inutilizados, - perfpnçontes' a
Guarda Moria da/mesma Repartição.
*°0 

govemismo do Espirito Santo tei-

nu em enviar para a imprensa tele-

grammas referindo. que a opposição
contina'a a organizar um verdadeiro
exercito 'dei 

jagunços. A esses jagunços,
scguntlo os aranzcis-'do sr. Marcondes
dc Swiza,"está' confiada a tarefa de con-

..agra/ o,- interior do Estado,' e depois
marchar sobre Victoria, afim do evitar
a pn.se do senador' licniardino Mon-
teiroí,

Vafe-sc gastando sensivelmente .1 fan-
tasia daquelle • pessoal. No começo da

agitação politica que o próprio marcou-
dismo fomentou, os opposicioijislas,
niancommnnados com a força federal,
ametiçovain atear fogo ao Eslado. Dc-

pois, a tropa do Exercito passou a ser
benemérita e digna de toda considera-

ção possível. Mais larde, reinava a paz
cm toda a '.erra capichaba. Agora o
exercito opposicionista cogita de avan-

çar sobre-Victoria.
A/guma-coisa o sr. Marcondes está

.gaia fazer,' c. vae assim aplainando o
te>r'JÍjjo.em que mais tarde deverá apoiar

a siia' íijiioccncia;
PJ;,\l(..':o seu tempo o feroz presi-

dntie espirito-santensc. Tantas vezes
tení;' elle mentido, a começar pela alie-
gação dc Jiaver pago todos os débitos
interi-os' c externos do seu 'Estado, que
ninguém terá a ingenuidade de dar cre-
dito ao que elle affirma boje em dia.

'E quanto á divulgação dos seus .tele-
granimas, pessoa alguma' se illudc sobre
o que* cila representa : uma grossa mys-
tificação, custeada pelos depauperados
cofres, do Estado. Nessas circumstan-
cias. os seus cffeitos são índios.

|K'*aLJ5^5WH SBFjfl^g-^^^^^fFrJ^ * íl "* * "^•''í^VBBkí jSfc^-^WJj

O general Pitam,, chefe dos exércitos franceses cm Verdun, no seu gabinete de trabalho, mn wagon-s.rh:

PORTUGAL

Os portuguezes ai-
cançam uma victoria
sobre os allemães

Varias noticias A BATALHA

Lisboa, 7 — (A. H.) — Os jor-
naes congratulam-se com as noti-
cias recebidas de Moçambique, se-
gundo as quaes as tropas portu-
guezas obtiveram uma victoria so-
bre os allemães num combate tra-
vado nas proximidades da frontei-
ra da África Oriental Allemã.

Lisboa, 7 — ("Correio da Ma-
nhã") — Telegrammas aqui rece-
bidos de Londres e publicados
pelos jornaes da manhã dizem que
as tropías expedicionárias portuguc-
zas tiveram um novo encontro com
cs allemães nas fronteiras da Afri-
ca Oriental,

Segundo esses despachos, depois
de varias horas de luta encarniça-

j da, os portuguezes saiam mais uma
vez victoriosos, repellindo o inimi-
go, que soffreu perdas avultadas.

Os allemães fugiram desordena-
tfèmentej deixando em campo gran-
de quantidade de armas e muni-
ções, que foram capturadas, bem
como muitos prisioneiros.

Lisboa, 7 — ("Correio da Ma-
nhã") — Noticias aqui recebidas
de vários pontos do paiz dizem que
os reservistas, convocados para

O Canadá vota um
grande credito para a

guerra
Londres, 7 — (A. A.) — Dizem de

Amsterdam que, segundo telcgrammas
ali recebidos de Berlim, Iman Dorafour
Alidniar proclamou a guerra santa con-
tra os inglezes 110 Sudan Septcntrional.

O ministro do Interior anprovou a
nomeação de Manem .Nery Fttcáo para , _ . .
exercer, interinamente as funeções de,prestar seus serviços a ratna, par-
secretario da Inspeciona dc «Saude do
porto de -Manias,

de paginarão as iu-
f oriaacÕBs de ULTI-
MA, HO EA 'vão na
6 a pagina.

Os funceionariòs da Secretaria do
Senado Federal mandam celebrar hoje,
ás 10,30 da manhã, missa por alma do
general Pinheiro «Machado, na egr.-ja
dc São Francisco de Paula. Este acto
cm memória do vice-presidente daqucl-
Ia casa do Congresso liga-se ao facto
de ser hoje o dia em que o mesmo ta-
zia annos.

A sessão dc hoje da Câmara será
levantada, em homenagem ac. Deputado
Fclisbcllo Freire, hontem fallecido. Por
esse motivo imprevisto, não sc reali-
zará a eleição da Mesa. A reunião dos
Icadcrs, convocada para hoje ao meio-
dia, ficou transferida para as 2 horas
da tarde.

Nessa reunião, a que estará presente
o Sr. Antônio Carlos, hontem chcg.ado
de Minas, ficará definitivamente assen-
tada a reeleição geral da Mesa, sendo o

Sr. Soares dos Santos, substituído pelo
Sr, Vcspucio, dc .'.breu no cargo de i°

Vicc-Presidcntc.
Esse cargo, ao contrario do que se

disse, não íoi pleiteado pela bancada

paulista, que, ao que nos affirmaram,
não ptíde ser aceusadá de cabala nem

cm relaçãn aos logares que lhe cabem
nas commissucs permanentes. A esco-

lha do Sr. Vcspucio para \" Vioc-Pre-
sidente será feita em virtude de indi-
cação da bancada sv.l-riograndense, a

qti.il também- indicou o Sr. «Augusto ?cs-
lana para a vaga que o Sr. Vcspucio
deixa na Commissão de Finanças,

reverso da medalha, porque a citada.\-&>mt m<-m.„mm- mu m
economia desapparecc, visto que o^lg^x)/»»! _-.-mitt.o-. .«..nio
vestidos passaram a ser muito mais; JTOÍ t.onvt/Jlieu^leti
largos, gastando nessa largura mais'
fazenda do quo seria necessária para [
que elles chegassem, como dantes,
até aos pés!

'Depois, as franeczas, com as novas
modas, passaram a usar botinas dc
canos até aos joelhos! — Para que?
pergunta Charles Gide, sc os cabe-
dacs estão por nreços inattingiveis, c
escasseam por *toiía a parte! lv o sym-
.patliicó professor aconselha as suas
patrícias a que usem sapatfrihos bre-
ves, elegantes e commodos, princi-
pahncnte no verão!

— Econ-onviremos! Poupemos! e.c-
clama Charles Gide, pois tal c indis-í,jc" ,.
pcnsavel, se não queremos encontrar-1
nos no regimen da economia for-
cada!

Tal é o clamor geral,_ sendo que
mins paizes, a economia 6 aconselha-
da para que não cheguem a escassear
os recursos para a guerra: noutros,
a economia impõe-se nela brutal ca-
restia dos gêneros, não porque a
guerra influa sobre elles, tnas por-
que peores do que os exércitos em
combate são as ambições irrefreáveis
dos ganhadores, dos açambarcadores
dos alimentos!

E' certo que antes da guerra já ,0
custo da vida tinha encarecido sensi-
vclmente, como foi notado cm 1900
e 1912, sendo o acerescimo de 15 r/o

na Inglaterra c na 'França, iíi % riá
Austrália, 30 c/o na eVtlGmaniia, jj %
na Bélgica, 35 % na «Áustria c muitos
mais nos .Estados Unidos c no Ca-
nada. Não itidiiimos o Brasil, on.-le
também nessa época os preços de
alimentos chegaram a alturas desco-
nbeeidas .anteriormente. NàquéHcs
annos. os economistas nttribuiram a
carestia da vida a varias causas:
chuvas, inundações, geadas c come-
quente .redttcçiib ,da producção, ha-
vendo quem affirmasse qtte os cam-
pos cultivados já não dão _os alimen-
tos necessários e proporcionaes áó
progredimento numérico da hutnani-
dade. Depois da guerra, a carestia
acccnttiou-sc muito mais. e quando
no Brasil, que tem tido o hom senso
de não ceder aos empurrões, que lhe
tem sido dados por amigos de Beni-
che, para também entrar na valsa
sangrenta, mis sabemos a que preços
se vende o assucar, o arroz e o xar-
tute, bem poderemos calcular quanto
custa a vid? tia Europa, conflagrada
ou não.

A' falta de_ medidas governamen-
taes, que corrijam quanto possível a
cxploração dos preços dos gêneros dc
producção nacional, conteniemo-nos
com o facto de os exploradores não
terem aggravado ainda mais as nos-
sas já muito desoladoras condições
dc vida, pois na verdade hem__pode-
mos aproveitar para nós as lições do-
Tíníes e do brilhante professor Char-
les Gide, não porque precisemos dc
comprar materiacs para a guerra, de
que Deus c o bom senso nacional nos
afastarão, mas porque temos necessi-
dade da economia no supérfluo, para
attendenuos ás exigências do esto-

Pingos & Hespingos
rlO dfl Roberto Freire pro;"z urna acçiío
fará haver do marque.: de Carvalhaes, a
ti.titr.á 1I.1 atfciitado do Odcou, a quantia

contos, conta de serviços proíÍ5sio-
naes, como au::Íliar do jncilico assistente
no tr.ihmcnto do marque?.

¦ Já c má forte ! commcrit-i este : vim
no Brasili r.pcn.is para levar tiros!

*
tü *

IDlv'AS T.l.VKS
Maio. Domingo: Um sol de prin!3vero
ílrilha 110 firniaiiicnto aiul-cqtolto
Ha leves nuvens dc olgodSo, pelo alto...
Azas leves palpitam na átiiiosplicra.

Asora ura leve pé Utie pisa o nspli.-.Ito
Attrac-nie o olhar leviano. Oh Céos, quizera
Rei liolina.e sentir, do bico ao salto,
A pressão de-sc pé, fugaz cliiinéra...

Derreto-me cm lyrismo ; es;a leveza,
Que existe cm tudo, eleva-me á Bondade !
Leve o diabo o que é máo na natureza !

I.evc aclio a vida c leve a humanidade t
K até da Europa a rubra luta accesa
F,u a iuls» "imã simples... leviandade.

* * *
. Os collectorcs federaes reuniram-se para
defender o seu direito «is vantagens de que
gozam todos os funceionariòs públicos.

Foi feita a collecta dc nssignautrus c or-
ganiiadà uma co.llectanca dc suas preten-
çêes para ser apresentada ::o primeiro des-

facho... do collcelivo.
* .,51 *

himujurrese ho.ic o «ovo
edificio da Lyccu dc Aries
_• Officios.

¦— Tor certo c dc esperar
Que este tj-ceu
Dc Artes c Officios,

Hencticios sem conta vá prestar,
Conforme em outros tempos ji «e deu.

— E' natural,
Pois que o local

Do eltsante Lyceu de Artes c Officios,
(Barracão do Pasclioal)

Ji íoi Ibeatro,.. de muitos benefícios,
*

Ercvcmente chegari ao Kio b sr. Santos
Dumont.

Os tt-Tonsutas da terra (náo ha nisso a
menor piada) preparam-lhe festiva recepção.

 iias vae ser uma vergonha, queixa-
va.se um membro da commissão; não tc-
mo9 feito nada em matéria de aviação I Só
temos o hangar. Que vamos fazer com o
hangarf .

_ Ora, angariar donativos para comprar
05 aeroplanos I lembrou um sócio.

Cyrauo & O.

tem dos respectivos logares em que
residem para as suas divisões em

meio as maiores acclamações por

parte do povo, que lhes atira flores

á passagem, entre o maior enthu-

siasmo.
Accresccntam essas noticias que

ê enorme a alegria pela guerra; as

familias dos convocados, em vez
de entristecerem, mostram-se satis-
feitas por poderem enviar um de

seus membros ao campo da honra.

AUEMANHA - ESTADOS

Londres, 7 — (A. A.) — Annunciam
de Cairo que as tropas britannicas es-
tão-se concentrando ás margens do Ni-
fo, no Sudan Septcntrional, com o fim
de sustar qualquer acção que se venha
a dar com a annunciadii guerra santa
proclamada pelos beduinos, turcos e ai-
lemães.

Paris, 7 — (A. A.) — Por liaver
transgredido ordens dadas ' 

pela com-i
missão dc censura á imprensa, foi sus-
pensa por quatro dias a publicação, do
jornal "El Radical", desta capital.

Londres, 7 — (A1. A.) — Comniuni-
cam para est.ã capital que o barão vou
Saalfeld, herdeiro do principe Ernesto
von «Mieiningcn, morreu num combate
aéreo.

Londres, 7 — (A. IA.) — Tclegrani-
mas aqui recebidos de Pctrogrado, dc
fonte official, dizem que as tropas
russas, depois de um grande combate,
desalojaram os turcos dc suas posições
cm Scrintitlcerina, continuando a per-
seguii-os em direcção a Bagdad.

As perdas, ottomanas nesse combate
foram bastante avultadas.

Amslcrdam, 7 — (•*>• AO — O '|U'-
mo conniuinicado turco conhecido nes-
ta cidade annuncia que- os exércitos
ottonianos continuam Victoriosos, op-
pondo tenaz resistência aos ataques
dos russos na 1'crsia, que procuram
obstinadamente attingir Bagdad.

Kssc coniinuiiicado accrcscenta que
os últimos reforços para ali enviados
garantem aos turcos a certeza dc quo
tal objectivo dos moscovitas não scra
realizado.

Oltaica. 7 (A. II.) — O parlamento
do Domínio votou um credito de 150
mil libras esterlinas, destinado a orga-
iiizar o commercio canadiano nos pai-
zes alliados c a substituir os produetos
germânicos por artigos do Canadá.

O governo já nomeou vários agentes
commerciacs para a 'Europa c Sibéria-.

O presidente do conselho, sr. Bor-
den, voltou a affirmar que alé ao fim
do cqrntntc anno. o Canadá terá cm ar-
mas um contingente de 500 mil homens.

Em torno da resposta
allemã

Washington, 7 (•*>• A.) — O presi-
dente Wilson recebeu 11111a extensa men-
sagem, sobre cuja origem c contendo
sc guartla-a maior reserva.

Não. obstante, a'firma-se que essa

mensagem trata da opportunidade qííe
haveria para os Estados Unidos dc,
dadas a3 presentes circumstaiicias, ini-
c:ar immcdiatainentc, junto ás nações

DE VERDUN

Incessante luta si es*
querda do Mosa,

PARIS, 7 (A. H.) — A situação 11.1
reglio de Verdun, entre os dias 20 do
mez findo e & do corrente, resume se no
seguinte:

Na margem esquerda do Mosa, houv*
incessante luta, durante 1 qual alargamos
e consolidamos as nossas posições. Km
Hort-Hommé • ao norte de Cumiéres, rt-
pellimos todos os contra-ataques do ini*
migo, que apenas conseguiu, a 4 e 5 dei-
te mez, depois de um violentíssimo bom*
bardeio, oecupar parte das nossas trinchei-
ras na vertente norte da colina 30*.

Os allemães empregaram ahi uma di*
visão de reforço, tirada de outro ponto da
linlia de batalha.

Na margem direita do relerido rio, tra-
varam-sc violentos duello» de ártilheria,
mas não houve nenhum ataque de inf«_i-
teria, a não ser um levado á effeito por
nós no dia primeiro do corrente, contra
as posições allemã.; nas proximidades do
forte de Douaumont.

Occupamos em virtude desse ataque ai
trincheiras inimigas e verificamos a pre-
sen.a de uma nova divisão allemã nessa
região.

PARIS, 7 (A. H.) Official) - A oet-
te do M05I1, sobretudo na região da celi-
na 304, e nas immediaçSes da estrada de*
Haucourt a Esnes, o bombardeio continua
violentisiiimo. Não se registrou, entre-
tanto, nenhum combate de Infanteria. No"
outros pontos houve apenas luta intermi-
tente de ártilheria.

Repelllm03 facilmente no» Vosces, ná
Argonne e ao sul do Somme, todas is tea*
tativas do assalto dos allemães. Ha Ar*
gonne. e noladamente na região dc Las-
signy, fizemos um ataque de surpresa, da
que resultou aprisionarmos bastantes sot-
dados inimiíos.

PARIS, 7 (A. A.) — A luta em tor.
no de Verdun continua sendo formidável;
protnettendo attingir maiores proporções
ainda.

Os exércitos imperiaes esforçam-se ogo-
ra para a conquista da coluna 304, que
lhes poderá garantir a posse dc Le Mort-
Homme c outras posições clrctimvisinlias,
que estão, por sua vez, sendo também at**
cadas por grandes massas.

Os fróttcczes resistem, contra-atacando
valentemente, não permittindo que o ini«
migo tome pé um instante ' nas porões
que defendem com bravura enorme.

bclligerantcs, como intermediário; as
negociações para a celebração da paz.

Washington, 7 (A. A.) — O dele-
gado apostólico, monsenhor Bonzanc,
com sédc nesta capital, pediu ao secre-
tario dc Estado, sr. Lansing, que cn-
tregasse ao presidente Wilson uma com-
municação do papa Bcncdicto XV, na

qual o Sumino Pontifico pede que os
listados Unidos da America do Xorte
não intervcuham na actual guerra con-
tra a Allenianha.

A GUERRA AHECDOTICA

A CAMPANHA DA RÚSSIA
retrogrado, 7 (A. II.) Official A léste

c sul do lago Med, tomamos varias trm-
cheiras. A nordeste de Kroschine, re-
pellimos mn enérgico ataque inimigo
contra Doinbrava; Os assaltantes fugi*
ram cm desordem, abandonando grau-
de numero de feridos c mortos.

O exercito do Caucaso, repclliii r.a
direcção de Erzingam a offensiva tur-
ca e expulsou em direcção a bagdad
as forças inimigas que occupavain im-
portantes posições 0111 ScrinalUerihd.

Estas posições ficaram cm nosso po-
der,

Londres, 7 — (A. A.) — Annunciam
du Pctrogrado que 03 rtisíos apodera-
fam-se, após renhida luta, dar, trincliei-
ras do inimigo, a sudeste do lago «Med,
fazendo numerosos prisioneiros.

Londres. 7 C\.'II.) Official. Próximo
dc Aiitliuile realizámos com suecesso um
"raia" contra as trincheiras inimigas.

A suéste de Armeriticrcs, os allemães
conseguiram penetrar nas nossas trin-
cheiras, mas foram immediatamente cx-
pulsos.

Ao norte do Roclincourt, cm Souchez,
Carency, Vieltjc, c no redueto de Ho-
Iicnzollern, houve grande actividade de
ártilheria c de aeroplanos.

EPISÓDIOS FRANCEZES
O sargcntinlio agonizava, mas não morria.

Conservava toda a presença do espirito.
Parecia-lhe, .-pegaudo-se á ultima esperan-
ç: dos que morrem á noite,, que se conse*
guisse alcançar o dia talvez se salvasse.
Mas. ainda faltava tanto para raiar o dia !...
A cada instante perguntava elle as horas,
com verdadeira angustia. A irmã dc eari-
dade, paciente, respondia*lhe com meiguice.
Cerca dc meia noite, coxo se sentisse mais
suffocado, perguntou-:

 Ainda não são quatro Ii"âS ?
Ií & religiosa teve esta resposta admi-

ravel:
— Quasi, meu filho... Ura pouco mais dc

coragem c verá .1 madrugada...
O ferido, poriin desesperava.se; pozsc »

chorar, gemia: "nas, ha um gallo.., um
gallo que canta «labitvalmente ás 4 bo-
ras..."

E o gallo r.ão cantava.
Um camarada de ambulância', qne ouvia a

conversa o náo 68 sentia com coragem para
dormir, deante daquelle quadro, levanta-sc,
dc repente, .alta da ca:ua, eniia uma Mija.

e, cautelosamente, ás escondida*, dirigosc
inr.i a saida.

Iv então, dahi a dois minutos... ouviu-se
o gallo cantar.

Era unia ave com a voz utn pouco estra-
r.Iia, meio rouca, com algum tanto de appa-
rencia humana. Mas as su»focaçÕC3 do sar-
geatinlio cessaram.

_ Minha irmã, minha irmã, ouve ? E' o
girllo que canta I

 Não líio dizia en. São quatro horas.
Agora tinha confiança, O dia estava pres.

tes a ratar.
E foi quasi sorrindo que morreu.

* * *
Durante uma carga, um dragão franecz

teve o sua montaria morta por uma grana-
d». Algumas horas mais tarde, unia patru-
ília encontra um cavalleiro, a pé, montando
guarda á entrada de uma aldeia abandonada,
nas em cujas proximidades sc adiava um
acampamento «illemão.

— Que está fazendo aqui ? pergunta-lhe
o comniandante da patrulha.

 Bem vê, responde o cavallariano, e9-
tou ocíupando a aldtia, Kspcrava-os, Os ai*
kmSos, que ali estão, em frente, não ousam
aventurar-sc, porque nto podem imaginar
qyç. eu c$tej3 sósinho !

PARIS, 7 (A. H.) — A batr.l':a dt
Verdun recomeçou ha dois dias na mar»
gem esquerda do Mosa com furor deico-
nliccido depois do impulso formidável quf
caracterisou a offensiva do inimigo «a*
quelle sector.

Somente a violência inaudita do bom
bardeio levou o commando francez a cr-
denar, por prudência, a evacuação dç tvín*
cheiras insustentáveis; a infanl-ria ini-
mifía íião conseguiu, porém, tomar pc
nos trincheiras abandonadas, porque cllai
se encontram numa zona neutralizada pe!»
fo,?o da3 duas artilherias adversárias.

Os communicdos allemães dizem que oi
allemães triumpliam; entretanto, esses re-
sultados são apenas momentâneos, porqne
os fra»acezes mantêm em seu poder i
maior parte das alturas da cota 3-4. <•*•¦*•'
ta onde outro ataque allemão foi rcpcllí-
•lo á baioneta pelos francezes. '

Os francezes têem deante de Verdin
uma infanteria soberba, vibrante, excitada
pelo patriotismo e que affirmou e affirm».
rá sempre a sua superioridade sobre o ini'
migo. >

A AUemanha queria, para impressionar a
America e os outros paizes neutros, _?!¦
cançar um suecesso fosse porque preço
fosse. Mas, nada ha a recear, porque os
francezes já tomaram aa suas provlden.
cias para impedir que tal coisa venha •
aueceder.

IA GUERRA NAVAL

Ravenna escapou de
ser atacada

Londres, 7 (A. A.) — Telcgraramai
de Roma, confirmam que quatro tor^
pedeiros italianos puzeram em fuga «
perseguiram até pequena distancia do
porto de Pola, dez torpedeiros austria.
cos que procuravam approximar-se d.
Ravenna.

Londres 7 (A. A.) — Um subntS
rino franecz poz a pique no mar AdrifW
tico, um caça-iorpedeiro da marinha
austríaca, cuja tripulação foi aprisio-
nada.

Nova York, 7 — (A. H.) >-. O AN
mirantado allemão annuncia ter sidrt
posto a pique pelos canhões dc um
vaso de guerra allemão o subraarimi
inglez "E. 31", encontrado a oésttc doí
arrecifes <le Horn, na costa occidi*ntal
da Dinamarca.

-Esta noticia ainda, náo teve confim
mação por informações de outra oii*
gcm.
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Raaiyse do carvão Como foi torpedeado
nacional

Ha .,i_s, tratando do gratid. «pro-
bicma econômico do combustivtl na-
cionatl, referi que a solução prati.a
estava, felizmente, iniciada p:la for-
inação dc uma empresa exclusiva-
mente destinada a exploração da
iir.ina da Barra Bonita, na comarca
dc Tliomazina, Estado do Paraná.

Não foi necessário incommodar o
governo da União ou qualquer dos
governos estaduaes, de Curityba e de
S. Paulo, mais directamente in«crcs-
sados no exito seguro dessa indtis-
tria: o do Paraná, porque ali estão
situadas as opulentas jazidas carbo-
ni feras, c o de iS. Paulo, cujo des-
envolvimento industrial extenso c in-
tenso necessita de tuna grande pro-
ducçâo de combustível a preço redu-
zíclo.

iSe a .primeira destas condições, em
épocas normaies dc intercâmbio curo-
_,)CU-_imericailo, é possível conseguir,
a segunda é ¦difficilimo obter. «No
momento actual, porém, de crise
«mundial, aggravada pela quasi para-
Jysação dos transportes marítimos,
cm virtude da guerra submarina es-
titpidamenle feita pelo dcs«espcro ai-
úemão aos direitos dos neutros, a im-
«portação de hulha européa desáppa-
-recett totalmente e a hulha america-
na que ainda vem aos nossos mer-
caclos, além de inferior cm qualida-
de, esta .por um preço elevadíssimo,
que a intensidade cia procura e a rc-
'lativa cxiguiclade da offerta aiigmcn-
tam dia a dia.

No entanto, se houvesse_ um movi-
f.iento enérgico de oatriolismo escla-
recido p bem. inspirado, essa crise
violentíssima que nos ameaça estaria,
ixnão tolailtnente resolvdia, pelo me-
nos largamente sttavisadá pela expio-
ração intelligente e honesta das jazi-
das que afloram por todo o sul do
llrasil, em ramificações extensas e
ricas dc quantidade, embora não pos-
«sain competir em qualidade com as
de Cardííf.

ffinírc todas as minas mais ou me-
nos conhecidas das immcnsas strati-
ficaçõe.i carboniferas que se esten-
dem do valle de Tibagy ás planuras
«lo Jacuhy, no Rio Grande do Sul,
através dos territórios do Paraná e

. de iSanla Catharina, destaca-se a ja-
zitla da Barra Bonita, na fazenda do

, mesmo nome, propriedade ,«áo sr. co-
roncl Pedro Carneiro de Mello.

iA situação dessa «nina «é realmente
privilegiada: á margem do «Arroio
Jlonito; apenas a «17 kilometros de
distancia da estação d«e «S. José, do
ramal Paranapancma, da Estrada dc
1'erro São «Paulo a Rio Grande;

lE para rnais facíl communicação
enlre a mina -produetora e a citada
linha férrea, o sr. coronel Pedro Car-
neiro dc Mello mandou construir á
¦sua custa, sem o menor auxilio d,os
-poderes públicos, uma estrada de ro-
dagem que, partindo do «ponto cen-
Irai da jazida, vae á estação dc São
José, dando trafego seguro c franco
aos atito-caminliões qua farão o
transporte do combustível.

Tanto , quanto permittiam o seu
grande patriotismo e os recursos da
sua bolsa, o sr. coronel Carneiro de
¦Mello enfrentou resolutamente opro-
bleina do carvão para, collocando-o
no terreno pratico, amparar as indtis-
trias ameaçadas pela falta ou pela
carestia prohibiliva (la hulha impor-

• tada da America do Norte.
A relevância do facto revela-se

não só sob o aspecto industrial, unas
tambem commercial, tcchnico. eco-
nomico c estratégico.

Dèsprcsar essa riqueza, ser indiffc-
- rente «á sorte das industrias nacio-
. naes incipientes, tendo no entanto

esse. recurso vastíssimo para debcllar
a crise, seria um crime iiinotninavcl,
além dc constituir a mais perfeita
manifestação Je imprevidencia, de
incúria, de rematada loucura e dc
lamentável incompetência.'

Vencer a timidez e a desconfiança
<lo capital era o mais grave proble-
ma: esse foi resolvido com pleitissi-
mo successo. Quem tem a honra de
.subscrever estas linhas logrou a ven-
tura dc obtcl-o para dedical-o in tei-
¦vãmente aci aproveitamento desse
thesouro nacional oue estava sepul-
tadu no sertão longínquo do Paraná,
porque o separavam dos mercados
consumidores apenas 47 kilometros,
«|tjj tanto é a distancia entre a mina
«• a estação mais próxima da ferro-
via S. Paulo a 'Rio Grande.

INão í.-i uma empresa fácil, mas a
perseverança, a Pi inabalável 110 fu-
tnro. a sinceridade do esforço c a
demonstração caba! das condições
que concorriam para deixar prever a
.segurança 110 exito da tentativa cou-
seguiram dominar o retraimento do
•numerário e o capital ficou perfeita-
mente constiruido, vultuoso c forte,
para resistir ás exigências dc um
problema que, até hoje, tem zombado
ilos mais atrevidos.

«Esse elemento, pois, de successo
está «ei.ii mãos do sr. coronel Pedro
Carneiro de Mello; o obstáculo mais
importante foi dominado: resta ape-
nas conquistar os mercados.

Esse problema náo é insignilican-
té, mas será tambem subjugado, por-
que depende somente ik tres circum-
stancias:_ produzir muilo combustível
¦rara satisfazer o consumo; demotis-
trar a sua excellente qualidade c of-
_E«a-ccel-_ aos consumidores por pre-
ço'-muito inferior aquelle pelo qual
está sendo pago hoje o carvão im-
iPòrlado da «America do Norte.

Da legação do Brasil em Londres re-
cebeu hontem o ministro das Relações
Exteriores um telegranima, communi-
cando-íie que a tripulação do paquete"Rio Branco" era composta de indivi-
duos de nacionalidade scandinava, de
dois norueguezes naturalizados brasi-
loiros c de um subdito inglez, Um dos
officiaes do "Rio Branco declarou, 110
seu depoimento,' que o vapor vinha de
Christiania para Hiill, com um carre-
gamento de madeira, quando, a r dc
maio, ás 6,35, um submarino allemão,
que o referido official julga ser o
S. 228, surgiu e mandou parar o na-
vio. Vários officiacs do submarino su-
biram iio "Rio Branco» e carregaram
os papeis de bordo. Depois foi o pa-
ejuete alvejado por 11111 torpedo e onze
tiros de canhão com que estava arma-
do o submarino. a,

Segundo ainda as declarações 3o
mesmo official, foi concedido á tripu-
lação tempo sufficientc para salvar as
suas bagagens c entrar nos escaleres,
nos quaes .estiveram seguramente hora
e meia, até que foram rccoMiidos pelo
vapor dinamarquez "Ajax", que os le-
vou a Blyth, onde dcsciiíliarcaram.

O torpedeamento do paquete "Rio
Branco" verificou-se a s-o milhas a
oeste da ilha de Coquct, ao N. da In-
glaterra!1 m > m • m 
rilAiCAMÈNTO DAS MOLÉSTIAS

PELAS G-tANDES MEDICA-
ÇOES PHYS.OAS, PELO ES*
FEÇIALISTA
DR. ÁLVARO ¦•ALVIM — Exame

pelos raios X, Installação.especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite, emplvysema. De
10 i.a ás 4; largo da Carioca, n, 1'
andar.

m» _¦ »ii
A propósito dc unia nota liontem .pu-

blicada .pelo Correio, recebemos _ do
guarda-mór da Alfândega a seguinte
carta:"'Rio, 7 de maio de 1916 — Illmo.
sr. redactor do Correio dá Manhã. ¦

O «osso conceituado jornal, na edi-
ção de lioje, tratando da' apprchensão
de um contrabando feito pela Policia
Marítima na madrugada dé 19 de mar-
ço ultimo, dá a entender que as mer-
càdorias contidas nos seis saccos foram
desviadas na Guarda^Moriá, sú tendo
sido classificados os charutos.

Os volumes apprchcndidos foram re-
eebidos da Policia Marítima pelo offi-
ciai aduaneiro Guilherme Debetn, fun-
ceionario antigo e merecedor da maior
consideração pelo seu procedimento
modelar, o qual se achava naquelle dia
de serviço, sendo logo recolhidos ao
deposito desta repartição, no pavimento
térreo, a cargo do official da ponte e
depois ao stib-chofc dos officiacs adua-
neiros.

Posso vos affirmar que foram apre-
sentados ao conferente para a devida
classificação, o qua foi realmente entre.
gue pelos funecionarios da Policia Ma-
rilinia....

Lastimo que tivessem abusado de vos-
so jornal dando informação tão perfi-
da como essa e .peço que, a bem da
verdade, vos digneis fazer a neces-
saria rectiíicação". ilim m» »*»

CD Todos snbem que são lin-
dos os mov-is da

Synthese das quatro dy-
mnastias portuguezas

Estado do reino durante
a dyn_-ias1-ia de Aviz

—••— —- r;A"'

Red-Sfar
o qu_ nem todos sabem é
quanto é conveniente o seu
preço e fácil o pagamento I
G. Dias, 71. Uruguayana, 82

DE«GOYA55

Jagunços nsuírldcm uin
coronel

Goyae, 7 (A. A.) — Telegramma-
de Formosa affiriiiam que o coronel Ro-
liiio Manduca foi aggredido por um
grupo dc 30 jagunços, na oceasião em
que ia lotnar parte na organização du
partido oppósicionitsá local.

a essa jazida não chefiaram os estu-
«.los da comniissão alludida: a analy-
sc que a esse quadro aiittswánios foi

I feila pelo eminente seientista dr. Or-
1 ville A. Derby. chefe (Vi Ccraimissão

Geológica e Miticràtegica do -Brasil,
sobre unia amostra extraida da _sc-
fitinda <_mada nos dois primeiros
metros de afloramento.

Eis o quadro:

ft] is a qualidade do oroducío da
mina de Marra Bonita não poderá ser
contestada: já foi am-pla c repetida-
mente affifmada por analyses dos la-
boratorios competentes, nacionaes c
estrangeiros, e -pelas experiências sue-
cessivas a que foi cllc submcttido,
quer officialirt.nte, 110 Brasil, quer
nos hstados Unidos.

As anaíyses realizadas nos labora-
(«."•rios das escolas de engenharia de
S. Paulo e Polytcchnica desta capi-
lal, bem como -p.-lo sábio e saudoso
dr. Omita A. Derby, o notável iio-
mem úc sciencia ao servi«ço do Mi-
nisterio da «Agricultura, deram u rc-
stvltado seguinte:

— Volcr calo-, iii..1: C.1Í1S calvias I«orf-rniiima.—C-ji-liono fixo: 67,-2.--(111:111,: iS,.|u.—lliuniitadc: _..r. °

que indiscutíveisf'.5tcs valore
«• (innegaveis, adquirirão m:iior cs-
pienifor t|ttand(0, como vamos lazer,
o<_ co.tipararnros com outros que se
r« terem a produetos similares, dc di-
versas procedências, já officialmente
publicados e «largamente vulgarizados.

Do Relatorib l'*:nal, apríseniado ao
cNinn. sr. dr-_ Lauro .Müller, então
irrinisíro da Viação e Obras Publicas,
I"-lo sr. dr. 1. .'. Whitte, chefe da
Commissão dc Estudos de «Minas de
'V-a_i-.-.r«'.«. no llrasil. exlrainios o sc-
guinte quadro de uma suggestiva cio-
qttencia, quadro 110 qual se estabele-
ca o confronto de analyses do carvão
brasileiro, de -'i p-rocedencias. e que
_i:-:ra aqui trasladamos de pag. 140
daquelle documento officialissimo.

Os numeros das amostras corre-
spondem aos nomes das procedências
diversas que nos abstêmias dc trans-
crever para* não se sup-uór que «lese-
jaírios humilhar alguém nara exaltar
o proiiiicto da «Barra Bonita, mas
quem duvidar desses algarismos po-
jer.i procurai-os juntaTient«* com a
«xaotid/ão das origens corresijondeii-
tes. 110 referido relatório official, pu-
iblicado cm i!X>S, com texto duplo, em
inglez c portuguez, feita a traducçâo
«para vernáculo .pelo sr. dr. Carlos
íloreira, doutissimo profissional que
«pertenceu A commissão superíormen-
te dirigida pelo sr. dr. YVÈiitte.

Desse quadro não consta a araíyse
áo .»rv2o da Bawa Boniti, tiorttie

Amos- llunú- Material Cat bono j
(nu ila.íii Volátil fixo 
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II
Embora o governo continuasse abso-

luto, as medidas administrativas «e re-
pressivas tomadas eram as mais sensa-
ta9, marchando o reino para immorrc-
doura gloria, synthetizada nas audazes
vitigens, coroadas do mais assombroso
exito obtido pelos portuguezes, e des-
cobertas importantes que os mesmos
realizaram na África.

O .poder aristocrático, secular ou ec-
elesiastico, ia progressivamente dinii-
nuindo, imitando os monarchas sueces-
sores de d. João I o procedimento acer-
tado e louvável do Grão Mestre de Aviz,
que, compreltendendo a importância dos
auxílios que á coroa prestaram os Con-
scllios, convocou-os vinte c duas vezes,
começando, então, o magno esplendor
das cortes portuguezas.

Importantes reformas tiveram logar
nessa época, .podendo-se mencionar,
dentre as mais notáveis, a das cartas
foraes, as do Direito Komano c Cano-
nico, a lei mental, as Ordenações Af-
fensinás, transformadas por d. Manoel
I em Ordenações Manoelinas.

As classes sociaes soffreram profun-
dos golpts.

Embora o clero continuasse a exer-
cer funesta influencia nos negócios
temporãos e espirituacs, comtudo, a
cúria romana comprehendeu que a su-
zerania de Roma em Portugal se tor-
nára totalmente impossível, pelas inergi-
cas providencias que os reis iam tor.ian-
do afim de cohilm- os abusos, as im-
munidades, privilégios e monopólios
odiosos e desarrazoados.

Concessões escandalosas foram fiitas
ás ordens religiosas por alguns monar-
chás, tendo o papa, pela fraqueza dos
soberanos, proliibido o recolhimento
d_s. pessoas e salvaguardado os bens ele-
ricaes, chegando mesmo a fazer doação
de terras ultramarinas c recem-desco-
bertas á Ordem de Christo, increnien-
tando-se, então, a prepotência da Con-
gregação dos Jesuítas e a Inquisição.

A Egreja, dos seus primeiros tempos
até á conversão do imperador romano
Constantino, limitava-se a punir os cri-
mes de heresia com simples excommu-
nhões, lançadas pelos bispos dos tribu-
naes diocesanos, até que, entregues os
herejes á justiça secular, começaram
a confiscar-lhes os bens, submettendo-os
a degradantes supplicios, ficando, «!--'Ssa
fôrma, alargada a esplicra dos tribu-
naes denominadas synodos que, não ob-
stante conceder aos delinqüentes i.m-
pia liberdade dc defesa c pleno conhe-
cimento da matéria exarada nos autos,
moviam-lhes atroz perseguição, oceulta-
mente, falsificando documentos, sugges-
tionando os rt-os, pelo terror, -para quedissessem coisas que lhes complicassem
o proceso. '

Um cóiiegd hespanhol—Domingos dc
Gusmão — iissociando-se a outros ele-
ricaes, formou a Ordem dos frades pré-
gadores, tambem chamados Dominica-
nos, cujos estatutos foram logo appro-
vados pulo papa Innoccncio III,.

O íiui da congregação era converter
os herejes por meio de.prédicas, n«as
os perseguidos, a exemplo do que 1'ize-
ram,os tilbigeuses, resistiam a cssís
meios dc repressão e, esquecendo-se os
intolerantes dos suaves e piedosos meios
das tradições chrislãs, inventaram pe-nas severas c castigos bárbaros c des-
humanos. Surgiram, então, os primei-ros tribunaes inquisitoriiies, sendo «to-
madas dezoito resolúçõ.s no concilio
dc Tolosa. contra os herejes ou sttp-
postos coino tal, creando-sc cm cada
parochia juntas inquisitoriaes, que
apontavam aos magistrados civis os
consjurcadores da fé, perseguindo-os
por Ioda a parte, uos logares mais rc-
conditos da terra.

.Pela adlicsão dns reis os prelados dei-
les obtiveram leis severíssimas, para a
punição dc todo aquelle que, por 'qual-
quer principio, procurasse oceultar e
proteger 11111 hereje.

'Roma, não obstante, alerrorizára-se
cotn a notícia do que 03 revoliados con-
tra a intolerância iam num caúdaloso
crescendo, levantando conspirações con-
tra 03 dominicanos, minoritas e fran-
ciscanos, que lambem augmentaram de
numero. i ..«-i... ¦-•

A Inquisição ou Sanlo Officio inflt-
gia aos condemnados os mais execran-
dos castigos, sentenciando os mortos «
ausentes com o intuito unico de «pérse-
guição aos herflciros, confiscando-
lhes tolos os bens e inccndiando-l-hcs
;:s casas depois da so apossarem <las
filhas, augutentando assim, o ódio das
classes perseguidas, cuias fileiras se
avolumaram mais e mais com a chega-
da de novos adeptos.

Os ânimos clcvavanvsc ao ími£-\ ten-
do-se os próprios reis e bispos revo!-
tado com a a maldade dos inquisidores
do Tribunal da Fé, prohibindo Carlos
tWBI ^.rT-j-n-iaviinnji BBB_flBB3PWt_-CMBB_BBMOBMB_B__M_MM_MI
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fiUE VIVEU

V o incêndio, a morte lenta -dòs délin-
quentes c a confiscaçãp dos bens dos
herejes, na França, absúrdos^éitês que
o concilio de Béziers houvera autori-
zado. «" I'

Em Portugal, a Inquisição .começou
a espargir suas nialeficas raízes, em
tempo de D. Diniz, a contento de
Clemente _V _ que então occupãva o
solio pontifício.

•Na Hespanha o dominicano .-JEymcri-
co 

''introduziu os ferozes c monstruosos
fliiíoi de fé, alastrando-se pori tfllla cila
as tremendas fogueiras inquisitoriaes.

Os reis catholicos da Hespanlia —
Fernando c Isabel — aguçada a ambi-
ção .pela conquista da terça-parte dos
Ihcsouros que os judeus, con). o.seu
trabalho icsfonçado, reuniam, estabele-
ceram e concluiram com o núncio tapos-
lolieo um convênio para a instituição
de um tribunal permanente na Peniu-
sula, tribunal que se--distinguiu_,pel_-.re-
qttintada crueldade com q.ie perseguia
ás familias hebraicas, condemnadas de
accordo com as suas posses Inatenaes,
pois sendo ricas, eram inevitavelmente
levadas á fogueira, muito embora tos-
sem os hebreus os homens mais traba-
fedores c intellectuaes da Panmsula,
enchendo-sc as cadeias de chnstaos —

novos ou marra nos, nome por que eram
conhecidos os adeptos do culto mosaico,
dos judeus que, pelo terror, se haviam
convertido ao oliristianismo.

Pelo anno de i.Si ergueram-se- cm
Cadiz c Sevilha fornalhas dc cantaria
ou quemaderos, ende mais de.doi_:mil
c ciuinhcntos judeus foram queimados
vivos c dezoito mil lançados cm,cárcere
perpetuo, em nome de Deus, cm nome
da santa religião de paz c aniorl,..

O dominicano hespanhol frei./lljoinaz
dt Torquciuada, abjecto contepsor de
d Isabel, a Catholiea, sendo 

' notúcado
cardeal e inquisidor geral da Hespanha,
fez processar para mais dc'. cento c
vinte mil pessoas, queimando numero
superior a oito'mil, segundo talcujo de
notáveis historiadores. (Estes factos
são tratados com bastante;, desenvolvi-
mento cm a nossa "Historia1 de Por-
tugal c Brasil" que ora estamos escre-
vendo na quictiidc marinha du Ictírahy,
após os labores escolares.) .. 

'__ '
Com o assassinato ilo.intolerante Pc-

dro d'Arbucs, pelo hebren Vidal d'.Uran-
so, que o apunhalou, não obstante a
fina cota de malha que o frade itsáva
sob os hábitos talarcs, recrudesceu as-
sustadoramente o ódio dos inquisidores
contra os judeus, c, milhares dc vieti-
litris tiveram scus ossos fr.acturados nos
apertos formidáveis dos pòtrosi' ¦ •

Fugindo _dos horrores do Sanlo Offi-
cio e dos aulos de ff, os foragidos da'
Hespanha, França c Itália, refugiavam-
sc em Portugal, onde encontravam, seus
conterrâneos e patrícios ahi estabeleci-,
dos desde longa data, e, pela sua intcl-
ligcncia c actividade no trabalho,«che-
garam a exercer importantes cargos, pu-
blicos, como aquelle d. Moysés Nayarro,
níorgado dc um grande _ burgo de San-1
tirem, cargo institiiido por d. Pedro 1.

Era tão imensa a- auiniadv.crsão do '

povo para com os., conversos .pu, chris- j
tão-novos que, rebentando em 

'-'Lis-!

boa, sérios tumultos, _ conforme _ nos ',

conta Ruy de I Pina, insurreição insu-1
fiada pelos procuradores do pciyò/, ffades I
e fidalgos, foram muitos jutfeiiâ- mas-
sacrados desapiedadamente nas suas pro-1
prias habilaçõcs. „7/-« ..,.,- ,|

Pobre povo! Infeliz raça! Roubados,
vilipendiados, espancados pelos- sequazes !
dc 1'orqu'emada, expulsos de Porlugat j
l.-crquç não podiam pagar a d. João II ja quantia que este lhes cxigia./foram i
cm numero considerável esmagados-pela |
turba vil e cxccramla de Lisboa ç"vãrnas outras localidades, açuladh pelos
frades, qttc ficaram tifanos c"jllbilosos
pela carnificina , de Tanger c Arzilla.
Não se deteve ahi a fúria1 dos' perse-
gtiidorcs; .sedentos de vingança atira-
ram-n'os ás inclemcncias da África, .
onde, além dos horrores da fraue e
sedei de que foram -vietimas, eram ludi-
briailos cm scu amOr-proprio, poli, 

"ós
soldados da Cruz violavam-lhes aá niti-
lheres, estupràvam-Ihes as filhas, ali-
raiulo os lionicns para o pasto¦dgsK.fá-as
do 

' 
Sahará oriental."

¦PerscgttidoS-rror-foda-Wp.-irt-rílSIiSrti
abjtirasscin a religião de MoySés,'lcon-
linuaram os judeus a fugir para Por-
tugal, ignorando que ahi, como. nos- ou-
tros logares, soffrimentos' crudcl.ssimns
Oii esperavam, rouliandoJIies d. João II
os filhos menores e desterrando-os para
regiões insalubres onde a podridão dos
pântanos os eliminava a pouco c pouco.

Mas, a justiça divina vela sçmprc. e
d. João 11 soffrcu o justo castigo, dc
que era merecedor, morrendo tambem
envenenado pulas emanações mephiticas
que se desprendiam das charnecas, dos
lojacs c paúcs, numa velha casa da
villa d'AlviJi'. — JòtiflE AllREU.

l_I_Tk"TC 78rae Matinée e Soirée blanches LI{\ TO
EjL \JlJ Eli dia de encontro da elite carioca J_ A \_/O MmA

TO THE BRITI8H COLONY

O LORD OPERÁRIO
, Sentimental e commovente comedia dramática da actualidade em tres longos actos

THEMA: QUANDO A PÁTRIA PERIGA. TODOS S._0 EGÜAESI

o
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Eis um ideal difflcil de se ver realisado, no seio social da Rrande naçSo BRITANNICA
A personalidade de um lord é nm ornamento, os preceitos da hierarcliia e

da nobreza são inatingíveis para o plebeu : todavia, deante do sagrado Amor Pátrio, tudo
desapparece, toda a soberania do titular desfallece, num movimento unico, unisono. e ;su-
bliaie, cooperando cada qual para a defesa do solo abençoado da PÁTRIA.
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Miss Edith Clytcn.
; __P___3Il___iO-W_-^«---l--_-3_íS_rS

TiT", Mlle. Vallier | Lord Clyton, seu pae. . .
Harry  Mr. Mathot

Mr. Voluys

0 sentimento do patriotismo aluado ao Omnipotente Deus Cupido, tudo pôde, tudo
consegue, tudo alcança, dando solução ao mais difficil problema.

Como complemento dc programma, o bellissimo drama cm 3 actos

A JÓIA R
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Dessa confronto eloqüente se vi
que o carvão da Barra Jlonita apre-
senta 2,39 c/o menos cinza do que o
melhor entre o.s que foram analysa-
dos pela commissão Whitte, _ erigi-
nario de Quebra Dentes, em Santa
Catharina, o qual figura co.n o mi-
mero iii no quadro referido, e mais
S,/ò % de carbono fixo do que o
produeto sob n. 21, proveniente dc
Salto Apparado.

O resultado d,as analyses de alta
provoniencia scientifica é esse que ahi
fica lealmente exposto, para que se
conheça bem que o combustível bra-
sileiro ao qual nos referimos, o da
liarra lloniia, merece a attenção c o
amparo dc quantos sc interessam 110-
bremisnte pela solução do -problema
econômico.

Xos artigos subsequentes detnons-
traremos a nossa affirniaçtvo relativa
ás experiências praticas, ás opiniões
dos homens illustres que a cilas pre-
sidtrani c au depoimento insopbisma-
vel das caldeiras e das locomotivas.

1'into tlu ROOHA

AS MISSAS DE HOJE
Rc2_.:n*3C as 5(
ÜIhii Cornelio

\\2 horas, n:

aitintc--, por alma i
dos Santos Mello,

ci-icja «lc -N. S
hia l^ugeiii-i tV.

9 1!.' lioras, 1
Gtíitcnl Jo-

as in

sílvn Mnr-iucs, ás
egreja ti.i (*;::._!c;aria.

CI.«i!iL-s Pinlieiro Müchailo,
na esreja ile S. 1'raneis-

_rcja
:*.üra.*í,

co dc l*aula.
)i:\hc\ Torto, i\fi o i|j hon?,

üe S. Francisco ile Pauja.
fiaria ti*-. í"é'i M.icliaiiori ás 9

egreja òa Candelária,
a° tenente r'.'intuÍ-r-*arÍo T'cep.iilo Sul-

les nr.i:*;. á> g il,2 hordí-, ua egreja du
Candelária.

Antoni.-- Joaquim '.e Rezende. á« f>t''
hora*?, tiú egreja ilo S. l*rar.ci-.co ile
Paula.

retiro M_iri:i ile Souza Sarmetilo, ás c4
e 1Í2 1-oras, na esreji de S. Francisco
de Paula.

A ri.-fiilc s llrito Jc Andraile, na csvc.ia
«!«• Santo Atfonso CAndaraliy).

iMaría Carolina Marqfes de F-cão, íis
iu hor.s, 11.1 egreja de S. Francisco dc
Paula.

Commendador Ileltencourt da Silva» ás
S i|j liorjí, na egreja «le X. S. do
Parto.

CopilSo Antont» T.essa Pereira c!a Sil-
va, ás 9 horas, na e-jreja do Sagrado dc
.les ..5.

Américo da Costa I.ínia, ás *> horas, na
esreja do Senhor Santo Christo dos Mi-
hgtci.

Ignacio Rodrigues da Kocha Goulart,
ás o horas, r.a egreja de S. João tíaptis*
ta da ! ;<oa.

Xlarsirid- Aujiista dt Jesn* Corrêa, ií
q lioras, na e^rej» de S. Francisco de
Paul**,

Eleições muüicipaes em Fortaleza
O deput-h-o Moreira i!a Iioclia mostrou-

! 1 os liontem lelcgraiiimtiô <!«-• vários ilu» íc-.-.s
mnigoa políticos do Ccarí r-.niiiinci.indo que,

nas eleições realÍAidas p-ira íi constiuiição
ida Câmara Muni «ripai dc Fortaleza, vence-
1 rem os membros do Partido Ueinoernta, por

maia de cinoo_-::.r_ votos, sendo o (joverno
estadual derrotada, apezar do au\i!io que
ttve dos amigos da familia Accioly.

A derrota do fíovcrno, acerescenín-a-nos o
s", Moreira da Rocha, c_.ucou cm Fortaleza
grando *_ensaç"io.

Preparativo de masaorcn ?
Victoria, 6. (Do correspondente.) — A

cidade parece cm perfeito estado de sllto.
Continuam em tod.is a? ct.trada3 da cidade
grandes contingente de polícia revistando
os traun-unter, cxcrcnilo violências contra
aquelles que são opposk-ionií-as conhecidos.
Ai cartas sÍ\o arrancadas dos bolsos dos
portador.-., e lido o seu conteúdo. O com-
r o;cio local vive bastante prejudicado com
sen.eUiantcs violências, rrceando as pessoas
dc interior virem a esta capita). A' bora da

] chegada d"s trens, c.nâü. rcdobra-sit :i vi-
2;lr.:-.ci:i policial, n qils lí':n cnclii.io nt-i
S'.rtan<!Jos de Brande indlanaçâo. Kinqtianto

li:i'c, uma lancha do 1',ovl*.*::u trar..'poria ja*
j ..Micos «b litoral, que aqui vão chegando

dit-riamente, sendo alistados na polic1;! o
aijiiartelailoj cm edifícios dc amigos da si-
ttta.úo, Ainda hontc«in, esta lancha desera-
li.ireou de bordo do Júpiter, procedente il.ilii.
quatorze soldadas do Exercito, que tiveram
baixa c que se destinavam ao norte, l-.stas
cx-pracas foram incluídas nas fileiras da
policia.

Reunião da bancada bahiana
liontem, reuniu-se a bancada bahiana ii-

tuacloiiista, presentes pessoalmente os depu-
tados Mouis Soilri-, Arlindo Lconi, Ociavio
¦Mangabcira, Kcdrittf.es J-iina, Mario Her-
mes, Palma, í.eão \'el!oso, Elpidio de ^Ecs-
quita c Pereira Teixeira, c, por delegação,
os deputados Ubaldino de Assis, lúigenio
Toiirinho, José Maria Tourinlio e Alfredo
Ruy, na residência do dr. J. .1. Seabra
que, por proposta do sr. Moniz Sodré, a?-
provada i«ur acclamacão, foi convidado para
presidir a sessão*

O sr. Seabra declarou que o fim fri"-
cipal era a eleição do Icatlcr da bancada.

O ir. Rodrigues «Lima propoz que fosse
renovado, por -acclamacão o mandato dc
leoder conferido, v.o anno anterior, co sr.
•Moniz Sodré, que- o havia desempenhado
satisfactoriamente. Approvada unanitiiemcn.
U esta proposta, o sr. Arlindo I.eoní lem-
brou, o que foi tambem por todos acceit-3,
que o ícinícr ficasse investido de amplos
poderes paru representar a baucada _ias
combinações relativas A composição da
Mesa c das comjttissücs permanentes tia
Câmara.

Q sr. Seabra leu tcleffranimaa dos depu-
tados aumentes Kugcnio Tourínho, José Ma-
riu e U_aÍd'mo -de Assis, que «declaravam
votar r.o sr. «Moniz Sodré para leader da
líancada.

O sr. Octavío *_Canjfal*ejra conimunicotl
íjec, rcprcãontatido o *r. Alfredo Ruy, o

veto deste tambem recaia v.o sr, Moniz
Sodré. . .

-_:n seguida o sr, Seabra p.opoz que se
enviasse um telegramma de congratulações
e solidariedade ao governador da llahia,
assignado por todos os deputados filiados
ac Partido Democrata. Approvada esta pro-
posta, o sr, Moniz Sodré, agradeceu nos
seus collegas ti renovação do scu mandato
do leader c dcclarn.i-iltci que ia teiegra-
pbnr ao renador .Ruy Barbosa, levando no
conhecimento dc s. ex. as dclibcráiõts da
bancada. '¦" * '

Depois da reuniLÍo, a bancada babiaua,
de accordo com a pro;;o=t_i do sr.| J.'-;J.
•Seabra, transmíltiu liontem mesmo, ú noi-
tc, ao dr. A.ntíiiio Muniz o segülitiutelc-
gramma -'.&".

"CoVEBXADOR — Bahia — Os .deputados
federars da bancada bahiana filiados ao!
Partido Democrata, inclusive o nosso ¦ cmt-
itenl. chefe dr. J. J. Seabra, que presi-
drv hoje a no-sa primeira reunião do cor-
i«-nte anno, resolvemos cii-.-:-.ir tt \-.rc_.,
cem «s noísas cord'aes conj^ratulaç-W, pelo
aitjpiciüso faclo do vossa festejada* '-poSfC

no governo do Estado, que repreicntainos,
of sinceros protestos de nossa leal c ittqltc*
lr.anlr.vcl solidariedade politica (a)' —!:Mu-
nis Scdrc — Palma — Rodrigues tíiiK —
I.cân Vclloso — mpidio' dc Mcsqkitif. —
«lí.ii-ii, Hermes — Pereira Tciiciitr -u- Veta-
-cio 'Mangabcira — Alfredo Rityc-à- $Josc
Maria — Arlindo J.coni." .«. > f.

<i deputado Muniz Sodré, leadcs*8a-íían-
cada bahiana", recebeu antes da reunião, os
seguintes t-Seprr.mmas :

"!!.-.': ia, 7 — Para léadcr. bancada tVcjlo
Muni/. Sodré. e peco-llie rcprcscntar-inc na
reunião «la baucada, conferindo aiaico liín-
pios poderes. Abraços. — (a) liuitenio
Tonrhxho."

"Bahia, ? — 'Pe posse do ;lc'.cgra:nin:i
do -prosado amigo, peco .VMinera ttoj rÇpt-c-
sciitar-me r.a rcunÍ"io. cor.imuiucdúdo V. dis-
tinetos coUcgas meu voto recác na pessoa
do digno nmíso, que superiormente dirigiu

a bancada no termino da legislatura finda.
Affectuosos abraços. — (a) Chci'Jii:o dc
Assis."

'•t'i:i*..\N'n — Atada soli o peso da mi--
nha grande dur, d.ivo de comparecer ú
reunião da bancada, confnrmc o seu con-
vite. _*on inteiramente solidário com o.que
o meu presado amigo resolver, .deixando
aqui expresso que o meu voto c -pela con-
tiuuação dc sua esclarecida leaderança. —.
(a) José Marta Tourinh:>.,f
—... i mmnjmiwmfgf^mmfmmwmmmmmmm mm- -*»*_¦_
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Onde mais uma vez, a cobiça e a avareza levam o indivíduo mais timorato ao nefan-
do crime dc fratricidio, recebendo o merecido castigo, graças á Divina Providencia, repre-
sentada cm "um minúsculo alfinete de gravata.

cigarros mistura pa-
ra 300 réis, com
brindes, LOPES SA'
& C.

fnsftucgão Municipal
Afim dc sc stibinetlercni a exame me-

dico, devem comparecer liojc, ao meio-
dia, 11a Directoria do Hygiene, 03 se-
gninlcs auxiliares de ensino: «"uitonio
Coutinho, João Baptista «la Silva, Fran-
cisca Fontoura, Ernesto Osório, Abi-
gail Kcmburg, Eurydicc Dias Passos,
Luiza Leite A. da Silva, Brasillna Ama-
ral, Manoel Aurélio dos Santos, Aline-
riuda Antunes Stizano, Judith Moura,
Ersilla Ornellas. Maria Clialreo, Guio-
mar França Leite, Celeste Alves, Guio-
mar Barbosa do Amaral, Carmen de
Oliveira, Eduarda Marques, Guiomar
V. Morgcl, Xocmia Go'-ioy ICelli, Leo.-
nor Borgis, Gyseíla Kheyler,

O DIA NAS ESCOLAS
FACULDADE DE SCIENCIÁS JÚRI-

DICAS K SOCIAES — Começam liojc, se-
«•1111.I lífcira, liis 9 lior.ís da, manhã, os
cx_.me.i de sufficiencia dos alumnos t"ns"
feridos «Ias academiai conceituadas. Taes
exair.es O-iedi-ccram aos dispositivos da I_-ei
Orgânica. Entram amanhã os que depen-
dem dos exames do primeiro e do segundo
anuo «e só depois de terminados estes se
iniciará os do terceiro anno. Purante os
exames nüo haverá nulas dc philosophia
do direito, direito publico c constitucional,
economia política, direito iiUernacional. Ho
¦primeiro anno haverá, -porém, a aula de
direito romano c do segundo — a de direito
civil. O horário das aulas subsiste o mes-
mo, pois só na próxima quarta-feira poderá
entrar em vigor o novo horário, ainda cm
elaboração e dependente da approvaçía da'Directoria da Faculdade.

ACADEMIA DE «\LT03 ESTUDOS —
O horário das aula) no corrente mez i o
seguinte : --
' A's seRundas-feiras — Economia .política,
da? 5 ás 6 — Professor, dr. Amam Ca-
v.lcantl; e das 8 ás 9 — Direito Consti-
tucíonal, professor dr. Aurelíno I.cal.

A's terças-feiras — Direito civil, das s
Ss O, professor dr, Alfredo Dcrnardcs. c
das 6 c 15 íi 7 - Direito commercial,
professor dr. Qirvalho 'Mourão.

A's quintas-feiras — Das 5 Ss 6, eco-
nomia politica, professor dr. Amaro Ca*
V3ieanti-

A's sextas-feiras — Das Sá*, «la uc

|Vae fundar-se nos subur-
bios uma útil associação
Um grupo de rapazes, moradores nos

subúrbios, vão fundar na Piedade uma
útil associação.

Ao mesmo tempo que recreará, a fu-
tura associação tratará do aperfeiçoa-
mento moral e civico de seus associa-
dos, alem de outros fins realmente
uteis, taes como a propaganda contra o
analphabetisiiio, o nlcool e outros ma-
les sociaes.

Sports, theatro. etc., constituirão a
parte recreativa da nascente sociedade,
e a idéa tem despertado geral acceita-
ção na mocidade que habita nos sub-
urbios.

A primeira assemblca será realizada
no dia 11 do corrente, ás 7 horas da
noite, no salão da Sociedade Fingas
Carnavalescos, cedido gentilmente pela
directoria. Nessa reunião tralar-se-á do
titulo da nova associação c eleição da
commissão para elaboração dos esta-
tutos.

OS LARÁPIOS

____---_-------—____________-_-_-JSBB^^--il 

. ¦

(^ K^smsamsBBammèi^mmmtmmmmwtm^smmms^amessssm^ _9 H

A abertura da Carla Regia, pela qual
S. A. Real o Priucipe Regente, lottvan-
do o zelo, amor e lealdade dos seus
fieis vassallos da Villa da .Campanha,
acceitava o offerecimcnto da terça parte
das suas rendas para os "alfinetes da
Princcza", foi cercada da maior solou-
nidade c entre vivas demonstrações de
rigosijo. _ .

A 1 de junho de 1S01 o juiz dc fura
presidente, dr. José Joaquim Carneiro
dc Miranda e Cosia, convocava os ve-
readores c o procurador do Conselho
c, cm "acto de vereação", lhes apre-'sentava uma carta fechada, do consc-
lheiroe ministro dc Estado d. Rodrigo
de Souza Coutinho, dentro da qual íoi
encontrada' uma outra, lacrada com o
sello das armas .reacs. Essa era diri-
gida — Ao Juiz, Vereadores e Procura-
dor da Câmara da Villa da Campanha
da Princéza — c logo que sc viu a
firma do çxcelso punho do Priucipe
Regente "se levantaram todos c de pé
ouviram a sua ¦ leitura ' como foi lida
pelo. ministro presidente".

Os edis se congratularam entre re-
ciprocos parabéns c o juiz de fora se
manifestou logo, com a sua habilitai
ponderação, sobre _ a significação da-
quelle acto e o brilho que dali adviria
pera a nobre e re.al Villa da Campanha.

Honra lão distiucta e assignalatla,
disse elle, não podemos reconhecer de
outro modo senão fazendo com que o
Publico a conheça, respeite e vitime,
correspondendo ao valor desta Mercê e
Graça pelos signaes públicos da nossa
estimação, da jiossa gloria, e do iioíso
eterno agradecimento."

A Cantara deliberou immcdiatanientc,
de accordo com a opinião do juiz de
fora-, 1° — que se conservasse perpe-
tuamenle a lembrança daquella honra
e mercê na denominação da villa, que
seria dali cin demite nomeada nos pa-
peis publicos — Nobre o I„cal Villa da
Campanha da Princesa, 20 — que se
convocasse todo o Clero, Nobreza e
Povot-d*. Villa para que no meio dellcs
se piiiiUfcássc c applaudissc a Carta
Regia, o que deveria ter logar por
oceasião das festas de Corpo dc Deus
que se achavam próximas; 3" — que se
archivasse tal documento para todos oj
séculos futuros.

Determinaram que se tirasse uma
copia cm pc-rgaminlio, com caraclcrc»
dc ouro, para ícr guardada . em ami
cofre -especial, de tres chaves, o qual
nunca seria aberto senão em presença
de todos- os officiaes da Câmara, e cm"acto de Vereação" de que se lavraria
um termo. Nesse cofre se deporiam
lambem o original da Carta Regia, o
auto da sua publicação c todos os do-
cumentos relativos á creação e privi-
legios da Nobre e Leal Villa.

As tres chaves do cofre deveriam fi-
car em mãos de tres clavictilatios, .pes-
soas que representassem as "tres cor-
porações dos Moradores da Villa, que
têm parte na Carta Regia como premiu
da sua fidelidade e que se devem in-
teressar com o maior zelo 11a perpetua-
ção da mesma...

Esses tres clavicularios foram: o vc-
rcador mais velho, representando a Ca-
mara; o capitão-mór da villa, signiíi-
cando a Nobreza; c o procurador do
Conselho, pela parte do Povo.

Cada um deites, durante o tempo em
qnc tivesse comsigo a dita chave, era"obrigado a trazer publicamente um
objcclo significativo da mesma, que
será uma chavinha de ouro nas cadeia-:
do relógio, ou pregada 110 bolso do ves-
tido da parte de fura, para que a vista
desse distinetivo, que será insígnia de
honra, faça eternizar na memória de
nessos Netos e descendentes, para seu
exemplo c imitação, a mercê c honra
que conseguiram do Real Throno os pri-meiros Moradores desta Villa..."

A Câmara dispõz, em seguida, sobre
a maneira de_ cobrar a contribuição
voluntária, assim como as outras taxas
para os serviços públicos da villa. K'
de notar que cm tudo vibrava sempre

caracter de nobreza e lealdade da-
quella .população; aquelle que íuystifi-
casse a Real Fazenda, era declarado"indigno de occupar cargo publico 011
do Real Serviço nesta villa que tem
por brazão da «ua nobreza a distiucta
lealdade dos seus moradores, reconlic-
cida por sua Altcza Real".

Em quanto importariam as rendas da
contribuição voluntária ?

Uma certidão rcqticridal em 1800
pelo guarda-mór Manoel Ferreira da
Costa Neves e passada, cm virtude de
despaalio do Juiz de Fora, pelo escri-
vão da Câmara, declara que 

"revendu
o Livro dc Arrematação que serve nes-
ta villa, nellei I afl. huma se acha c
auto de arrematação das cabeças do ga-
do vaceum... pelo preço dc duzentos í
vinte e duas oitavas de ouro; e nc
mesmo livro a follrns duas se aclis
tambem o auto de arrematação d.-,
renda de afferrçõcs... pela quantia d<
sete centas e trinta e cinco oitavas d<
ouro..."

Só essas duas verbas sobem, portan-
to, semanalmente a 957 oitavas dt
ouro.

lEm outro documento, determinande
as procissões c festividades qne a Ca' mara da villa ordenava e deveria as

[ sislir e acompanhar, fazendo jus á:
| respectivas propinas (12 dc íevereirc
Ide iSoo), lê-se o seguinte:"...afunda o Termo desla Villa nüc

estava demarcado e comtudo já as ren
luas que se compunham de afferições <
j cabeças talhadas no Assogue foram ar-
i rematadas por um conto cento e qua-

renta c oito mil e quatro centos; c_ <_ii(
i quando se aneixasse a estas a consigna'
j ção voluntária que estava assignada
! veria «T importar tudo cm mais de qua-
j tro contos e oito centos mil réis".
j Não será cxaggerado calcular qut

1 attingisscm, cm média, com o correi
tios annos e a prosperidade da villa. a
seis cont09 annuaes as suas rendas
das quaes dois conlos iam consignado-
á princcza "ein cofre separado, par;
nunca se confundir com quaisquer ou-
trás remessas", conforme instruía a
Carla Regia.

O cavalheirismo dos campatihcnscs
foi mais longe e na regulamentação da
"iDivisão e Remessa da Terça" ficou
disposto que esia "seria sempre -retiict-
tida cm oiro fundido e do melhor qui-
late que apparecer, dentro dc um co-
fre delicado, capaz dc apparecer 11:1
Real Presença da Princcza Nossa Se-
nhora, mas resguardado por outro de
madeira fone, ipic possa resistir aos
movimentos da jornada..."

Foram tão tocantes as manifestações
dc sympatliia da Campanha pela sua
princcza que o príncipe regente, pela
carta de iS dc março de iSco "houve

par bem fazer doação á Princcza do
Brasil, durante a sua vida, do senho-
rio daquella villa...", já lendo antes,
cm uma contenda <jtte surgira sobre u
demarcação de limites com S. João
«1'1-l-Rey, declarado que "...'merecendo
a 'Campanha uma justa e particular
contemplação da sua parte... ordena-
va ao governador e capitão general «la
Capitania que suspendesse ioda a divi-
são dc território dc «pie, vossas mercês
(a Câmara da villa) sc queixam e pu-
zesse logo Indo no scu anterior estado .
— Luris Falcão.

¦«11 11 «a <' —

direito constitucional, professor dr. Aure-
Üno Leal.

Aos sabbados — Da«i 5 is 6, direito ci-
vil. professar dr. Alfredo Eernardes e da»
6 e 15 ás 7, direito contmercial, pro-fessor dr. Carvalho 'Mourão. .,

Um que cáe na rede
O commissario Mario Nogeira do13 districto policial, effectuou liontema prisão de Eduardo Francisco de Al-meida, residente á rua General Pedran. 305, por estar o mesmo indigitadocomo amor de vários furtos de appa-rçllios de ílluminaçâo nas ruas Fran-cisco de Andrade, Barão de Petropolisetc. r '
A mesma autoridade apprehendeu

parte do furto, « está no encalço doscúmplices de Eduardo, que está stndóregularmente processado.
_» _H*_

NA CHEFATURA DE POLICIA

O assistente do chefe
Logo que foi promovido ao posto demajor o sr. Carlos Reis, falou-se queS. s. seria substituído no logar de as-sistente militar do chefe de policia.Tal nao sc verificará. Attendendoaos_serviços prestados á sua adminis-tração pelo referido major, o dr. Au-relmo Leal resolveu conserval-o no lo-

gar. Quanto ao capitão Ferraz, que sedisse o substituto do major Reis, estáassentada uma commissão que o mes-mo desempetftará no 'Estado-Maior da
Brigada.

) incontestável!... Nenhum esta-
belecimento de inoveis sobrepuja
o real valor da Casa Leandro-

Martins & C„ i a melhor t- a que
mais vantagens offerecc — Rua do
Ouvidor 93 e 95 c nos antigos armazéns
á rua dos Ourives 39 a 43.

lit | ¦ |i _U_» i.|i |P Ü M 1 M ¦

DE ALAGOAS _ __

A chein do S. Framisc-
Maceió, 7 (A. A.) — Informam de

Penedo que continua a enchente dn ri»
S. í'rancisco, causando apprehensãV) ó
população ribeirinha.

Maceió, 6 (A. A.) (Retardado) -
Tel.graphani de Penedo que, devido á
enchente do rio S. Francisco, as agliíl
inundaram a parte baixei da cidade,
prevendo-se grandes prejuízos, oso a.-'
âgiKis continuem a subir.

Maceió, 7 (A. A.) — Procedente «!'j
municipio dc Atalaia, para onde seguiu
em excursão, deve regressar hoje o
governador do Estado.

Maceió, 7 (A. A.) — Na Carr.jra
dos Deputados foi discutido um proje-
eto creando o gabinete de pesquizas
medico-legaes, de accordo com a Sanla
Casa de Misericórdia c setu despesas
para o Estado, aproveitando os tttet.-i-
lios e o instrumental do gabinete de
chimica, daquelle estabelecimento dc ca-
ridade. ¦

-Voccit-, 7 (A. A.l — As recebedo-
rias de rendas de E. José do Lago e de
S. Luiz do Quitunde, que no anno pas-
sado renderam no máximo tres contos
de réÍ3, arrecadaram em abril ultimo
respectivamente, dez e onze contos i*
réi«.

TT DP rir
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A derrubada de maltas, na

serra do Andarahy
~_ 1—¦ •

Miimm mWmmm^i'^-
BB mmWÊM

Ci «'us iroiita assignah o p'onto cm que se/está fazendo a derrubada

Tivemos, ha poucos dias, á informa-
ção de que o proprietário ou arrenda-
tario de umas terras na serra de Anda-
rahy installára ahi uma serraria clan-
destina, onde trabalhava não somente
com a3 madeiras derrubadas no seu
próprio tcrneiio, devastando as suas
matta;!, como tambem com as madeiras
das .propriedades circilinvizinhas, assim
particulares como <lo governo, liontem,
resolvemos averiguar a procedência da
denuncia, visitando, em escaladas rela-
tivamenw perigosas, aquélla scrrti. Ks-
sa visita foi, do ponlo de vista do in-
itercsse jornalístico, duplamente provei-
líosa, já porque pudemos, na verdade,
'verificar os -fundamentos da noticia
acerca da exploração clandestina e cri-
minosa dç madeiras, já por termos tido
«¦nsojo dc inteirar-nos de tun facto ali-
solutnnienle inédito c sunprel»ondeiite,
dc que nos occupamús noutro local: na
capital da ila Republica, lia ainda quem
viva á moda ila edade da pedra, enla-
-pardado e animalinente.

A questão da exploração de uma ser-
traria, na serra dc Andarahy, resume-se
assim t

O sr. Eduardo Rutlge possue ali uma
longa faixa dc terreno, devidamente
¦lcniarcada. Ha coisa de 26 annos, ar-
rendou o sir Rwlge o seu terreno ao
sr. Luiz Cardoso, homem hoje opulcn-
to c proprietário de vários immovcis,
110 local.

lia alguns annos jn, installou o sr.
Luiz Cardoso, não propriamente uma
serraria, mas vários estaleiros de traba-
jhar madeira, cm terras da demarcação,
que lhe foram arrendadas. O numero des-
ses estaleiros tem variatlo com o ti íupo
c de accordo com as necessidades do
consumo, que o próprio arrendatário
íaz ila madeira. Presentemente, • são
setra os estaleiros do sr. Cardoso, in-
(elligentciuente desfarçados enlre a
inattaria ainda existente, nu terreno ar-
rendado. O sr. Luiz Cardoso tem, du-
rante annos, devíiftado continuamente a
sua multaria, delia extraindo relattv-
mente grande quantidade dc madeira,
com a qual, entre outras iipplicações,
construiu as diversas cnstis, qnc possue,
eni S. Francisco Xavier.

A' distancia mesmo da serra dc An-
«liirahv, onde fica o terreno arrendado,

lobriga-se e descortina-se, com facilida-
de, a devastação já levada a effeito,
pelos claros largos que a fralda pe-
nhascosa exhibc, contrastando com o
aspecto compacto .de vários outros tre-
chos daquèlla prolubcrancia volumosa
de ipedru. Mas. já porque a qualidade
da madeira preferida pelo sr. Luiz
Cardoso tenha escasseado no terreno ar-
rendado, já porque outra razão o tenha
levado a praticar o facto de que co-
Ihcnios egualmente noticia 110 local, o
caso é que o arrendatário das terras de
propriedade do sr. Eduardo Rtidgie en-
trou, ultimamente, a "mandar derrubar
arvores ciu terreno alheio, quer de pro-
priedade particular, como o da Com-
panhia Brasileira de Construcções de
Immovcis ,qiter de 'propriedade do go-
verno.. Derrubadas clandestinamente,
furtivamente e bastas vezes sob a pro-
tecção silenciosa da noite, são essas ar-
vores conduzidas para os estaleiros do
sr. Luiz Cardoso, onde soffr.em ligeiros
preparos, para serem posteriormente
trabalhadas e aproveitadas, quasi sem-
pre em construcções de inmioveis do
explorador. Apezar de se acharem lo-
calizados em sitios quasi inaccessiveis,
pudemos hontem ver alguns desses cs-
taleiros, averiguando a procedência e
os fundamentos da denuncia, completa-
dá com as demais informações, que aci-
ma relatamos, colhidas no próprio local,
onde fica o terreno arrendado.

Agita-se, -presentemente, a campanha
contraria á derrubada dc maltas e lio-
restas, no paiz. pratica csa tida como
perniciosa e altamente condetiinavel,
niolivadora da elaboração dc um Codi-
go, ainda dependente do pronuiiciiimeii-
to do Congresso Nacional. Entretanto,
é na própria capital da Republica, Olldif,
aliás, essa campanha tem lido mais
funda c niliJa repercussão, que o ar-
rçndatario ile uns terrenos liniitroplies
dc terras do governo e dc outros par-
liculun-'s, protegido até aqui com o dos-
conhecimento e a ignorância de quasi
todo o publico, vem, de ha muilo lcm-
po, pondo abaixo não só as arvores si-
luadhs na superficie arrendada, _ como
cm terrenos de propriedade alheia. ,

Para esse fado. devem voltar as vis-
tas os prejudicados: — o governo m-
cltisive c principalmente.

A' margem da guerra jflg COllSÜtllillteS U

j Uma exposição suggestiva KBpUIJHbd

Tendo de completar as obras de reconstrucção de accordo com a plan-fa do edificio projectado para os novos armazéns-d'"A BRAZILEIRA", pre-venimos aos nossos freguezes que desde hoje será fechada a parte velha a ser
reedifiçada, ficando aberta a parte do predio novo. já concíüido ao lado-n. 42.

Durante as obras, que durarão 4 mezes, "A BRAZILEIRA" fará um
desconto absolutamente real -- de 10"j". sobre os preços marcados e descontos
variando de "20 a 50 "Io" em muitos artigos de saldo, como sejam capas, pale-
jtots de seda, manteaux de passeio, dê theatro e outros.

Brevemente publicaremos o desenho do edificio que se destina aos no-
yos armazéns d'"A BRAZILEIRA". ..

Aproveitamos a opportunidade para lembrar aos nossos freguezes, que é
na "A BRAZILEIRA" que se encontra um magnifico sortiménto de artigos
para inverno, quer em tecidos modernos, quer em manteaux, costumes grande
tailleur, saias, etc.

Sortiménto incomparavel de roupas brancas pa ara senhoras, para homens
e para creanças, com a vantagem do desconto durante as obras.

LARGO DE S. FRANCISCO

PELO ALMIRANTE GRADUADO

Jílexandrino faria de jfilencar
MINISTRO DE ESTADO DOS NEGOCÍGS DA MARIMBA

EM MATTO GROSSO

Operários da União na
miséria

A caria que damos em seguida vem
denunciar a situação precária cm que
sc encontram os trabalhadores da Es-
'trada de Ferro de Itapura a Corumbá,
pois desde agosto de 1915 não recebem
os seus vencimentos, cmiitiatito que os
que os dirigem são farta c ponlualmcu-
tc remunerados.

O ministro da Vaição, a quem está
affecta a superintendência geral desses
serviços, bem podia ir em soceorro des-
sça pobres homens, atirados no,s con-
fins de Matto Grosso, chamando á fala
o direclor daquèlla íerro-via, c, esta-
mos certos, de que o fará logo que leia
a missiva que 1103 foi dirigida.

J3il-a:"Aqitidauua, 2S de abril de 1916. —
Illmo. sr. redactor do Correio da Ma-
nhã. Rio. —Esta caria, se hem que sem
àssignatura, é dos operários e trabalha-
dores da Estrada de Eerro de Impura
a Corumbá e pede o seu valioso au-
xilio para uma causa tão justa que cs-
peramos que essa nobre redacção a
advogue.

•Ii' o caso, sr. redactor, que estamos
desde agosto de 1913 sem receber os
nossos ordenados, só isso é o bastante
para_ provar a justiça da nossa recla-
inação, nias nem isso podemos fazer,
porque o nojso director mora no 'Rio
e recebe todos os mezes dois ou tres
contos de ordenado e este anno só ap-
pareceu aqui uma vez.

Já fomos obrigados o anno passdn
a suspender o nosso trabalho até por
falta de comida, nos chamaram de gré-vistas. Apparccen aqui o director e
mandou embora parle do pessoal."

CERVEJA FIDALGA cura
Calor, tristeza e secura
VM CASO SUSPEITO

'Acaba de inaugurar-se no Pctit Pa-
lais, em Paris, uma exposição estranha,
que o governo belga organizou com ca-
rinho c que servirá para documentar a
liistoria da guerra.

Trata-se das maravilhas t das ruínas
artísticas recolhidas entre os csconi-
liros das cidades de Ypres, Nicuoort,
Fumes, Pervysc, ilianiscapclle, c as c-
dades da Fluiu!res onde os séculos ac-
cumuUrain verdadeiros thesouros. Io-
das estas cidades da Flaiidrcs tinham
a mesma historia. As menores aldeias
contavam com a sua egreja,.autiquissi-
rua, cujo campanário — tc bcffroi —
dominando as dunas, servia noutros
tempos de tiharol para os pescadores
flamengos.

INessas formosas egrejas, de altares
sumptitosos c quadros magníficos, fir-
mtadas pelos melhores mestres da esco-
Ia flamenga, retratava-se toda a histo-
•ria religiostt do paiz. Logo que se en-
triqticcia a aldeia 'nclo trabalho dos seus
•¦dis e pelo gosto dos seus, artistas,
transformada em pequena cidade, er
guia-se o palácio municipal, por sua
^ez constiuido e ornamentado com ca-
rinho, apregoando a altivez e o apego
patriótico ás instituições locaes.

Muitas dessas -maravilhas já não
existem hoje, nem 0111 vestígios.

O governo belga reuniu os dooumou-
ios mais convincentes c -mais emocio-
nintes com varias obras de arte: mia-
deiras esculpidas, estatuas, quadros re-
tirados especialmente das minas de
-Ypres, ao preço de heróicos esforços
realizados por unia missão nomeada
jiclo rei Alberto.

Desta fôrma se pôde reconstituir
ou a si completamente uni coro de egreja
do século XVIII, inteiramente esculpi'
do e d. surprehendeiite trabalho.

Tainbciii se reconstituíram dois por-
licoá formados de cohuunas da inais
pura arte flamenga, procedentes de
Fumes; a porta de madeira dos es-
(ilendidos mercados de Vipres, que foi
redrada debaixo dns escombros, sob
«111 dilúvio dc granadas, quando tudo
so achava em chaiiimtts; uns couros de
Cnrdova e alguns quadros dos séculos
XV e XVI salvos dos hospícios de
Poneringhe.

Tor fim, numa saleta consagrada ao
leculo XVIII, foram reunidos alguns
moveis e objectos de montra que per
Ienceram ao Museu Mcrghelynck, de
Ypres, hoje reduzido a cinzas.

di c isto, apenas isto. o que ahsolu-
lamente nos re.sta quasi intacto da
irte que foi. durante séculos, a mais
fv.ir.i gloria das Flalldrcs belgas.

Falleceu hontem o
deputado

Feiisbeíio Freire
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'Após alguns mezes de padccinicntos,
curtidos, ura 110 .cito, orti ue pe, site-
ctimbiu na madrugada de llonlcitt, pelas
3 hutnii, vielimadu por uma moléstia
catei.M-a. o sr. Fe'•'..;icllo Freire, depu-
ttidj federal, pelo listado de Sergipe.jO

desenlacc verifi-
eou-se na casa dc
residência do cx-
lincto, á rua Süo

Francisco Xavier,
11, iili.

. O sr. Fclishello
Freire, foi uni ho-
mem que teve, cer-
ca dc duas dezenas
dc a 11 n o s atraz,
ti m a importante
notoriedade. il c-
dico, politico, his-
toriador, constitu-
cíonalista, hcruie-
ncuta, jornalista,
freqüentemente ju-
ri.scoiisiilto sein di-
ploma, o extineto

dc hontem, sc não
revelou, durante a
sua vida. publica
semi-secular, 11111 a

O sr. Pclisbello excepcional capaci-
Freipc dade para ganhar

definitiva nutorida-
d o c 111 qualquer

dos ramos tle actividade mental a que
?c dedicou, evidenciou, som duvida, o
seu valor intellectual solido e a dedica-
Çãu no estudo, li ti tre todas as oecupa-
ções. .porém, a que sc dedicou o falle-
cido' deputado sergipano, uma sobrde-
vou ás demais, fazendo-o lornar-Sc nella
realmente notável, E páde-sc tvfíirninr:
o sr. Felisbclla Freire era o brasileiro
que mais conhecia c sabia a. historia
parlamentar do seu paiz, desde os tem-!
pos do império, sendo o seu archivo
dos_ trabalhos da antiga assemblea im-
pcrial e do actual Congresso Nacional
quasi tão importante c completo como o
archivo mesmo 'official. 

E o archivo do
extineto não eni, como esle, uma ne-
cessidade por si mesmo explicada: ti-
nlia-o o deputado sergipano por amor
ás collcções dc coisas graves c cir-'
ctimspeclas, não o consultando senão jexcepcionalmente, porque havia dc cór, I
sem falha o sem lapso, o texto dc todas i
as leis, decretos c resoluções elabora- jdos 110 -parlamento do Urasil. Era elle
mesmo o archivo consciente c vivo des-
sas elaborações,..

O dr. Fclishello Freire, nasceu na ci-
dade dc Lagarto, Estado de Sergipe, nn
dia ,|o de janeiro dc 1S58, primogênito

1 dn _ consórcio do coronel Fclishello' Freire e d. Rosa dc Góes Freire, re-
ccntcniente fallícidos,

Muilo moço ainda

Morto i'(!|ii;nt.iiin il<; uma
creimçii

Depois de lhe ter sido ministrado
tini purgativo, veio a fallecer, a pe-
quena Maria, de tres mezes, filha de
Clolhilde da Conceição, moradora á
rua l.eopoldq 11, 262, 110 Andarahy
Grande.

Sabedora da occorrcncia, a policia
do 16" districto fez recolher o cada-
ver ao Necrotério, afim dc ser exanii-
nado, por julgar o caso suspeito.

Na actualidade, pensão a 60$, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. Mem dc Sá, 13—13.
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O uxoriciilio ilo nnic-liuiitoiii

A autópsia de Maria Isabel
'Foi mandado recolher á Casa <lc tDe-

tenção .Onofre Bulhões, que, conforme
liontem noticiámos, levado pela paixão
dc ter sido abandonado, covardemente
assassinou sua esposa, Maria Isabel, na
casa á rua Jorge Rudge 11. 120.

No auto «le prisão cm flagrante de-
ptizerain varias «icssoas, testemunhas dc
vista, ficando apurado não só não ha-
ver sido Maria Isabel colhida em fia-
grante de adultério, como. affiriuoti o
uxoricida, mas, tambem que elle quan-
do cm companhia de sua esposa, a cs-
ipancava com freqüência e brutalmente.

O cadáver de Maria Isabel foi auto-
psiado pelo dr. Sebastião Cortes, que
verificou apresentar elle dois ferínicn-
tos por arma de fogo, sendo, tuii 110
ventre e oulro na região glulea.

Seu cntcrraiiienlo teve logar 110 ce-
milerio de S. Frattcisco Xavier.

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OCUI-ISTAS
IiAHGO 1>A CARIOCA. 8 SOK.
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Aviação

Uma idéa feliz do the-
soureiro do A. C. B.
Por propo.sta feita pelo sr. J. P. Do-

mingues Silva, Ihesourciro do Acreo
Club Brasileiro, foi lia tempos appro-

vada a organiza-
ção duma tombo-
Ia cotn o fim dc
angariar recursos
para cobrir e en-
frentnr as despe-

sas que se vèm
fazenUn com os
prifrarativos <1 c
"hangars" e mc-
Ihoramcnlos' ,ge-
raes, no campo
de aviação.

Resolvemos por
esse motivo ouvir
a opinião do au-
tor da referida
proposta, por ser
elle 11111 dos mem-
bros mais acata-
dos c que mais
têm trabalhado
pela prosperidade'do Aéreo Club, o

sr. Doniingiícs Sil-
va. S. s. nos re-

BBf-.

O sr. J. P. Do-
mingues Silva

cebeti limito gentilmente, cm seu ele-
ganle gabinete de trabalho na Red-
Star, á rua Gonçalves Dias.

— Com prazer prestarei as iijfo.rina-
ções que quizer o Correio da Manhã.
Posso 'garantir que daqui a pouco tem-
po, cm matéria de aviação, o Brasil
estará collocado logo após os Estados
Unidos — começou o sr. Silva.

O Ae. C. já fabrica apparelhos que
Se podem confrontar com os estran-
gciros.

As propostas para a lombola, foram
innumeras. tendo sido approvada por
unanimidade, a minha,

Em que consiste?
Trata-se da emissão de 100 mil"tiekets", 

que serão vendidos a mil
réis cada uni, representando, portanto,
uma sonima de 100 contos.

-Esses " tiekets", serão distribuídos
cm carteiras dc cinco cada uma.

Todos os "tiekets", têm um numero,
que^ corresponderá á lombola que se
realizará depois <le vendidas todas as
carteiras.

Para a lombola, a direetoria do Ae.
Club, conta com o apoio dn commercio,
que ccrlamiiilc não, negará o seu con-
curso, a tão patriótica iniciativa.

Além disso, haverá dois prcmios de
valor representado.

O cavalheiro que maior numero de" tiekets" tiver vendido, terá direito a
uma rica escrivaninha com a co.nipc-
tente cadeira,

A scnho.ra que lambem assim proce-
der, terá uma linda "coiffcusc" e um
rico. '•puff" estofado a soda.

Nuiii dia determinado pela directo-
ria será publicado o iionie da senhora
c do cavalheiro que mais "tiekets" te-
nhani vendido, assim como scá marcado
o logar o.ndc sc realizará a tomluila.

Para esse fim, já foi dirigido uni
requerimento á Prefeitura.

Sobre a acceilação que a mesma tom-
boia terá da parte do publico, fácil é
prever, pois, certamente ninguém sc
negará a concorrer com mil réis, -para
um fim tão patriótico.¦As carteiras, serão distribuídas pelas
casas commerciaes, mais acreditadas
da nossa praça, sendo que, só a Red-
Star, offerecc-se, a distribuir pelos seus
freguezes cinco mil.

Por eiiiquanto, -ainda não sc sabe on-
de se realizar a tomliola, mas é quasi
cerlo que seja 110 campo dc Santa
Anua, sendo que nesse dia, além de
muitas diversões com o Acro co.nta,
realizar-se-á, um grande meetiuij dc
aviação, 'com apparelhos construídos
nas officinas desse club.

pare tyyal
EXTRAORDINÁRIO SORTIMÉNTO DE:
BLUSAS, SAIAS, MEIAS E ROUPA
BRANCA PARA SENHORA.

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA!!
VISITEM O

DUAS "PIOCIIES" DB TAIMXTO

pare t\oy&!

R i.lfi

AÜ.S SUS. DKIM TADOS 13 SE-
N.VDOltKS

Afíirmanios que as roupas brancas
niais finas, sol» medida, são da casa
Leite, sob a direcção do ex-contra-
mestre da casa Mme. Coutou, assim co-, ., .
1110 ser hclüssiinii a collecção de Ze-. Muito moço ainda, foi o extineto
phirs irlaiiilvzcs e camhraias dc Unho «tpwtado para a capiial da Bahia, onde
para o conicccionaniento dc ccroulas. j u'' o seu curso de humanidades, niatri-
pyjames e camisas. Rua Gonçalves | culando-se ua Faculdade dc Medicina:'Dias 11. 4;. Teleplione, 120S, central, da mesma cidade. Xo anno dc 1SS1 di-:-1 plomou-sc cm sciencias módicas, após

i mu curso brilhante, regressando, enlão, I
| ao Estado natal, iniciando a sua clinica I
! r.a cidade dc Uranjrirns. Dilatando o'
circulo de suas relações de amizade,

;o extineto penetrou na politiea, fiuidan-
|do o Partido Republicano dc Sergipe

pu-
Íh

ali», (tuas folhas do vida cphcmet.lioiiioin de 11111 desastre deveras lainen- V.m 1SS0, antes da proclanincãó th Pctavcl. No trem viajavam com as respe- publica, transferiu-se o dr 
' 
Felishelhetivas fanuljas os srs. Manoel Bran- í Freire dc Sergipe para esla Capiial, vol-dan. chefe da Fabrica de Conservas | tando a Aracaju logo depois do di;

i.\ HA 17. DA SliltltA

Lamentável desastre
Os passageiros do Irem de Pctropo-lc pregando abcrtàmciitc"as i"(íéas""replis que parte da Praia Formosa ás 10 hlicanas, para o que fun lur naiuice meia da manhã, foram testemunhas Estado, duas folhas do vida cphemef

Portuense e Francisco dc Andrade, che- de novembro, como primeiro govcrnidòrfe da casa Costa Pereira &C. 1 republicano do seu Estado natal. F e toAo chegar o trem na Raiz da Serra deputado tomou parte „a Constil, nteo sr. Brandão desceu, a comprar fra- lendo sido escolhido pelos scusnarScias e quando a locomotiva apitou elle membro da commissão dos 
'1 

{lim!luinoti apressado u wagon, escorregan- disso, foi cllc ni r-,,,,,,-, il, ¦do e caindo sobre o ieito. nassando-lhc '., „.l,iiS ,|J '.. "?-.l:a?larn'. loE° .aP0S.1 ¦ —  iveu apos
pela perna direita a ultima roda. Vc- j 

° 
fm iS a, ll^t* 

im'"'rt:ln,!Ís1SÍ!''?,s- 
,rificado o desastre o trem pariu, e.o|nano ffl,'^ a^cSdo'! 

""
íc.ridii foi iiuincdialaiiicnic soccorrulo I vernn di ],', ¦T.ii.V:^ """""" "u. Ku"
pelos drs. lorge Gouvèa, Alberto Cunha Ucurnch J„P™ 

a 
r'"- co»5,cnuimcia da

e loaquim Nicoláo Filho ,que viajavam i\ 
" 

.„ f' 
í¦ 

r'r,:iI!,ss,",\0 "-'doro da
no mesmo Irem e para procedam a iírâ T'n«K ir* 

'° ¦l,'clr° J**m*áaligadura na perna do sr. Brandão, afim riormente lAnsfnrM 
r'or' se"idovPosto-

dc evitar a hemorrhagia. Em IVlro- ,""' ,"'ec., ?,'f, fr2l10 iwr-' ;1 da Fazcn-
polis foi o ferido recebido pelo dele- fôrrêí \ Z K!'° ''° Sr< ^"'"^\o
cano Oilorico Antunes c muitos anu- ,1Otlorieo Antunes

pe
muitos

(ío:;, «ondo o sr. Manoel Brandão remo-1 
'j'.1" 

f.f""1^'0' 
vol,,ou :'ir! l«SÍslaIivo, sen-

vido para o sanatório de S. José, onde ¦
foi operado pelos drs. Arthur Cruz. _., ,
Alberto Cunha e Joaquim Nicoláo Fi-1
llt

CASA

causou profunda

IIOITEUX - Ct
rias. ! "nitínavoiia

A DIVIDA 1)0 AMAZONAS

ia passagem pelo po-

, leito deputado fe-Ural em varias legislaturas: 1807-1806
005. 1900-911. I0I2-9i.(, 1915.917.'

jornalista, o extineto collahorou cm; vários jornaes e revistas, fundou outros,¦ dirigiu alguns, o ultimo do, quaes. Folha
!"" -vor/r, teve vida culiemera, circulan-

especial, d". Poucos dias, [.or oceasiâo do derra-
dc-iro estado de sitio marechalicio
 | Conto publicista c historiador, con-slam do sou espolio literário: a "Mis-

¦ toria ào Sergipe", a "Historia Consti-
1'tindlntr lucional da Rcpuhliea", a "Constituição

governo do j dos Estados e a Constituição Federal",''Historia Territorial do Rio de la-
liem dc muito» outros trabalhos

Os juros do
_ Mi.it.iM, r (A. A.i -- O

Eslado remeílcu á casa bancaria Máyer
1'rires S Cunipagnlc,' dc Paris, o mon-I neiro
tanto dos juros do prim-.iio semestre do esparsos e inéditos.
f"lunding". vi O sr. Fciisltoüo Freire era

Diabruras da Margot e diabru-
ras tía Mimí

Todas duas muito "smarls", muilo
galantes, mas sentindo já as consc-
qiicncias dc um niáo guarda-roupa, que
lhes ia, a pouco e pouco, baixando o"cachet"-. Era indispensável reformar
a paisagem, soh pena de sc dcsclassi- jficarem nn escala hierarchica do "dc-
íni-iiioiide". '"Que fazer?... Não 'havia á mão uni I"nlarchcur" com alças bastantes para
se lhes puxar por cilas; a espectativa '
110 Rio não era. positivamente, dc I"beaux-affairos"; São Paulo sorria- |
lhes, hi cm cima, como tuna terra dc
proinissão, como única e segura so'.u-
ção ao grave problema da vida de Mar-
gol c Miuii.

Mas para ir a São_ Paulo as loilctt-
tes" toniavani-se, mais que nunca, ne-
cessar ias. , Mimí leve tun plano genial
para conseguil-as e Margot ipromptifi-
coü-se a pôr o plano cm pratica.

K Margot começou logo a agir. Pro-
curou Jorge Bargont. mercador de ai-
tas elegâncias, domiciliado á rua tia
Lapa ir, e comprou-lhe 1 is^oPooo de
"•faiiírcluflics", que foram expedidos,
Iioiii como a respectiva conta, para"Margot o Mi.ni, rua Sanlo Amaro
n. 36".

Loiro a seguir procurou Margot n
"liijotilicr" Picrrc 1'onie. á rua Sena-
dor Pautas .",5, compraudo-llle cerca de

1 :5oo?ooo dc' bugigangas. O endereço
continuou a ser: "iMargot c Mimi, rua l
Santo Amaro .tli". |

A terceira étape» foi rua Corrêa
Dutra 154, elic: Mme. Sinione Bay, |
que foi tambem com i :i'oo?ooo dc fina I
"lingeric". j

Tudo isso foi arrecadado nas malas j
dc Margot e Mimi. que zarparam jogo |
paru São Paulo, a fazer o seu desejado '

Struggle for lifc". Os credores das
duas elegantes "pioches", sabendo do
passeio, procuraram a policia do i.i°
districto, pedindo-lhe providencias.

Não sabemos que fará a autoridade,
mas cremos que pouco fará. pois si: o
ter "cadáveres" fosse delicio que im-
liedis.se excursões inter-estaduaes. os
trens da Central o os vapores do Lloyd
andariam sempre ás moscas...

PAO QUIi XASCF, TORTO...

Uma scena de sangue
na Favella

Voltava da "farra". Tinha o cérebro
cncandcsciilo pelo álcool, rilhava enrai-
vccidanicnte a branca dentadura, vendo
em cada um que passava um inimigo a
combater.

iK. assim, palmilhando os. tortuosos e
alcantilados caminhos do morro da 'Fa-
vella, o marinheiro nacional Francisco
Jo^é de Moura, quo tem o vulgo de"iPartihybti", a todos insiillava, provo-
cava, ameaçando até dc níorte.

Uma das victimas do allucínado niili-
tar íoi ao posto policial, pediu provi-
delicias ao caho commandante do des-
tacanieiilo.

Prcslaincute saiu o inferior da Briga-
da, que lcm o n. 606, da 4" compa-
nliia, do 2" batalhão, a procurar o per-
verso desordeiro.

líiicoiiirou-o, afinal, delle sc acercou,
fez-lhe ver que o seu procedimento era
irregular, qnc devia ter calma, retirar-
sc dali completamente socegado.

A resposta foi o insulto. Assim des-
obedecido o caho deu voz dc prisão ao
"Parahyba".

Deu-se a aggressão, foi travada Hifa
corporal, 11 policial teve o fardamento
inutilizado, reduzido a tiras. ___ .

Em dado momento, livre das mãos do
contendor, "Parahyba" sacou de uma
faca, investiu ferozmente.

Em soceorro do cabo acudiu o esti-
vatlor Guilherme Martins dc Araujo. '

Contra o infeliz voltou-se a fúria do
marinheiro, c, por duas vezes, a afiada
lamina foi cinhebida 110 -peilo do tra-
balhador, que caiu, lançando golfadas
de sangue.

O assassino acaboit por ser preso,
dc-pois de tremenda luta, sendo levado
para a delegacia do S" districto em
auto-soecorro.

Autuado em flagrante, a autoridade
mandou-o recolher á prisão da ilha das
Cobras. . .--,

Guilherme 'Martins de Araujo. bra-
sileiro, de 2.' annos, solteiro, residente
nas proximidades do local em que sc
dou o crime, foi removido para a en-
formaria do Posto Central de Assistem
cia. .

¦Recebidos os primeiros curativos, o
pobre rapaz deu depois entrada na San-
ta Casa de .Misericórdia, onde vem a
fallecer ás 3 horas da tarde.

O seu cadáver, mandado recolher ao
Necrotério, será hoje autopsiado.

! FIDALGA!
lísiilciuliiln cerveja 11KAHMA.

 .m» m » m 
13 DE >L\IO

M.me A. ETISNS
continua a trabalhar na sua especialida-
de de vestidos originaes e chies, tendo
todos os elementos em alia novidade,
para eme gênero de trabalho. Preços
muito razoáveis, rua Sete dc Setembro
ti. 132. f.141-1 A)

ci.tilo com il. Anna Curvcllo Freire,
deixando do seu casamento duas filhas:
senliorita Maria da Conceição, mine. dr.
Araujo Santos, e tmi filho. sr. Mario
Freire, funecionario do Ministério da
Agricultura.

O enterro do deputado sergipano rea-
liza-se hoje, ás o horas da manhã, sain-
do o feretro da sua residência para o
cemitério de S. Francis.cp. Xavier.; j_,

Coiiimiiiiioiwão civien ein
Campos

Campos a lendária cidade do aboli-
cionismo, prepara-se para coiiimemorar
cciidignamentc a data atirca dc 13 ue
Maio.

Desta capital deve partir uma com-
r-issão de jornalistas, afun de fazer no
theatro S. Salvador, daquèlla cidade,
uma conferência allusiva ao acto e que
versará sobre vários tliemas da velha
campanha abolicionista através das oc-
correncias regionaes da memorável
¦época histórica.

Tambem haverá uma dissertação lite-
raria em homenagem á memória dc mn
dos grandes pioneiros da celebre jor-
nada, o inolvidavcl abolicionista Carlos
do Lacerda.

O poeta cogo, Pedro Alhcrtino. que
tombem foi um dos baluartes do aboli-
cionismo. comparecerá ao festival e fará
uro da palavra, como um dos compa-
nheiros que foi de Carlos dc Lacerda.

 ¦ l — « m
r*oíó r*1nlin Uiocolate, bombonj
Late U 101)0, ,-;„„, e' fantasia dí
rliocobíê, si de Blierinc 4- C-, r. rSft. 10»,

1 > — > >
DK .MAX.VOS

O mercado tia bomulia
Mandos, 7 (A. A.l — O mercado da

borracha tem estado frouxo. As ultimas
cotações foram as seguintes: tm,
.1Í900: sernamby e caucho. 3$90o. O"stock" existente, da borracha fina ê
de 343 toneladas c do sernamby e
caucho, dc 1-7 tçiiiladps. ,

POI? PHYLOSOPHIA.

...roubou e por phylosophia
irá para a Detenção

Mario Conicrsou Netto, portuguez
de nacionalidade o nascido em l.ou-
rciiço- Marques, na África Oriental, é
um tarimbado larapio que, segundo cllc
próprio confessa, lem corrido Sócca,
Miécca, Olivaes e Santarém, 110 exerci-
cio dc sua arriscada profissão. Dizendo
ser--ladrão por simples pliilosopliia so-
cialisla, e inculcando-sc negociante cm
D.ishoa, Mario Nclto pretendei fazer
uma divisão aos capitães do sr. Tho-
1111Í Fcrricra.dc Almeida, morador á rn.-i-
Ncry Fererirn, 77, a quem pretendia
surrupiar o melhor dc 45 :ooo?ooo.

Foi, porém, muito infeliz cm sua cm-
preza, pois_ ao assaltar a casa citada
foi presumido, preso e autoado, logo
depois, lio cartório do 6o districto.

Agora vae veranear um pouco á cha-
cara Meira Lima ,na rua FrciCaneca,
onde lhe sobejará tempo bastante para
pliilosophar a seu gosio e sem risco
algum ]iara as algibeiras do próximo.

CERVEJA é boa bebida.
Se é "FIDALGA" é a preferida.
ESTA' NO RIO UM EXI-

MIO GUITARRISTA
lEslá 110 Rio o sr. J. C. Salgado do

Carmo, hábil guitarrista portuguez. O
.=r. Carmo preten-
de dar aqui ai-
guns concertos.
Mestre na arte,
de unia execução
extraordinária, o
sr. Salgado do
Carmo sabe ar-
rançar das cordas
d o instrumento
que maneja com
u m a fantástica
execução, 11 o t a s
que vibram c vão
ao fundo d'alma.

O hahil guitar-
rista vae se apre-
sentar dentro cm
breve ao publico,
q ti c, certamente,
não lhe regatea-
rá o.s applaufos
justos c mereci-
dos.

Já ante-lioiitcin,
numa festa inli-
ma, levada a CÍ-

feito 110 Hotel
¦Whitc, o sr. Sal-
gado do Carmo

se apresentou, executando trechos diffc-
rentes e arrancando calorosos applau-
sos doj que o ouviram.

m>m

O sr Salgado do
Carmo

A's quinUc-feir.is. Succulenta Feijoada,
is g da manhã, só na CADAÇA GRANDE.

FALTiKriMHXTO ESI MINAS

Bello Horizonte, 7 (A. A.) — Falle-
ceu na cidade dc Januaria o major An-
tonio Rodrigues Carneiro, residente em
S. Francisco.

Aonde se poderá comer um polvo fresco
á licspanliola ? só na CABAÇA GRANDE.

¦'¦ t — I —
PfXIHlTTDn sob jóias e cautela]
1/ÍNÍlíLlKU do_ M0n!e de Soe-
torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camões. C;.2a Gonthier.
Fundada em iSfir.

E-rmo sr. presidente da Republica

Tenho a honra <lc apresentar-vos, na
fôrma do preceito constitucional do art.
51, o relatório das principaes oceurren-
cias relativas ao anuo transado e bem
assim algumas observações a propósito
das necessidades inais urgentes da Ma-
rinha.

lí' meu dever, antes de tudo, congra-
tu!ar-me coinvosco pela condueta queella teve na situação especial em queeslá o paiz. O prograinma dc econo-
mias adoptado pelo governo foi por to-
dos bem coninrehenilido c executado;
ninguém recusou esforços nem sacrifi-
cios para produzir o máximo com o
iiiiiiimo de recursos de que foi possi-vel dotar este departamento. Cada um
cm seu posto, na csphcra dc suas tittri-

I htiiçõos, procurou; com devotamentò e
j iu!cresse, concorrer par.T a manutenção

regular de todos os serviços, sem que se
notasse o menor esmoreciincnfo deante
das exigências de ordem superior fei-
ias pela Nação. Ao lado disso, o ,«s-
pirilS dc obediência militar, dc respei-
to á autoridade superior, de desprendi-
mento cm face das ambições do inonien-
to, tudo veiu mostrar que a 'Marinha
mantém a linha de disciplina intangi-
vol que é a razão de ser essencial de
uma classe armada.

¦E'. pois, motivo de justo jiibilo apon-
tar essas circiithstancins ao começar a
exposição que vos apresento.

MARINHA E OS OHOAMMXTOS

A_ feição especial da acção adminis-
trativa do anuo que terminou, foi a dc
maior rcdiicção das despesas para bom
cumprir o orçamento votado, som pre-
juizo dos serviços. Foi, porém, impôs-
sivel deixar dc recorrer a um credito
supplciiientar.

A razão é simples: a proposta apre-
sentada pelo Ministério competente dif-
feria du que este Ministério organistira ;
submettida ao Congresso este ainda ef-
fectuou reducções em verbas de nalu-
reza fixa, referentes a pessoal.

Por outro lado, a lei que animal-
monte lixa a Força Naval, por vezes
tom estado cm dcsaccôrdo com a do
orçamento. 'Aquclla mantém detcrini-
nados números para as diversas classes
e esta não dá os meios necessários para
a despesas correspondentes,

A própria lei do orçamento concorre
para pòr a administração ein iliffietilda-
des para ciunpril-a. Cilo como exeni-
|)lo, as autorizações, unia do orçamento
de 1915 que permittiu a conservação dos
officiacs reformados em logares quecompetem aos da íictivn, c outra, do
dc 1915 c anteriores, concedeu'!-) ar.s
operários dos Arsenacs o abono dc von-
cimentos nos domingos c dias feriados.

•Entretanto, 
_ cm um como 0:11 oulro

caso. a referida lei não consignou re-
eitrsos para os respectivos pagamentos.

A base de uma hoa administração é
uni orçamento bem elaborado, do contra-
rio dá-se o que tem sc dado; os cre-
ditos siipplcmentarcs tem-se repetido
annualincutc, por iiisufficiencia das
verbas votadas. Avultaiu como mais
importantes, os créditos concedidos etn
1914 c 191,5, que incidiram somente cm
verbas relativas ao pessoal. A adminis-
tração pôde manter o orçamento votado
na parle relativa a material: para islo
forani tomadas varias providencias que
garantiram, embora com grande sacri-
ficio, o devido respeito as dotações 01-
çamentarias. Não o podia fazer quanto
ao pessoal; este está distribuído 0111
quadros organizados por lei, tem seus
direitos garantidos tambem por lei e
sú se pódc esperar nas verbas corre-
spondentes economias futuras. A redtt-
cção não era possivcl e o recurso, o pro-
prio Congresso o reconheceu, era prover
o Ministério dos meios qm: lhe íji-
lavam.

Estas observações só toem por ohjc-
etivo evidenciar 11 cuidado, a precisão
que deve caracterizar a preparação dos
orçamentos; ellcs devem sir perfeitos,
rigorosos e corresponder á verdade dos
factos,. aUcudcndo ao mesmo tempo as
necessidades mais inadiáveis. Tittiio
maior rigor deve haver quanto penr fòr
a situação do paiz. Vem a propósito
argumentar ainda, com os dados dos an-
nos anteriores, uu referencia ás redu-
cções feitas no orçamento actual. Este
eslá organizado dc modo a attender cm
geral ao pagamento do pessoal; uma
parte dos orçamentos das grandes Mari-
nhas, esla ultima parte abrange sempre
maiores dotações. A razão é que o ma-
tcrial augmenta e melhora, e conscrval-o
em bom eslado, é obrigação preliminardos dirigentes. As verbas que intendem
á conservação e fuilccionamcnto do ma-
tcrial 'fluciuanle são. 11.1 nosso orça-
mento. consignadas sob os títulos —
munições navaes, combustível e .uaterta!
dc conslrucção naval. .\ primeira dts-
sas verbas — munições navaes -¦- é a
que se refere a todo material de so-
bresiilenles, artigos de consumo a hordo
e estabelecimentos, eíc. )'/ assim im-
propriamente denominada e não per-niiuc a quem não tenha conhecimento I
inteiro dos assumplos de Marinha for-
mar uma idéa de sua applic ição; paio-cera que trata-se dcmatcrial ds guerra, jProvém isto de uma tradição na regula-
inentação_ naval dos nossos antepassados, !
que classificavam como munições, de 1110- i
do> geral, *todos 05 artigos' que podiam 

'
existira, bordo, de qualidades difícrcníes
sem que nm só nome pudesse abranger '
todas ns espécies que comportavam a|'Classificação. Assim, òs iiiiiutiiueiilos 

'
eram chamados — munições dc boca,
ns projectis, estojos. ele. — munições
de guerra, e os demais, excepto com-
hustiveis — munições navaes. A tra-
(lição foi conservada, mas para que sc-
jam evitadas duvidas na organização
orçamentaria, eu lembraria nuc'essa de-
iluminação fosse substituída por •-•
acquisição de sobresaleiites. -Essa ver-
ba tem sido nos io annos últimos •

'k '' * ' ¦¦'*' .i,>;;*v-- '¦ ¦

O almirante -ministro da Marinha

mesmo periodo conduz a resultados
nao menos eloqüentes. Ella foi cm:

Credito geral — Credito suppleincnlar
1907.
190S.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.

33 :9S;?99S

:?:

1.907 1.400 toooíooo
190S 1,500:0008000
1909. ..... 1.500:o'oo?ooo
1910 1.S00 :ooo$ooo
1911 2.5U0 :ooo$ooo
1912 2.000 :ooi)$ooo

1913 2.000 :ooo$ooo
1914 i.soo:ooo$ooo
1915 .,...*. 1.000 :oüo$ooo

1916 1 ,ooi> :oou$ooo

1.500:0009
1.500:000$
1.000:000$
1.500:000$
1.500:000$
1.500:000$
1.800:000$
1.500:000$
1.000:000$
t. 000:000$

A rediteção, foi pois, íe 33 % nos
annos do 1915 e 1916 cm comparação
com todos os annos da década, mc-
nos 1010, em que houve apenas pc-
quena differcnça e ioij em que a
reducção foi de 44ã9r. A diminui'
ção oscilou, pois entra 33.3 °\° c
415 %, não tendo em conta o orça-incuto dc 1909 pori|iie, nesse anno,
houve 11111 credito supplemcntar de
33:98?$995. o que fez com que, ainda
quanto ao combustível, a verba de
1915 o njid fosse menor eni relação

a todo o periodo considerado. A re-
ducção não ficou, porém, nos limites
apontados, dc .53.3% c 44-5 %. Sc
houve artigo cujo preço se elevou cm
conseqüência da conflagração européa,
esse foi sem duvida o carvão. O pre-
ço médio por que era adquirida a to-
iiclada, no periodo do 1906 a 1910,
era dc 25?ooo; ainda ein 1914 foi pos-sivel obter a 27$ e 2,S$ooo. Actti.i-
mente a tonelada ,de carvão Óardiff
atlingc 80$, 90$ e ioo$ooo. Aditiittin-
do para argumentar quo o preço nié-
dio anterior fosse de 3o$ooo a tone-
lada, c coniliarados 0:1 recursos dias
verbas concedidas cinquânlo cm perio'do normal se manteve a dotação dc
t.500toootjoooo, verifica-se que com o
orçamento aotual, a Marinha não pó-de adquirir mais do que 8.500 tone-
ladas de carvão, quantidade que repre-
si nla a quarta parle da que enlão se
podia adquirir. Quer dizer, que a re-
ducção neste caso, combinadas a di-
iiiinuiçáo orçamentaria e a elevação
dos preços nos nossos mercados, at-
tinge á cifra approximada de S.iÇê.
A quainidade que sc pódc adquirir c,
ipois, irrisória, som icòiniiientãrios,
quando, se tem cm vista os delicados
niacliiiiishios quo os modernos navios
dc guerra contém.

¦Dos algarismos .citados, vê-se que,
pe>a uniformidade das consignações, a
verba combustível foi mais ou menos
bem calculada. '.Mas não sc pódc com-
prcheiiilcr que, quando a Marinha au-
gmontoii de modo extraordinário seu
material fliictuante, quando passou de
•navios de guerra relativamente sim-
pios aos modernos o complicados cn-
couraçados c submor.sivcttò, pretenda-
se levar as reducções ao extremo at-
tingido, c acreditar que eslão attendi-
das ar» necessidades mais immedialas.
Os navios du guerra não podem ficar
coudcmnados á estagnação nos por-
los; tom isto só poderão perder pou*
co a pouco as qualidades in dispensa-
veis que devem ter como elementos
de defesa e arrastar o pessoal á iua-
piidão para manobral-os. Dir-se-á que
competiria neste caso ao administra-
dor tomar as medidas dc -previdência
necessárias. Dc fado, vereis dessa
exposição que, não só no ca;ío de \\v
ba anterior como na presente, varias
providencias foram adoptadas. Não he-
sttei cm acceitar aquellas que foram,
julgadas mais adequadas ao momento;
devo. porém, declarar que tornaram-se
insitfficicntcs no exercício de 1015,
como o serão ainda esto anno. A ver
ha combustível sc destina não só no
carvão necessário aos navios, como
aos Arsenacs e outros cslabelcchtien-
tos, e attende lambem ao material de
illuminação, etc. A conseqüência é,
jioU. diante de tão extraordinária re-
ducção. a iiuiuobilidade dos navios, a¦' --'•'i:-i;..i,. fins reoaros de mais
importância pela incapacidade dc func-
cionamcnlo das officinas dos Arsenacs.
a inefficieiicia do nossas machinas de
guerra, o sacrifício da instrucção dos
officiacs e praças, a falta dc tiroci-
nio geral, redundando em iiicrcin c
desanimo, que determinam a deprecia-
cão do nosso valor na defesa naval
do paiz. As condições do material mais
se aggravani com os recursos da ver-
Tia — material de construcçao naval,
que attende ao serviço das officinas.

Ella foi:
fí/oCre. t"ml Credito suppleiiienlar

íoo ;ooo$ooo

"ATLANTIOA"

Mais um excellente numero dessa rc-
vista acaba dc nos chegar ás mãos. E'
o n. 6 e traz, na fôrma do costume, um
summario tão variado quanto interes-
SalUC.

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C—

Hnn dos Andratlíis 19 e 21. Os
maiores armazéns desta capital.

— li tm » tm

Bebam só Café Ideal

A comparação dá uma reducção dc .
33-3% em relação aos annos de hjõ$,
1909 e 19.14; de 41.2% para 1907, de
44-5% l);lr'i '910' dc 50% para 1912 c
1913 e 60% para 1911.

Abandonando-se as cifras relativa;
nos annos de 1012 e 1913, cm qtie a
überalidatle se manifestou cm todos
os orçamentos, chega-se ao resultado
dc que a reducção soffrida foi, 110 mi-
niiiio. de 33c/o. Accrcsce que a com-
paração é impossível; as con.-'^n;u;òes
dc 1915 e 1916 são as mínimas dej
todo o periodo que se tomou para es-
tudo. O material que existia cm 1007 1
c 190S era uma parte insignificante
do quo possuímos hoje: os primeiros
navios do programma dc 1006 elieya-1
ram cm 1909 e os encouraçados e 1
scouls cm 1010. O motivo do augmen-
•to progressivo da verba de que nos |
occupanios cm 1910 e 1011 justifica-
se plenamente. A comparação só pôde. i
portanto, ser feita para estes annos e.
o resultado é uma reducção dc 44.5o!''
e 60 c/o respectivamente. O anno de
1914 foi o primeiro em que sc come-
çou a polilica dos cortes c não pódc,
por isso, ser tomado em conta: nes-
sa oceasiâo teve-se mais em vista a
situação financeira do paiz c o sacii-
fiuio começava a impõr-sc. Excluído
1914, cheita-se á conclusão de que a
verba dc munições navaes sofíreu uma
reducção de 44.5 a 6oÇ/c. Accrtscen-
le-se a esta percentagem a elevação
dos preços uo mercado, quer pelas
condições da praça, qui r pelas di ifi-
cuidados da importação e ver-se-á que
aquellas cifras augnieiitam numa pro-'
porção elevada que Jnão pódc deixar
de affeclar o material, Ainda a ver
ba <ic munições navaes teve de sup-
prir cm 1015 a conservação c iuaçeio-
nameuto de tres submcrslveis, incorpb-
rados á esquadra cm 1914 e deverá
este anno attender ao tender, cm via
de entrega na Itália, e niais uma gran-
<Ie cabrea. dois enrvoeiros, unia bar-
capliarol c uma secção do dÍque*flu-
ctuante "Affonso Pcnna".

O exame da verba combustível ac

iOf>;. , • • 1,3SS;ooo$
ítjoü. . >¦ , i.,suo;ooo$
1900. . . . 1.500:000$
igio* 1.500 ;oiiuS
1911. 2.000:000$
lf)\2. r . ^ifti :riüü$
19IJ. 1,800:000$
1914. 1.000 :oüo$
1915. <km:ijuü$
101fi. 600 :uoo$

A reducção desta verba atlinglí á
percentagem de 40 % cm relação ao
anno de 1914, 60 Çó quanto aos de
190S, 1909, 1010 e 1912, 61.6% quan-
to a 1907, 66.7 'io, quanto a 1913 c,
emíiiii, 70 c/c em relação a 1911.

Só a comparação das cifras dos or-
çaineiltos do periodo de 1907 1916 bas-
ta para avaliar-se a importância das
reducções; isto nos diversos niucados.
Tal, porém, não sc doti. como já tive
a honra de dizer-vos. Os -preços de
unidade tem augmciitado de 2 e 3 ve-
res o primitivo valor; as reduc^ües
tvultam cai proporções relativas.

As mesmas considerações se applicam
igualmente ás quotas destinadas a 111c-
dicaiucntos da verba Hospitacs. A re.
ducção fica elevada quando se sabe que, I
devido, principalmente, á difficuldade
de importação, a alia dos prrços na'
praça do Rio, talvez de todas a mais
vantajosa 110 paiz. tem sido notável c
em maior proporção da referida ante-
riormente.

A' vista da prova irrefutável que te-
nho a honra de vos apresentar, creio
concordarcis que a Marinha tem contri-
buido com um coefficienle vantajoso i
para a normalisação das condições do
paiz. Os sacrifícios exigidos foram ac- |
ceitos com resignação; acceilos e feitos i
religiosamente. O limite está, porém, at-
tingido; não sc lhe pode exigir maisTi
Os inconvenientes derivados dessa si-1
tuação creada pela reducção inadverli-1
da das quoias orçamentarias, mais tar- ]
de ou mais cedo patentear-se-ão cm
toda plenitude. O remédio para mal lão
grande será o de minha these susten-
tada 110 começo desta exposição: n ver-
dade dos orçamentos.

As providencias que tomei para a or-
ganisação de um orçamento que expri-
ma o que dc facto existe_ na Marinha
e contenha os recursos indispensáveis
que limitarei ao que for cstnctamente I
necessário, scr-vos-ão expostos cm bre- \
ve com o projecto de lei de despeza que (
terei a hoflr.a do vos apresentar. Até;
hoje não vacUlçí deante _ de reducção ¦
alguma; senti, como sentiu a Marinha
qc.f a situação do paiz dr.via ser a
maior preoecupação do admimsíiVnl.irj'
Mas estou convencido de que essas eco-j
nomiM não podem «er levadas inais'

adeante, o orçamento actual c o tniniiitocom que se pode dotar a Marinha. E'o mínimo e não estabelece com justezae equidade a respectiva distribuiçãoU orçamento deve ser uma obra rigo-rosa, c deve ter o caracter dc uni ele-mento positivo de administração, Tereia honra de fomecer-vos os elementos
precisos para chegar-sc ao resultado
que a Marinha deseja. Solicito, portan-to, vossa valiosa interferência para quaeste anuo o trabalho orçamentário sejafeito em conduções taes, que o adminis-trador possa se sentir seguro para sc-
guir com firmeza a orientação que lhetraçastes c corresponder á confiançacom que o destinguistes.

ADMINISTKAÇÃO

Systema administrativo.

A' organisação administrativa decre-'
tada cm 1914, restabeleceu a que tinha
sido posta em execiiqão em 1907 com
grandes vantagens para o serviço. Com-
posta de um Est.1do-M.1ior puramentetechnico, represeslando o alto comman-
do da esquadra, dc inspectorias autono-
mas e independentes c ainda da Supe-
rinlcndencia de Navegação, essa orga-nisação é a íinica compatível com osystema .presidencial adoptado entronos, perinittindo que a orientação dnchefe do executivo se transmitia n todas
as autoridades por intermédio do ministro.
Não ha propriamente, como se diz, cen-
transação de serviços, ha a do princi-
pio de mando, que deve .ser o mesmo
cm todos os detalhes da administração.
Todas as repartições se mantém com
independência e com n autonomia relati-
va que é possível ter de accordo con:
o nosso regimen. Fiiiiccionain iodai
desse modo, ligados, porém, os detalhei
pela orientação que o ministro dá ni
autoridades superiores. Ha por esst
systema a unidade de direcção que t
que é indispensável para o boin exilo da
administração, sendo ao mesmo tempo
tuna útil applicação do principio da
sub-dlvisão do trabalho. A unidade dc
orientação é mantida pelo Conselho do
Almirantado, órgão superior dc cônsul-
ta, em que todos os almirantes do
quadro netivq tomam parte. Compre-
hende-se que, sendo as grandes qiics-
toes e os mais importantes assumpto!
affeclos ao estudo desse Conselho, qual.
quer um' dos seus membros que for
chamado a oecupar a administração su-
perior da Marinha não poderá deixai
de seguir na direcção da pasta o>
mesmos princípios que já forani ven-
cedores nas suas reuniões. Na pratica
tem-se verificado a cfficacia do actual
systema administrativo; os serviços são
executados com regularidade e iutelli-
gente comprelicnsão dos> principies ha-
sicos. -Nenhum nitricln tom mostrado a
necessidade dc revisão, nenhuma ditvi-
da tem se levantado contra o .sistema.
A acção do Conselho do Almirantado
tem sido valiosa, concorrendo para a
mais estreita ligação entre a adminis-
tração c seu principal órgão consultivo.
Poucas vezes lenho divergido da opi-
niãn desse conselho c só isso lem acon-
tecido cm assumptos de natureza deli-
cada, quando tribunaes superiores ou
doutrina mais firmemente sustentada
tem sido a razão de ser de^a diver-
gencia.
Regulamentação dos serviços.

Dc accordo com a autorisação legis-
laliva contida na Lei de Despeza para
1915, vos dignaslcs dc approvar os rc-
gulaincutos para o Uíslado-Mtiior da
Armada. Escola de (inundes- c Aprcii-
dizes Marinheiros, Corpo dc Práticos
do Kio da Prata, Corpo dc Patrões Mó-
res, Capitania dos Portos, Escola Naval
de Guerra, Serviço Kadiographioo dn
Armada, Serviço _ Technico Atialylico
da Armada, Serviço dc Vazcnda, Cor*
po de Marinheiros Naeionaes, Corpo
de Coinmissarios e Imprensa Naval. To-
dos esles regulamentos vão sondo exc-
catados com regularidade. 'Procurou-se
dar-lhes unia feição pratica, compatível
com as exigências actuacs dos respe-
divos serviços, iiianteiulo-.se ao mesmo
tempo a despesa sem alteração. Vae
assim ficando completa a regulamenta-
ção geral de Iodos os serviços da Ma-
rinha segundo os principos csscuciac!
da organisação de 1907. Alguns regti-
lamentos ainda -precisam dc revisão t
isto foi opjecto de estudos 0111 1915
Jjncontrarcis em outros pontos referen-
cias a essa necessidade. Como medida
geral, vou designar uma grande com-
missão para estudar todos os regula-
mentos existentes, de modo a apurai
as falhas, deficiências que possam exis-
tir, quando forem considerados cui con-
jucto. A commi^fío proporá enlão ;is
alterações que forem julgadas _ indis-
pensaveis, som que, coinuulo, seja 1110
dificado o espirito que presidiu á or
ganisação dc cada regulamento. O re-
soltado final dos trabalhos sor-vos-ni
apresentado para obtenção dn impres-
citldivcl autorisação legislativa.

ESTADO-MAIOR DA AKMADA

O regulamento do Estado-Maior dat
Armada soffrcu alteração 110 decurso
do anno ultimo, pelo decreto 11. n.444,
de 20 dc janeiro. Ficou constituído por
Departamento Technico e uma soeção
encarregada da Justiça Militar e sorvi-
ços accessorios; aqucllc comprehende
tres secções que se occupam dos servi-
ços dc informações, de tàclica c estrate-
gia naval, preparo da guerra naval <:
ainda fiscalisação do tiro ao alvo. E'.
como se vc, este departamento a base
do alto comutando da esquadra. Con-
fiado a uni official dc valor pôde for-
licccr ao chefe do -Eslalo-Maior os ele-
mentos necessários para que este exer-
ça com cfficacia a direcção technica
da esquadra. O Estado-Maior é hoje,
0111 todas as Marinhas, o factor mais
importante senão o cxcIusivo_ da pre-
paração para a guerra; elle crea a dou-
trina taclica c estratégica que. sóp exis-
tir em todos os paizes, organiza os ele-
mentos de acção, sendo collaborador da
formação dos planos de composição d»
esquadra e outros recursos, aproveita os
recursos naturaes do paiz, fomenta a
instrucção lendo cm visla os problemas
a resolver, estabelece os princípios di-
rectores da educação militar, os quaes
devem ser firmes e invariaves entre to-
dos "os 

membros da corporação, ctnfijii
indica o melhor partido quo a; Nação
pôde tirar do material que adquiriu para
a sua defesa. 'Entre nós, o serviço do
Estado Maior vae se aperfeiçoando dia
a dia; vão sendo colhidos os primeiros
resultados da regulamentação moderna
que sc lhe deu. A creação da Escola.
Naval de Cucrra c a designação (les of-
íiclaes diplomados por essa Escola .para
servirem 110 Estado Maior, tem permit-
lido maior desenvolvimento e melhor
orientação na organização dos respe-
ctivos serviços. Os princípios vão se
firmando, as idéas vão se accentuando
00111 caracter de doutrina o breve po-
deremos estar ceitos de que um a um.
os problemas que são relativos a esse
ramo da administração terão soluções
amplas e satisfactorias.

Justiça militar,
Não é demais insistir, como o fiz <\m

relatórios anteriores, na modificação d<>
systema adoptado pelo regulamento pro-
cessual militar. A justiça praticada s--
gundo os moldes da íoi actual é demo-
rada no julgamento das causas, o que
acarreta graves inconvenientes. A orga-
nização dc tribunaes permanentes, com
officiaes desembarcados, traria a dupla
vantagem de accelcrar o andamento dos
processos e não distrair o pessoal das
funções que lhe cabem a bordo, oude
cada vez se exige maior permanência.
E' esle assumpto de magna importância;
deve merecer vossa especial altenção
desde que a justa c prompta applicaçã»
das penas pôde prevenir a reproducção
de faltas semelhantes, evitando ao mes-
mo ilempo que outras mais graves sejam
commcttidas.

(PESSOA!/

OONSTITUIÇAO

A constituição do pessoal da Marinha
r.ão lem sofrido grandes alterações ne»-
tes últimos annos. Os officiaes e sulw
officiaes são distrrbuidos cm quadros fU
xos creados por lei conforme as especia-
lidados; os eífeetivos das praças sl»'
determinados por lei anr.ual.

Officiaes
Os quadros dos officiaes urttsfiteal

approxiiflcd?mente as necessidades ii
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«.fíi-iço. A tinica reforma quo se torna
necessária è. a-da íiü-ãp das çlass.*s do
qfjjciaes de Marinha c engenheiros ma-
chrnistas.
;i_üoinprehend!a,yse cm butroç tempos a

sepnração, perfeitamente . definida, das
íunções dc uns o outros. ¦ A evolução
dâ*- navio de guerra terminou natural-
íiflítite com os limites que as separavam
it.vpouco a pouco, a funeção de uns fo.
invadindo as altribuições dc outros. O
iritracrno encouraçado é um conjuneto
do* mecanismos .complicados. O otficial
dc, anilheria não pôde jer um ignorante
du' inexperiente em assumptos de ma-
chinas e electricidade; as .torres que
contém os grandes canhões exigem do
respectivo encarregado um regular ti-
lõcinio de officina, como egualmente, os
encargos de torpedos, de telegiaphi-. sem
fios c até de navegação. Os submers.-
veis são um campo vasto dc trabalho
com molores -de varias espécies". Se,
«portanto, as cxige_tciàB do navio moder-
no estenderam os limites dc estudo a
que eram obrigados os officiaes, deveti-
do estes applicur-sc ao ramo de conheci-
nrcnlos que -era -privilegio dos engenhei-
íidíimiachinistas, se estes --passaram n ter
a"_ordo a maior amplitude nas funeções
íjlic lhes compeliam, é evidente que co-
ni-çou a apparecer a nccessidndc de
c-Onhecimenlos conimuns, a qual não po-
diji deixar do exercer unia influencia
definitiva na maneira de conduzir os
estudos dos 'futuros officiacs e org.mi-
zat-lhes os quadros. A fusão inipoz-se
ií#a!mcsmo tempo que foram se defi-
uindo os typos do navio moderno. Tal
ideí. foi vencedora na Marinha Ingleza.
coyio o foi,nn Americana. A Marinhi
Brasileira, •procurando acompanhar de
perto o progresso observado nas mari-
ilhas das grandes potências, não poderia
(teftar de ver formar-se entre seus
n')felul>ros uma corrente favorável á
idéa iicceila c executada por elbts. Dahi
o.',ier o regulamento da Escola Naval
dé'25 de fev.cre_*ò de 1914 'lançado, as
ba.es da futura reforma pela unifica-
çãt) do estudo do ambas as classes e uin
,.|'nin(le desenvolvimento do trabalho
pratico de officinas. A fijjão dos qua-
(lios, porém, e por si asaunipto de natu-
tmà delicada; 'Im direitos adquiridos
ijtlc-não podem ser postergados; lia cos-
tnnies tradicionaes na Marinha que não
panem ser abandonados, e ella ainda
aífecta oulros ramos dc serviço.

'Ha. pais, necessidade de um vasto c
iloinoriido estudo -para que a reforma
poisa ser executada cotn vantagem.
Prtrn esse fim, designei uma contmisssão
(|'irè ficou encarregada du organizar as
-bases do respectivo -. rojcclo. Os -cslii-
dos apresentados foram largamente di-
Vtilgados pela aVlarinha parn que esta se
manifestasse; Emfim, entreguei o rela-
lorio apreseiHndo ao estudo competente
e superior do Almirantado que ainda
unia vez, em sessões de grande relcvan-
cia, pela discussão que houve em torno
do assumpto entre os nossos mais
eminentes officiaes-gc/ieracs, provou a
vantagem dc sua creação como órgão de
consulta e collaboração tle governo. Us
trabalhos eslão concluídos e. unia vez
iniciada a próxima sessão do Congres-
po, terei a satisfação'(lc apresentai-os á
vossa e á decisão do Poder Legislativo.

íi * *
'Os outros quadros de officiaes tam-

bem correspondem ás exigências da
'Marinha . Ha apenas uni peque -
no reparo a fazer no que concerne ao
modo de -preparar a lei orçamentaria.'.Esta determinou o uão preenchimento
das vagas do nkiir.o posto nos quadros
(j,<)... médicos, .pharmaceutieos e commis-
,-itrios. -O pretexto devia ter sido a eco-
Jioniia resultante. Entretanto, convém
assignalar que esla í pequena c deixa
de ter valor quando se souber que pôde
produzir a desorganização de serviços.
iNcnlitim dos quadros da Marinha é ex-
ecásivo; serão quando -muito razoáveis.
•O de médicos c miais ou menos o que
era aniles do desenvolvimento de esqua-
dra, Pri tendeu-se a respeito deste au-
.meiital-o no periodo'.do 190(1 a ií) 10;
já: iiaquclle 'tempq, embora .prospera a
sijuação do paiz, sempre tive cm eleva-
.ia conta.o espirito de economia que
deve presidir aos actos do administra-
dor. Reconhecendo o inconveniente do
ãtigtncuto de despesa, o o da permanen-
cia. de médicos íóra dos centros de
¦nlíijor actividade da Marinha, julguei
mais acertado e foi então acccita a idéa
de contratar médicos civis para o ser-
viço das Escolas de Aprendizes. O au-
.mento do despesa foi insignificante em
i.i.-inparação com o que proveria do au-
«mento do quadro, porque laes médicos
teriam como vencimentos menos da
metade do que teeni os do ultimo posto
dn .madre. Com esla medida, o pessoal(lo Corpo dc Saude foi perfeitamente
distribuído pelos navios e estabeleci-
mentos principaes. Seu effectivo ficou
sendo o indispensável para o serviço. O
¦não prceucliimentq determinado pela
lei de despesa produzirá inconveniente.,
jiiaximé este atuiu cm .que logo no co-
nicço houve -einco vafjas, sendo quatro
par fallecimento c lima em consequen-
Cia de reforma. Não obedecendo, pois,
a .'medida a uma vantagem apreciável,
qtier sob o ponlo de vista das ccono-
mias planejadas, quer sobre a org.mi-
zação dos serviços, convém, que não
seja reproduzida para o -próximo exer-
cicio. lv' preciso que, neste como cm
outros assumptos, o legislador decida
com pleno coiiliociiiiei.lt., com bons
fundamentos sem que, illudido pelas ap-
piirençias, incorra, na lei orçamentaria,
cin falias que comprometem a auminis-
tração. (J mesmo direi para o quadro

.do phiirmaeeuticos. Ji ha vagas por
preencher. Convém (er o quadro com-
picio para regularidade das funeções
.|iie lhes luc.-.m. Com estos ha ainda
uma circuinstancia; o Congresso creou
05 logares de chimicos para n Serviço'Jeclinico Anal.viico da Armada c paraelles foram designados pliarmaceittieosdo quadro actu.il. O numero destes li-
cou ledtizioo relativamente ás comniis-
sões que lhes correspondem. Neste
caso, convém preencher as vfegas eris-
lentes, siipprimiedo a determinação em
contrario da Lei de despesa para 1015.

_ 
'Resta referir-me aos cominissarios,

Coiuo nos outros quadros mencionados
não são elles demais. Desde que o Con-
gresso autorizou a designação dc escri:-
ventos para secretários das Capitanias
dos Portos, o quadro de eoniníissarios
ficou no limite das necessidades. Não
convém por isto a determinação orça-
incitaria que, como .nos outros casos,
nàn deve ser repelida pata o proxin.oanno.

* Si ..

As promoções, reformas e paisagens
para a reserva dns of-ficisK. são regula-
das por leis amigas, algumas ainda an-iteriores á Independência e, comtudo lo-.ias cilas são reputadas boas.'Devemos 

um grande respeito aos uns-
sos_ antepassados relativamente á legis-
lação; suas leis eram subias e positivas.Entretanto, a evolução de qualquer paiznão ....:le deixar de ler influencia so-
lll* a legislação; é preciso quo esta sa-
tiSFitça ao espirito da época em que se
vive. Por islo, respeitando a lei de re-l/orina voluntária, que julgo perfeita*mente adaptável ás condições da actua-lldiulc, pensei e.n alterações na lei de
li-forma compulsória, de promoções e
principalmente na de reserva. Esta exi*
ge relativa ampliação, desde («ue ü;io"sc
pode cqmprchcniler officiacs afastadosdo serviço longos annos conservando noiiii.iiii.o ecrtas vantagens e direitos se-inolhantes aos que permanecem sempreua-nc-ividade.

O Conselho do Almirantado foi cn-carregado de organizar projectos dc leisrelativas a ¦promoção c reserva. Com»de costume, seus Membros reconhece-ram a importância do assumpto c comdedicação ja muitas vezes demonstradarsior. .ra:ii*se cm produzir algo que re-
.iresenlassc o espirito da notualidadc.

Quanto :i referiu:, compulsória, feliz-mente restabelecida na lei orçamentaria¦vigente, mantenho o que já declarei naexposição dc motivos apresentada cmioin c que o sr. presidente da Repu-blica de então julgou opportttno trans-uiiit.r :io Congresso Nacional, Ali live
oceasião de expender minha opinião so-bre assumplo tão importante que con-duz ao problema de rejuvenescimento
dos quadros, Ainda no relatório que voaapresentei cm 1015. nianifisici-mc poressas palavras :"Na Marinha, como no Exercito

o rejuvenescimento dos quadrosconsiste, talvez, a mola real de or-
fianizoção. Desde que a officiali-
d.de é o .acento impulsionador .le
-oda a actividade profissional, ela-
ro. c que dn estado dc .-.iiimo da
primeira decorre a cfíieicncia da
Marinha."

*_Á organiiraçSo do um quadro de
officiacs deve consultar primordial-'
mente os iuler.-scs do paiz, mas não
•e pódc deixar dc considerar, con-
çomitantemente, que os officiaes
cheguem relativamente jovens aos
postos dc mais alia -Cspor.sab.li-:
dade".

Nada mais tenho a acerescentar a
esle. respeito. Decidircis da opporinni-
dade .«ara -tornar c:u lei n projecto a
qtie i.-.e n:'"i:-o. A situação do paiz con-
ti:::.;, a (x!:;ir sacrifícios; mas devimos
lembrar de que, no caso, se o projecto

pódc trazer benefícios «pessoaes que sè-
rão insignificaptes,. muito maiores.serão,
os qúc o paiz terá, dispondo para seu
serviço de uma offieialidade moç», cheia
de eiithusiasino, capaz de exercer com
todo vigor as altas funeções que lhe
cabem. -- -

¦"'¦'. 

tí-

$ub-officiaes. - • • - -

Os.sub-officiaes são divididos em va-
rias classes, -conforme as especialidades
a que se -destinam. A reorganização dos
quadros respeotivos é relativamente re-
conte; data de 9 de dezembro de 1909,
quando por Decreto n. 7.711 foi áp-
provado o respectivo regulamento que,
na pratica, -tem dado bons resultados.
Foi escopo* desse-'regulamento crear um
Corpo de sub-officiaes composto do pes-
soai idôneo c apto para o 

'desempenho

de suas funeções a bordo dos modernos
navios de guerra. ,Procurou-se .augnic-n-
tar-lhe a instruccão havendo maior exi-
gencia ua admissão que só foi permit-
tida ás praças de Marinha. Obtem-sc
com isto verdadeiros auxiliares dos of-
ficiaes com longo tirocinio a bordj, de
cuja vida. foram gradativámente ganhan-
do experiência proveitosa. Além disso
acostumaram-se á disciplina e á qompre-
hensão do dever militar, devido á na*
tureza de sua .procedência; isto não se
daria se, para o'preenchimento dos qua-
dros, fosse adnuftido pessoal estranho
á Marinha, o qual, pela edade e pelos
hábitos adquiridos, nunca poderia vir a
ter noção exacta do que sc exige como
norma e como principios numa classe
militar. Uma das poucas alterações te-
comemiidadas pela experiência foi exe-
cu:a__ este á. no em cumprimento á
disposição legislativa que a -determinou.
Refiro-me á divisão dos sub-officiaes
marinheiros em duas classes apenas:
mestre e contra-mestre; as razões dessa
medida constam da exposição que vos
apresentoi cm 9 de junho de 1915 e que
o_ Congresso acceitoti. A unica altera-
ção necessária no momento, quanto ao
corpo dc sub-officiaes, consiste em pre-
pana: um corpo do machinistas auxilia-
res. que possa fornecer para bordo pes-
soai capaz dc exercer a função de rou-
duclorcs de machinas. Esta medida tem
correlação dirocta com o .projecto de fu-
são dos quadros de officiaes de mari-
nha e eiigenheiros-machiiiistiis.

Estuda o Conselho do Almirantado os
meios de sc poder levar avante com fir-
nicza e segurança, a idéa quo ailggiro.
A creação, sem ailgmcnto de despesa, dc
uma Escola de machinistas auxiliares,
completará o plano que tenho em vista.

¦Como medida complementar, acerea-
cento ,1 suppressão das classes de Ser-
nalhciros e Caldeirei ros, desnecessárias
com a creação dos mecânicos niivaes;
tal suppressão fora uma - realidade oom
o regtiuunenlo de 1909. ' ¦'..¦«¦'*

. Infelizmente, o Congresso com a lei
n. 2,290 do 13 de dezembro de- 1910
restabeleceu as duas referidas classes
que não consultam no momento a ne-
nlittuia necessidade do serviço de bordo.

íi !. «

As disposições que regem a promoção
dos sub-officiaes estão contidas no re-
gulamcntò referido de dezembro de 100.1
c a de mecânicos navaes no respectivo
regulamento 11.7.009 de o de ju.no de
190S, Nada tem se opposto a que con-
tinuem cm vigor taes disposições; não
tem havido objecções nem duvidas de
interpretação, -O mesmo não tem ácón-
tecido quanto á reforma. O regdlnmen-i
to de 1909 deu aos sub-officiaes direito
á reforma segundo as leis que a regu-
limi para os officiaes; o citado regula-
mento deu-lhes graduação afim de que
os mesmos pudessem ler, nas relações
de serviço, uma situação definida em
face do espirito militar.

Ainda a lei 11. 2.290 de dezembro de
1910 confirmou as disposições daquel-
les regulamentos. Entretanto, na.appli-
cação dos principios reguianiciilarcs,
tem se suscitado duvida (pie procurei
remover ouvindo opiniões autorisadas
a respeito. Trata-se do caso de pode-
rem os S--b*offÍciiics obter reforma com
o soldo e em postos ç graduações de
officiaes. Niis decisões (jue tomei a
respeito, live como fundamento a opi-
nião da maioria do Supremo Tribunal
Militar e do consultor geral da Repu-
'blica: dissenti, desta vez, e eom pezár
da opinião do Conselho do Aliniiaiita-
do. jiislificani-n'o os parcoeres, cxlen-
sos e profundos, eniittidos a respeito;
elles esclarecem devidamente o assum-
pto e ipcrmilteni a interpretação razoa-
vel que sc deu ao texto regulamentai;,
O direito e vantagens de militares não
devem, porém, ficar sujeitos a fluctua-
ções dc opiniões; elles devem estar fir-
mes e claramente estipulados em dispo-
sições legaes. Conviria, portanto, que
essa questão dn reforma ficasse com-
ipletamenut rcyiilada, crcau to uma
doutrina que dissipasse as duvidas, e
afastasse n possibilidade dc futuras re-
cia inações.

Igualmente torna-se necessário que
sc defina se os sub-officlnea devem ser
considerados como praças dc .pret. A
meu ver, essa é a classificação que -se
lhes deve dar e assim o resolvi á vista
dos pareceres apresentados.
Praças.

Süo fixados annualmente pela lei de
forças.

IXSTÜICCAO

commandaiite e offieialidade deram ca-
bai desempenho á missão de que íoram
incumbidos. ' "

•..¦*¦_•

O periodo de exrcicios do anno trans-
ajeto foi de za de fevereiro a 14 de
abril, em que os navios sahiram em
datas differentes, indo a divisão com-
posta doa couraçados "Deodoro"- e"Florianjo" e erruzador ""Barroso" 

ao
porto de S. Francisco cm viagem com
os alumnos da Escola Naval, e a divi-
são dos navios typo "Minas Geraes"
até -oi porto de Santos. De volta esses
navios, os contra-tonpcdeiros, o "Ben-
janiin Conslant" <s a flolilha de sub-
mersiveis reuniram-se nas agitas da ilha
Grande- cm abril para as manobras fi-
naes çom que se encerrou a parte do
progranima organisado pelo .Estado-
¦maior.. (Ficaram ots navios diWdidos
em tres divisões c uma flotilha de
submersiveis, sendo a primeira com-
posta Tios couraçados "Minas Geraes"
e "S. Paulo», a segunda dos couraça-
dos "Deodoro", "Floriano" c cruza-
dor "Barroso", a terceira dos contra-
torpedeiros "Pará", "Amazonas", "Pa-
-anú'", "Alagoas"!1 e "aMalto-Grosso"
e a flolilha dc submersiveis "F 1'. "F
y e "F 

5", Foram' então feitos exer-
cicios dc conjunto, realisando-se va-
rios theuias em que os submersiveis
tomaram parte saliente, ora -como ele-
mento de. ataque, ora dc defesa. Es-
ses exercícios foram realizados sob
minliá iiumediata direcção; não désani-
mei dos resultados obtidos. A frequen-
cia de exercícios dessa natureza ser-
virá para corrigir as imperfeições ob-
serradas nos anteriores; é preciso não
intcrrompel-os para se poder íittingir
o ponto'culminante da preparação.

Como não etra pn.si.vel proseguirnos exercícios dé conjunto, a orgaiti-
sação da esquadra foi alterada para:1" divisão — couraçados "Minas Ge-
raes" e "S. Paulo", cruzadores "Ba-
lua" e."Rio Grande do Sul", conlra-
torpedeiros "Pará, "Piauhy'
Grande do Norte", " Paraliyba
giras", "Sergipe" ,'Paira»'
Catharitia"
Grosso".

2" divisão
e "Floriano"

.IRcpubJica"

Amazonas" e

"Kio
"Ala-

'Santa
¦'Alutlo

Exercícios.
A máxima cfíieicncia da esquadra é

o objectivo essencial da instruccão na-
vai. 'lista não pôde deixar de seguir
unia orientação nicthodica e progessiva
que conduza aos resultados almejados.
A urg.iiii -ação do navio cm si, não só
para o appareljiamcnto de . sua vida
communi como para a constituição de
uma unidade de acção, a reunião de
todos os grupos distinetos como ele-
mentos lacticos, o programnia dc exer-
cicios regulitres c systeina ticos, tudo
deve obedecer ás linhas geraes que o
problema synthetisn. E' unia das quês-
lões de maior relevância, a da prepa-
raço da esquadra. A escassez orçameu-
taria do exercício transado uão permit-
tin quu se lhe desse o relevo necessa-
rio; a esquadra, porém, uão ficou ina-
ctiva. Não menos ficou a administração.
Os navios foram organisadós de modo
que pudesse ser seguida a orientação
conveniente; foram feitas exercicios
110 primeiro trimestre, rcalisando-sc
pela primeira \ez operações combina-
das ein que entraram os submersiveis.
Dada a impossibilidade dc movimentar
os navios em larga escala, como se fez
anteriormente, no porto continuaram
;,s aulas regulamciitares e exercicios
ipossivcts,

O Estado-Maior por seu turno, com
a nova regulamentação, ponde reunir
elementos que. pouco a pouco, concor-
rerãn para que sejam orçadas normas
definitivas c uniformes entre o pessoal
da esquadra. Devo chamar vossa atten-
ção para os effeitos dos cortes orça-
mentarios. ']_m outra parte, mostrei a
quanto montaram as reducções effectu-
adas. 1".' n;,po.iuno salientar aqui como
áqueilas reducções se reflectem na in-
strucção. Foi impossível movimentar os
navios por deficiência dc combustível,
os supprimcntos de viagem não pude-
ram ser feitos regularmente, até parte
dos reparos por que elles devem passar
periodicamente, não foram altendidos
como deviam. Nos limites das verbas
concedidas, íoi feiio o que era possi-
vel; constituc, entretanto, apenas uma
parte do qne sc devia fazer c a Mari-
nha ambiciona por mostrar seu interes-
se para formar um todo harmônico e
dc valor. Faltam-lhe elementos que c
preciso não recusar. Avaliavcis a tm-
portancia desse assumpto e. estou cerlo,
não lhe negarcis a attenção que me-
rece.

; Movimento da esquadra.

Apezar das ilifficuldades a que já
tenho feito referencia e com ns recttr-

í .=03 das. verbas respectivas, os navios.
I não estiveram completamente inunohiii-1
j sado? 110 porto. A movimentação regu- jI lar obedeceu a tres fins: exercícios iso-
i Indus e de conjiuiclo, manutenção de |
; nossa neutralidade cm face da guerra |européa, representação do nosso paiz

no estrangeiro. Para esle ultimo fim o
dor "llarros.)". deixou o portu do Rio
cm 10 de maio e foi a Buenos Aires
assistir ás festas que se realisnram em
25 daquclle inej. Já tivestes informa-
ção minuciosa dn cxiio da conunissão
desempenhada galhardamente. O com-
mandante e a offieialidade do navio fi-
zeram parte da comitiva que teve por. encargo representar o Brasil na data

j cm que a Republica Argentina festeja
sua independência. A política dc ap-
proximação dos dois paizes amigos a
que o-governo tem procurado dar no-
tavel destaque encontrou assim na Ma- j
riiilia elementos que collaboraram para
d:'r*i!:e plena execução, como íoi vosso
pensamento.

* * *
Obedecendo aos mesmos princípio,

de cordialidade internacional, o crusa-
dor "Barroso" deixo-,, o porlo do Rio
de Janeiro, com dciino a Montcvidéo

I para assistir á3 cerimonias da posse do
novo presidente da Republica do Uru-' guay. Registro, cora satisfação que o

couraçados " Deodoro",
cruzadores " Barroso",

cruzadores korpeileiros"Tupy". "Tyuibira" e "Tamoyo".
• Flotilha dc submersiveis —- F 1, F 3e F 5. .Posteriormente, por se npproximar__
«poça dos exercícios, íoram constituí
das as seguintes divisões:

i*_ divisão — couraçados "Minas Ge-
raes", "S. Paulo"! cruzadores "Bahia''
e ".ltio Grande do Sul".

2" divisão — oouraçados "Deodoro",
Floriano" e cruzador "Barroso".

3" . divisão — cohtra-lorpedeiros:
Pará", "Piauhy", "Rio Grande do

Norte';', "Parahybá", "Alagoas", "Ser-
gipe", "Paraná", "Santa Calharina","Amazonas" e '''Matto Grosso". V."Carlos Gomes" e hyatc "José Boiii-
facto" _ Çtendcrs);

Flolilha de submersiveis — F 1, F
3 e F 5.

Esta esteve em movimento todo o
anno; exercicios regulitres e systema-
ticos foram 'cffcutu.ftlos coUii.imiam.sn-
te para dextrameilto das respectivas
girar.lições.

A 2" divisão esteve ainda em exer*
cicios na ilha Grande, cm (K-zeiiil.ro
ultimo, para se dar campo pratico aos
altxnnos das Escolas Profissionaes.

Para garantia da nossa neutralidade,
estiveram em viagem os seguintes con-
tia-íor. edeiros: ('"Amazonas", "Pará",
"Piatrhy", ¦ "-lagoas", "Paraná c "Mat-
to Grosso"; cruzadores- torpedeiros:"Tamoyo", "Tupy" _ "Tymbira" c
cruzador "Ronithlicn".

•Como movimentação extraordinária
esteve cm viagem o vapor ile guerra"Carlos Gomes" que saiu do Rio dc
Janeiro a 19 d emaio c foi até Belém,
distado do Pará. Pretendia dcixal-o
como capitanea da íloiilha do a\inazo-
nas; circuinstaneias especiaes, porém,fizeram com que ordenasse o regresso,
que sè deu em setembro 22, lendo par-
tido o navio do Pará a 1S de agosto.
Além dessa, para poder manter uin
aspecto pratico na instruccão d -. alu-
ninas'da .Escola Naval, foi posto, men-
salmcnlc, um oòiilra-lorpèdeiro á dis-
posição desse estabelecimento. Estive-
ram nesse serviço os contrn-torpedeiros
Amazonas", "Pará, "Alagoas', "Pa-

raná" c "Mnlto-Giosso".
Por ultimo, para render uma home-

nagein no senador Pinheiro Macliado,
assassinado nc-da capital, na tarde de
S. de setembro resolvesles que 11111 na-
vio dc guerra fosse designado paratransportar seu cadáver. Coube a mis-
são _ no . encouraçado '.' Deodoro" quedaqui saiu ;. u de setembro c chegou
ao Rio Grande do Sul n 17, tendo in-
felizmente feito a viagem uni poucodemorada, não só por causa do tnáo
tempo e cerração reinantes, como ain.
da pelas pequenas avarias,, que ..iuispc-
rádninculc sobrevieratn sem ' outras
conseqüências que o retardamento da
travessia,

Viagem de instruccão.

As viagens de instruccão sempre fo-
rani c continuam a ser um elemento
indispensável para a preparação do
pessoal, l) curso da Escola Naval exi-
ge, ao lado dus estudos llieoricos, vas-
lo campo de applicação pratica; o pro-
gramuia. da Escola .le Sub-officiaes
-Marinheiros requer cgttal.iienlc uni
periodo de applicação cm viagem. Para
attender a esse duplo objectivo, foi es*
colhido o K. ií. "Benjamin Consumi".
Saiu elle em 23 de fevereiro, com as-
pirantes, para o Rio Grande do Sul,
cuja barr.i foi, pela primeira vez,
franqueada por navio dc grande cala-
do. Devo aecenluar o enthusiasmo
que a entrada do referido navio pro*duziii; era a verificação .pratica do
exilo das obras ali previdentementeexecutadas. De regresso, o N. E."Benjamin Conslant" toou ea. portosde Santa Caiíi.-irit.a. enseada Baptista
das Neves, ilha Grande, regressando
ao Rio a 14 de abri. Saiu de novo cm
19 de junho, com os gunrdas-ninrinhn,fazendo proveitosa viagem ao porto de
Belém, Pará, 'culo 11a ida tocado apc-
lias na ilha Fernando 'de Noronha.
Cm islo puderam i.s guardas-marinllo,em dois grandes cruzeiros, adquirir
largo tirocinio e pratica de navegação
e manobra .1.. navio. Na volta esteve
nos porios de S. l.ui;-. 110 Maranhão,
Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Ba-
lua, Abrolhos, e Vietoria. Chegou, dc
regresso ao Rio de Janeiro, a 8 de de-
zembro. Foi, como se vê. tun prograni-ma vasto de viagem no largo e costei-
ra, com resultado plenamente compen-
sador. A turma .le guardas-mariiiha
que fez a viagem, foi a primeira queterminou o curso da 'Escola Naval,
sob. os novos moldes de instruccão. O
ensino de bordo ministrou boa pruri*ca tanto do serviço de machinas. como
de cqnvéz. Constituiu islo a primeiraexperiência quanto ao .principio da
fusão dos quadros, sendo os resultados
colhidos a garantia da cxcquibilidade,
entre nós, da futura reforma.

Dir-se-á que, íendo-se ciii vista uma
inslrucção cm que a parte de maclii-
nas oecupa importante logar, o N. li."Benjamin Coustant" é o menos ade-
quado para'esle fim. Cs navios ;uo-
demos deveriam ser ulilisados.

Algumas razões rj^edominnram para0 emprego do referido navio:
o aspecto econômico da viagem:
a utiíisaçfio <lo navio que ainda
está cm bem eslado,
emfim, começar a inslrucção

pilo typo mais simples dc ma-
chinas. **

*-\ verdadeira inslrucção deve ser fei-
ta nos modernos lypiis de navio de
combate, manobrando estes em con-
junçto Os nossos recursos não teriam,
porém, permitlido uma longa e provei-
insa viagem, pelo menos dc uma divi-
são. cin que os futuros officiaes pudes-:em achar oppiiríunidade .para applica-' los. A viagem a vela,

m¦para para o còmmándo.',Á's esco'
attendeni a essas diy.i__83-:.graíj
do csSudo. são ' "

a Escola Naval dc Guerra para.officiaes do posto de capitão-tenente
para cima;

-— a Escola Naval rjue prepara os fu.
luros officiaes;

—- as Escolas Profissionaes que se;
encarregam do ensino technico-profis-.-
sional de officiacs e praças; • i>. *¦"

a Escola de Siib-officiacs Mari-,
nheiros que prepara as'ipraças destinaj
das ao qiiadro de sub.officiaes;

a Escola de Grumetes e as Escolas
de Aprendizes Marinheiros qíié recebem:
menores para tornal-os marinheiros;

enifini, a Escola de Submersiveis
que st destina a preparar, o pessoal quedeve pertencer a esta especialidade. _-Todas essas Escolas funccion.ram
com' regularidade e os resultados co--
lhidos justificam cabalmente sua crea?
ção.

Escola Naval de Guerra. ;

A (Escola -Naval de Guerra vae fir*.'
mando seus créditos como instituto do
ensino superior dos officiaes,. jpstescomeçam a se mostrar Snteriíssados^
pelos estudos qiic seu .programma' com-'
prehcndc, especialmente -os que sc ré-
ferem ao jogo de. guerra naval de queestá encarregado um official .superior
da Marinha Americana. Duas turmas
já termiiiarain.com exilo os respectivos
cursos e pouco a pouco vão os ofííciaes.
se familiarisando com -os iproblemfts de
comniando que terão de resolver'.mais
larde. E, como os referidos,cursos' obe-
decem a um .prograniihã- ünifqfnuí e a
uma directriz invariável, é dé e^eraf
que, de futuro, haja uma unidade .dé'
direcção em toda a esquadra. Ai^divi1
sões ou os navios isoladamente;., não
podem obedecer cada um a uma oHénlife
ção-difícrente. Os esforços -dá'.adJliinis-
tração convergem para a formação de,
unia doutrina de direcção geral,-.que.
se 'trate do coiumiinilo, quer se,refira
aos .problemas tacticos c eslraegicos a.
que a Marinha tem de dar solução.

\Q. rcgulaiuento du Escola Naval de
Guerra passou por. uma revisão que,,
sem alterar o espirito do anleiior, in*
cidiu em .pequenas- disposições deste,
segundo a pratica aconselhara.

i

cada especialidade, já possuc a
(Marinha :

?5-. — artilheiros
; 83 — torpedistas
SÍ6 — telegraphÍ5tas
¦:' p. .signaleirós

31 mergulltadorcí.-

j_0 regulamento pelo qual se regem'as
í'Escolas Profissionaes data de 9 de de-

zembro de 1909. Precisa de pequenas
alterações que correspondam ao desen-
volvinViitoque ten^ tido o material naval
nestes -últimos annos e a comprebensão
de sua ultilização. Para harmonizal-o
com outros regulamentos, com os quaesitem ligações directas ou indirectas, o
Conselho do Almirantado estuda a rc-
visão necesaria que convém obter-se do
Congresso Nacional.

Escolas de 'sub-officiaes,

. A propósito das viagens de inslrucção"tive opporutnidade de me referir a essa
.Escola, cuja creação representou ó uni-
co meio dc melhorar as condições te-
chnicas do pessoal que se destina a
mestres e contra-.mesl.es dos navios,
quer dizer, o pessoal subalterno que tem
a. direcção do serviço regular do na-
vio, auxiliando a acção dos officiaes.
Seu regulamento eslá contido 110 que re-
organizou o corop de sub-officiaes da
Armada, approvado pelo decreto nu-
mero 7*7-1' de 9 de dezembro de 1909.
Tem tido fuiiccionaiiiento regular essa
escola a bordo do N. E. "Benjamin
Coustant". O numero dc alumnos ap-
provadas no curso foi dc 26, o que faz
sutipór aue 'em breve terá a Marinha
um corpo de sub-officiaes marinheiros
que corresponda ás exigências de uma
esquadra moderna.

-Escolas de Grumetes c Aprendizes.

A formação dos marinheiros é obtida
por meio de .Escolas que recebem me-
nores. do 12 a.iíi annos que desejem se
alislar na .Marinha. Dpois de um esla-¦gio de dois annos, durante os quaes re-
cebem a instruccão elementar das cs-
colas de . primeiras letras, além disso
fazem a iniciação da. educação militar c
•teolmica, passam para a Escola de Gru-
itintes, onde Vão completar os estudos
progressivos, de que precisam para ser
alistados 110 Corpo de Marinheiros Na-
cion_.es. Em minha primeira adminis-
tração, dei o maior desenvolvimento ás
Escolas (leses gênero; infelizmente o
programnia dc economias que tive de sc-
guir ultimamente, obrigou-me á redu-
cção do numero de alumnos dt- cada
uniu, afim de corresponder á necessida-
de dá reducção do orçamento da Mari-
íthii. Não qlistaule, essa cirettmst.incin,
lenho a satisfação de accentuar que a
producção tem permiti ido approxiniadn-
meníc o preenchimento dos claros aber-

j los. por vários motivos, no corpo de ma-
1 rinheiros. Funcciouavam as Escolas em
I iodos os Estads marítimos e unia em
i Pirapora, nn Eslado de Minas Geraes;
I o fim era ápproveitar a vocação dos ha-
í 'liiiantes de zonas differentes do paiz
I nas quaes a existência desses estabe-
j lccitnçiitos .constituía o meio de fazer

conhecidas das. populações nossas coisas
|.niivaiT,. A' vista das reducções orça-

fui obrigado a determinar

devem ser recusados esforços e sacrifi-1 de carvão ainda nccessaitio emquanto
cios. Nosso material flucliiante pode | não foi , fei!»! a installação e -bombas
ser dividido em duas grandes classes, j com motores electricos para serviço
bem distinetas: a esquadra moderna, | sanitário e de incêndio, o que já está
composta dos navios do programma de: em execução, a quantia, de 19:000..
1906, e a antiga, composta dos anterio- j A. cepuomia atlingia, então, a aS .500$
res a esse progranima. Os elementos , mensaes. De-duzidas_ as despesas de in-

Escola Naval.

Preparar officiaes capazes de assifmir
as responsabilidades das funeções .que.
mais tarde, virão desempenhar, é deve},
elementar que compete nos -dirigetilcj.
Não se tem fiirtndo a isto a iidp. tf;
tração naval. O ensino já está devida-
mente regulamentado, desde 1914,"í'di>-
mina-o o espirito moderno das mari-
ilhas mais adeantadàs. A execução
pratica nada tem deixado a dtsei..'.-.
Para islo a Escola Naval eslá provida
de uma insinuação que pódc conduzir
aos fins que o regulamento teste! eni
vistn. Já tivestes oceasião dc verifi-
cal-o quando désles a honra de visita a
esse estabelecimento 110 dia da inaugtt-
ra du monumento ao almirante Hantisla
das Neves e nos officiaes que se.sa-
criticaram defendendo o principio de
autoridade. No anno que findou pro-
curei introduzir alguns melhoramentos,
como a montagem de officinas de appli-. ,m.ut;.ri;.s fui ob
cação para os aspirantes, conslrucçâo I _._._, ]OI4 „ f._Ilanlc.,lto .,.._ _* ,_. .,..
Je quartel para praças c mais pessoal, _,[,...0 Grü_so c _\;nazoi;as, cujo rendi-

daquella estão, em geral, cm bom cs-
tado, salvo reparos oceasionaes; os des-
ta, alguns ainda bem conservados, vão
soffrendo a depreciação natural do tem-
po pelo que pensa o governo em retirai-
os pouco a pouco do serviço. Não pos-
so tratar do estado dos nossos navios
sem ligar o assumpto á questüo mone-
taria.

A conservação de uma esquadra não
pode ser feita sem recursos de certa
natureza, lilia exige, em primeiro lu-
gar, o funecionamento regular dos na-
vios, depois,.continua observação e ct.ii*
dadosa vigilância de todos os mecanis-
mos de que são dotados; emfim e_prin-
cipalmentc, e reparação prompta dos
defeitos, avarias ou usura que o tempo

tallação 110 valor 
"do 

76:300$, a eco-
110111b final será no -primeiro anno
de. 2Ó5:7oo$ooo. Essa economia ayulta-
rá muito mais, logo que -se comple?
tem as installações das bombas refe-
feridas e muito mais ainda quando se
tiver em vista o preço qpe o carvão
attinge presentemente. O accordo feito
com a Light 

'& 
Power 'Company permit-

riu que o preço de ktlowat descesce de
4 75 rs. para luz e 230 rs. para força ao pre-
ço.unico dc 54,5 rs. em janeiro ultimo,
accordo que abrange oforuecimeuto de
energia não só aos navios como ao
Arsenal de Marinha, ilha das Cobras e
suas dependências c de futuro as ilhas
das Enxadas e (Fiscal. Este resultado,
porém, só produziu effeitos indirectos,

e o próprio movimento se -encarregam porque, embora tivesse concorrido para
de produzir. Ao lado da esquadra deve a conservação do material .pelo funecio-
existir, portanto, uma reunião de ele- i nauiento que permittiu e não teria sido
mentos indispensáveis, quo possam, com possível com os navios de caldeiraa
presteza attender ás necessidades,, á accesas. não ,póde trazer a utilização da-
medida que vão apparccendo.. E' prin- quella quantia u outros fins tambem
cipio rudimentar ile economia dispe-i-l concernentes á conservação,
der bem para evitar despezas maiores. | Keferi-uie acima áa duas verbas
Dúi reparo que sc torna necessário deve applica.as á reparação de navios. . E*
ser. feito iimnediatameute, sob pena do preciso, porém, notair que essa .applica-
defeito ou avaria aggruvar-se e exigir ção não é exclusiva ; cilas devem
maior trabalho c maior despeza. A Ma-, attender tambem a serviços semelhan-
rinha deve, portanto, estar provida de , tes só para uma parte, as difficuldades
meios para manter a esquadra, sem en-' em relação ao 'todo tornam-se ainda
veredar pelo caminho das facilidades' maiores. Outra verba de que a princi-
orçamentarias. Longe desse caminho, o pai applicação é ainda a esquadra, é a
programma de.economias tem sido se- de —munições navaes — assim impro-
guido sem vacillações; mas, quando sc | priamente denominada, como já o fiz
comparam as verbas outr-ora concedi-1 sentir. Em outro ponto, occupei-nie
das e se recorda o piigmento da esqua* '..detalhadamente do que oecorre com
dra, a partir de 1909, vê-se que é im- '.ella, mostrando, que, como as ouiras, é
nossivel pretender que os navios este-j tambem insuíficiente. 1.11a, porém, só
jani perfeitamente promptos a ter com- pôde attendivr aos supprimcntos -para a
missão. Um exemplo fará, realçar o
que venho dizendo. Ninguém ignora o
valor dos contra-lorpedeiros numa es-
quadra moderna; não tivesse a In-
gliiterra a grande flotilha desses na-
vios e_ o policiamento do Mar do Nor-
te seria unia burla. Quem acompanha
os acontecimentos da guerra actual,
sabe que papel tem representado 'es-
ses pequenos navios; são a guarda
avançada da esquadra, os elementos de
defesa dos poderosos dreadiiouglits, os
¦perseguidores implacáveis dos suhnier-
siveis, além dc constituírem ;i yigilan-
ein dos mares C dos porios. Temos dez
desses navios, reputados sabiamente
planejados — de tal modo que a Ma-
rinha Ingleza reproduziu-lhes o typo,,
quç lhe tttu prestado serviços valiosos.
Além de conslituiretu para nossa offi*
cialidnde cxcellente escola de conimnn-
do, têm desempenhado commissões de
varias naturezas. Seu característico é
a velocidade e por sua parte delicada.

vida coiiiuium dos navios, cuja despesa
montava em 11111 mínimo dc cerca do
1 .ooo:ooo$ooo, quando as condições de
acquisição eram norniaes cm todos os
mercados. Insisti demasiadamente so-
lire esle assiiuipio, tornando-o talvez
enfadonho. «Não devo, porém, oceultar a
verdade. A Nação precisa ter um co-
nliccimento detalhado de como se pra-
tiea a administração, Usei de franqueza
ao ter de expor as necessidade do ma-
tcriid íluciuante. Espero que vos di-
gnareis de aceeitar minhas affirmati-
j-íts, feitas com a máxima lealdade e no
interesse unico que me anima de bem
servir á minha classe e ao meu paiz.

Já vos disse que o eslado geral dos
navios é, em média, satisfactorio. Al-
cuiis passam pêlos reparos periódicos
indispensáveis a que -estão sujeitos, po-
rém, entre os de maior edade, alguns

a das caldeiras, que requerem retuliii-1 b.:i que, para poderem ser aproveitados,'-'¦'" ' :-':  ....:.... :¦•- exigiriam grandes obras c portanto
grandes despesas. Não o permittindo
as verbas respectivas e principalmente
tendo em vista a desvalorização quer
pelo tempo de serviço, quer peia des-
classificação cm unia esquadra moder-
mi. resolvi retirar do serviço os sc-
Buinles navios : -em 19-15 — vapor de

lações peridiocas. Nossos navios . _u
lêem pelo menos cinco annos de vida,
sendo mister tratai-os convtiiicntenieii-
te. Dois tiveram suas caldeiras retu-
buliidas, sendo as despesas feitas com
os próprios recursos orçamentários.
Mas. estes mo iitsufficienlcs para egual
serviço nos oito restantes. O preço das
tubulações adquiridas, foi dc _ 3.420 \ guerra 

"Commaudante Freitas", Aviso

interior, cie. Outros ricquent. mtlliu-1
lamentos serão altendidos. desde que as
verbas respectivas o «permitiam.'

A Escola leve uma íreqttenciii de-93
alumnos, sendo 70 aspirantes, si-gim-
do o dclenuiiiuilo na I.ci que fixa a
Força Naval, e 23 ouvintes que foram
pcrtnittidos repetir o anuo ít vista¦ dc
disposições rcgulaiiicnlares. Devo sa-
Mentar o numero extraordinário de can-
ilidátos que sc inscreveram á r.iairieula
quando apenas 10 eram as admissões 

1 autorizadas por Ifi; aquelle numero ¦ele- abertas as escolas reduzindo sua
Ivou-se a 207. -Mais digno dè íiióição,.-ção, ou diminuir-lhes
i se este facto merece referènciíi, é ;o, ri-1 ementada a lotação de cada uma. A' 

gor e crilerio que _:ir;iclc:iz:.m os èx.v 
j segprida hypothese faria com que a

mes preliminares para a entrada na | despesa por alumno fosse menor, por-
/Escola. Dos 297 candidatos, alguns -fo-1 {]IR., quanto maior é o numero de ain-
ram recusados pela inspecção de sautle , mnos, tanto .menor será o coefficientc

os dentais foram inhiibilialdos pelos |.]_ despesa individual, desde que o eus-
to da manutenção é approxiiniidamcntc I

mento não correspondia" ás despesas
manutenção e em 1015, pelas mesmas
razões, as do .Piauhy, Espirito Saulo c
Est.-.do do Rio (Campos).

.Para o exercício corrente, o numero
total de aluninos devia ser reduzido ao
mínimo; foi fixado etn 750, numero in-
significnntc cm comparação ao de 1.500
que foi marcado em 1915. 1700 

"em
ivo", .000 cm 1008, 1909, 1910 c 1914
e em fim 5.000 cm íyii, 1912 c 1913, ()
problema consistiu então: ou manter

lota-
ção, ott diminuir-lhes o numero, au-

cada uma, correspondentes a 511.100$'
;io cambio da Caixa de Conversão o
7,1:5po$ooo ao cambio actual. Isto só
quanto á acquisição do ii.ateri.il sem
incluir a mão dc obra que trouxe des-
pesa não menor. Os recursos orça-
mentarios dc 1914 e 1915, perinittiram
ú administração providenciar sobre es-

"Vidal de Negreiros", pertencentes re-
srpectivamente ás iFlolilhas do Amazo-
nas c Matto-Grosso; cruzador "Taman-
daré" c navio-escola "i° de Março".
Em principios de 1916 : o crusador-tor-
deiro "Tupy".

Os dois navios similares, os crusa-
dores-torpedeiros "Tamoyo" c "Tym-

commissões examinadores, d c 'modo

que só 16 conseguiram satisfazer as exi-
geneias regulumcntnres. E' ainda d.gmi
de nota a circunislancln de que 'tão
grande depuração não provocou, i-ttó
parte dos interessados,' a menor Vecla-
inação. Prova isso á evidencia que-o
mais apurado espirito de justiça do-

o uicsino e independente da lotação. In-1
cliuei-111.: a principio por esta solução;!
tendo cm vista, porém, solicitações de'l
varias naturezas e exaniiuad.0 o prohlc-ma sob o ponto de vista dc economia,
que poderia produzir ,desde que ófíi-'í
ciacs e professores, estes últimos ga-1

ses concertos c os dos scouts, para os bira" acham-se ainda cm serviço de ga-
quaes o preço da tubulação foi de _ j nuitia da nossa neutralidade, estaciona-
17.114, correspondentes a 256:7io$oob, dos o i" no porto da Bahia e o 2" em
ao cambio de 16 d, e a 36. ,'79(>$974 á , Santos. Não foram ainda retirados do
taxa actual. -F,' preciso notar que íoi í serviço por necessidades do momento,
este o preço de acquisição em 1914,1 Com áqueilas baixas obteve-sc a dupla

vantagem de deixar maior soninia de
recurso nas verbas c ter-se pessoal cm-
barcado em navios melhores e conside-
rados — promptos para o serviço —. o
que redunda cm proveito da disciplina

e educação militares. Fódc-sc esperar
ainda outra vantagem no aproveitainen-
to da matéria prima dos navios que vão
lendo baixa.

de
minou os lentes designados, que .assim j imitidos pelos regulamentos por qttc ío-
mereceram justos louvores.. Dos i-6«ram nomeados, despendiriam em nua!
candidatos habilitados ua fôrma regida: |-.n_r lugar em que estives,

apenas tiveram praça de! as:! da como foimentar, 10 . ...
pirantes, como o determinava a Lei ile
Força Naval. Cinco dos excedentes
matricularam-Se 110 Curso de Marinha
Mercante annexo á Escola Naval- e
obtiveram autorização do Congresso
par,, ser admittidos 110 Curso dc Oíti-
ciacs. •-*,-,

.Segundo as leis annuacs para irij.it, j duzir a lotação na proporção da redu-
por indicação do Governo., deve ¦ Uc-iÇii-cção total e. como não se conservava a
este nnno fechada a matricula • nijflu_lje iiprop.orcioiíahdiide entre o numero de
eslabelccimcnlo. A medida foi acerta- • alumnos e professores, permittir .que
da c Irará proveitos futuros. A ipi-odu- j menores pobres da localidade ontlc fun-
cção da Escola Naval deve ser propor-1lecionam as escolas fossem admittidos,
cional ao numero de vagas auiinacs, como externos e sem compromissos de

qua,
apura-

i a pequena variarão da des-
pesa. acc.eitci a primeira hypothese. At-
tendi, além disso, a pequena soimna de
interesses locaes e difficuldades para
que o ensino primário fosse convciiicu-
temente diffundido pelos habitantes po-bres. Cheguei á formula que vos sug-
geri c foi aceeita pelo Congresso

lei, e
RÓae

Ç( — .. . ....... ...
co...o foi feita, .pódc attender ás con-
dições financeiras do momento, trouxe
como resultado ter se preparado um
grupo de bons navegadores e manoliris-
tas, tendo estes ao mesmo tempo feito
li.a iniciação nos trabalhos dc ma-
chinas.

Os candidato? ás vagas de snb-offi-
cines Marinheiros, matriculados na re-
specliva Escola, receberam instruccão
de accordo com o espirito geral do Rc-
gitlaincilto n que estão sujeitos. Foi-
lhes de uteis resultados a viagem quefizeram, como provaram nos exames a
que foram submetidos.

As viagens dessa natureza prosegur
rão no nr.no eorrenle; é interesse da
administração tratar com o cuidado mie
merece a instruccão dos futuros offi-
ci.ies e sub-officiaes, sem que sc afaste
da linha de economia que ainda comi-
nua a ser sua prcoccvi. ....ão .constante.

E.VSIXO

O ensino na 'Marinha coniprehendc
um vasto sclicma que abrange a educa-
ção technica c militar de todo o pessoal,
desde o aprendiz que inicia a carreira
do marinheiro até o official que sc pre-

ocorridas no nlliuio posto. Isto 1,111
se deu. porém, nestes últimos tempos.
Prova-o o numero de segundos tcneiitcs
que. embora com o estagio compieio.
ainda aguardam promoção. Este.posto
é de aprendizagem c de nlaptaçf...; os
officiaes não devem se demorar mais
do que o tempo que for julgado, con-
venienle e por isso fixado em Lei. 1.
um posto a que não compele, funeçao
de maior relevância; jiiiiiamcnte por
isso os officiacs, que devem ter a 11111-
bh-üo de começar desde cedo a sentir

i o peso de responsabilidades sempre
I crescentes, não podem c não devem
1 permanecer num posto que lhes ila
I essas responsabilidades, Do contrarip,

será a descrença que os"dominara,.coil)
graves prejuízos para 11 classe.

lia, á vista disto, necessidade de
guardar a proporcionalidade antes,rc-' 
ferida e por islo a Escola deve eonti-

i nu.-.r fechada a matricula.. .
Além dessa vantagem, ainda nlfiuma

economia poderá alhviar o oaçamcnlo
da Marinha, uma vez terminem os. cur-
sos respectivos as turmas que trcflBÇfl-
iam. actualmente o -• .-. 3" annos
Occorru ainda aecenluar que eom estas
.turmas, ás quaes irá sendo desde.mg"
a.plicadn a lei dc fusão, poderá so.í.a-
zér valiosa experiência sobre 1
prever os resull.ados a que 1
conduzir entre nós.

Escolas Profissionaes.

O ensino profissional tem por òiijC-
ctivo formar pessoal idôneo conforme.as
diversas especialidades em que se .:••-
tribue a actividade de bordo. De-lma-
se a officiaes e praças. Creado em' 19'io,
melhorado c ampliado em 1907 e k;"P.
sofírcu prejudicial interrupção no peno-
do de 1911 e 191,!. Ao reassumir a pas-
ia nc.aic ultimo anno não vacilei em
fazer recomeçar o estudo pratico imlis-
pciisavcl. *-\ falia de especialistas ac-
ceutuava-se 'então e ainda assim, acop-
tece; esta é a razão por que, não _])$>-
delido estar a esquadra cm •i.-.ovinrç.KO
regular, fiz augmentar o numero d_.ahi-
mnos de cada curso de praças. la_j&Ea_
colas não puderam ainda fitnccionaT coj.i
o máximo de rendimento, pontue.àí"d.if-
ficuldadcs. de recursos orçamentários
não permiltiram provel-as dos eleme-n-
los necessários á instruccão e dar-lhes a
inslallação convcnienlo. As" Escolas
Profissionaes funecionaram no N. CE.
"Tamandaré" — a de artilheria, si-
gnaes, lelcgraphia sim -fio e machinas,
e na ilha das Enxadas, em dc-pcn.lcncia
da Escola de Grumetes, a de torpedos.
Para evitar os inconvenientes que de-
correm dessa divisão no que concerne á
direcção geral (los estudos, resolvi fa-
zer, 110 limite das verbas concedidas,
especial adapiação de parle dos edifi-
cios da ilha das Enxadas para ahi i'*-
siallar todas as Escolas que passara.) a
funeciona;- 'conjuntamente. Apezar, po-
rém, do inconveniente apontado, o re-
sul lado obtido não foi inferior á minha
espectativa. Fréqucntaratn as Escolas :

Officiacs :

C;irso dc artilheria ....." de torpedos - 

Praças :
Curso dc artilheria ....." de torpedos" de siiinacs e t-legraphia

sem fio c de Timoneiros" de foguistas" de mergulhadores . . .

14

17

Nesse numero de alumnos, os repro-
vados — 3 — representaram uma per-
centa.ge.il insignificante.

Com a continuação desses curses, a
Marinha obterá em breve o numero de
especialistas necessários ao manejo do
nossos navios; a proporção quq existe.já
permitte uma distribuição mais regalar
dos serviços dj b..i.d_j

Tara uni total dc ;

.tí.í — artilheiros
65 — torpedistas

1:0 — signaleirós
73 — lclegraphisl.11
22 — mergulhadores, a quanto . mon-

riam os carços corrcspgndcntes a

qualquer natureza, a;é coinpiclnr
tigas lotações. A estes, ali-iu da itislnt-,
cção primaria, dar-sc-á parte da instru*
cção. militar que compele aos alisjaáos. I
F.iclüta-fsc por esse meio a difíusíio do !
ensino primário e ao mesmo tempo.os:
menores vão começando a ter, sem obri-!
:gnções, noções do espirito c disciplina
militares que o povo de qualquer ua ão |uão pode deixar de ter. Será talvez um I
faelor para o serviço militar de quetanto se espera em nosso paiz. '

O _• regulamento que rege acttialincnte
as Escolas de Aprendizes data dc 10
de fevereiro de 1913. quando foi ap-
provado pelo decreto 11. 11.479: a pra-'tiça. I.ent confirmado as previsões do!
administrador quando o organisou. !
. A Escola de Grumei.es funeciona na
ilha das Enxadas, onde tem unia instai-1
lação regular. Não se dá o niesnín com '
as ile aprendizes, pois alguns edifícios
rcsutitem-se dc falhas qttc provêm prin* jcipahnciite de não terem sido construi-1
dos parn esse fim. Os orçamentos dei
que a Marinha tem sido dotada nestes!
últimos annos não lem permittido re-
mediar esses inconvenientes. Penso fa-
zç!-o logo. que seja possível _ vos sue-
gtr-os meies de conseguii-o com 1:1 mor
resultado _-- fixar o typo do edifício
nue convém :'is escolas, quer de apren-
diz.-... qu-er dc grumetes; fazer o orça-
mento da construcção de novos ou ada-
mento dos existentes, segundo o ypo
que for adoptado; dotar o orçamento
gradativámente, cm vários exercicios,
dc meios necessários para attender ás
obras. Já determinei que se procedamaos estudos necessários.

Escola dc Submersiveis.

Os officiaes, sub-officiaes e praças
que foram designadas para guarnecerns submersiveis, por oceasião da con-
strucção, tiveram em Spezia, linlia, o?*|
portiinidade de receber a instruccão
necessária liara o manejo dos navios,

i 'lêem elles dado pro,as irrecusáveis
da perícia 011. qui: o fazem. Devia-se,
porém, prever a hypothese, muito ra-
zoavcl. da substituição, a.s própriascondições de saude poderiam ser af-
iodadas _pc!a longa permanência nessa
espécie do navios. Era, cm consequen-
cia. natural que cedo se cuidasse de pre-
parar novas guarnições. Para esse fim,
fiz organisar, sem crear novas despe-
sas, um curso pratico cm que officiacs
e praças pu.lessem se habilitar a condi.-
zir os submersiveis. Funecionou esse
curso ua ilha do Mocanguê. cm depen-
dencias da sede da Flotilha, sendo fre-
quciitado por 6 officiaes (primeiros e
segundos-tenentes), 5 sub-officiaes e
13 praças. Teve bom resultado, 1: tanto
as.-.im, que os inimedialos dos tres nn-
vios^ são aclualme.Tte officiaes que s*.
npplicaram a essa especialidade em
1915*

Convém ligar o serviço de snbmcr-
siveis ao ile. aviação, devendo este ul-
timo ter inicio este anuo, so as eir-
cumstancias, que são a base preliminar
o de que já cuidei, o permittirem.

MATKKTATa

Material flitcluantc, Eslado e censer-'
vação.

A recompesição de nossa esquadra
obedeceu ao programnia traçado pelo j
governo cm njoó, após larga discussão '
que despertou o máximo interesse em
todo paiz. Em relatórios anteriores, fiz
referencias a essa discussão, rcnro.h:-
zindo discursos proferidos 110 Senado
e commentarios que justificavam plena-
mente a razão essencial do alludido
progranima; egualmente tratei da sub-
sequente alteração 110 que se referia no
ultimo encouraçado. 'E' . portanto, de
mais insistir nesse assumplo e ainda
nas divergências nue sj.ljrcyic.am, cor.-'
cretij.d*v5 '..a- rilbsjEafçâo do trlíimo na-
víò a ser construido por úm typo quedesde logo foi conderanado. O que im-
poria, no momento, aecenluar é que a
nossa esquadra formou a base do des-
envolvimento naval brasileiro represen-
t.-.::.lo o núcleo mais importante da nos-
sa defeza marítima. Deve ser, pois, o
r.lvo de attcnçqcs mais -especiaes; nierc-
cç que a nação lhe dispense toda soli-
estude para sua manutenção, a que não

ames da conflagração européa, preço
qtie já soffrcu augmenlo quanto ao
freto e seguro do guerra, não previstos
quando determinada a cncoinnienda.
Àdmittindo, porém, que o preço se con-
servasse o mesmo e se se quizesse
apenas attender a quairo destroyers
neste exereicio, teríamos, só quanto ao
valor do material, a despesa de
304 :ooo$ooo, além dc accessorios e ou-
trás despesas que importariam 110 mi-
nnno em 200 :ooo$ooo. Quer isto di-
zer, só para a conservação das caMei-
ras de quatro contra-lorpedeiros, terá
a Marinha uma despesa (pie sc eleva a
500 :ooo$ooo. A verba que attende á
reparação dos navios — material de
conslrucçâo naval, íoi dotada este
atino com (íoo:00o.000; podendo ser
auxiliada pela rubrica — Material en-
conimcmlndo na Europa, dotada com
So:ooòò$ooo ouro ou i2B:oo$noo papel.
Reunidas ns duas, poderá a Marinha
dispor de 728:000.5000, tc-ndo que des-
pender, só para reparar unia parte de
quatro pequenos navios, mais de 2I3
daquella quantia. Dir-se-á: nem todos
03 contra-lorpedeiros exigirão immcdia-
meníc ¦ a. rctubulação das caldeiras. A
l-qs_osia não é diítieil: todos elles rc-
guiam o mesmo tempo dc serviço; se
niguns já apresentaram esses syinpto-
niiis dc cnfi-aquecimentoj é provável
que outros o façam cg_almcntc cm
curto periodo. Não seni depois que os
navios estiverem levados á immpbiUda-
de completa 110 porto ou depois que
sobrevenha um accidento 110 mar, que
se irá pensar nos reparos necessários.
Prever é prover. E' preciso pensar que
os navios são oito; e as cifras cila-
das mostram que, 110 máximo, um po-
derá ser alltcudido agora. Se assim
continuar, só ein oito annos poderão
os outros ser reparados;, nntes disso
estarão todos elles impossibilitados de
sc movimentar, inclusive os dois que
acabam de completar a substituição.
Se se attender essencialmente a elles,
e co.n elles consumir os recursos dc
que se dispõe, como o fazer aos ou-
tros navios, cujos reparos, embora sem
grande importância, devem ser feitos
desde já ?

_0s encouraçados "Minas Geraes" c"'S. Paulo", em breve, precisarão ser-
viços semelhantes nas caldeiras, para
não falar em outras necessidades. Se
a tubulação de .1111 contra-torpedeiro
custava _ 3.420,-a de um scont £ S.557
atiles do inicio das hostilidades, a
(pranto montará o preço para os cn-
couraçados na situação aclual dc dif-
ficuldadcs para importação na Euro-
pa o do commercio .10 Brasi!' ? A
conservação dos navios não sc faz só
com o tratamento dc suas caldeiras; éj
necessário muito mais. A esquadra
moderna, para . estar devidamente ap-
parelhada, precisa ter um stock dc so-
brcsalentcs que sirvam para applica-
cão prompta, á proporção das necessi-
dades. Tomando ainda para exemplo
o caso das caldeiras é conveniente,
uma vez completado o serviço em um
navio, adquirir-se pouco depois, para
outra, substituição, nova tubulação que
ficará depositada á espera dc ttlilisa-
ção. Assim, como tubos dc caldeiras
deve haver materiacs dc outra espécie
em deposito. a\;o meu primeiro perio-
do administrativo ,!<>so que alguns con-
Ira-torpeJeii-os aqui chegaram, deter-
minei a acrjui-iiçr.o de chapas dc cos*
lado o outros artigos relaíivos a esses
e outros navios, os quaes ficaram cm
deposito e ainda lia pouco fora") em-
pregados. Previa os reparos .futuros,
c procurei habilitar as repartições a
rcaüzal-os ã medi dai une fossem sc
tornando necessários. 1-'.' por aclos de
previdência dessa ordem que che*
ga a manter os navios em estado dc
cfíieicncia c é para elles que chamo a
vossa attenção.

Pnra islo, argumento co:n n cio-
quencia dos algarismos; parece que o
exemplo citado documenta sufíicicnte-
mente a necessidade que aponto dc
uma verdadeira e razoável distribuição
orçamentaria. Devo assignalar, já o
disse c repito, a Marinha não pretende
or-.ar.iv n* os abusivamente folgados; não
os quer, porém, incomprehcnsivelmenlc
rc/Juz-dos em -detrimento do material
para cuja acquisição o paiz fez não
pequenos sacrifícios. Accentuo ainda
que tenho me esforçado por conseguir
economias, quer uo pessoal, quer 110
material. Ao tratar daquelle demons-
trei que. dc prompto, pouco sc podia
obter, uns, indiquei medidas que, dc
futuro, pelo menos trarão a reducção
de cerca de 2.000 contos. Quanto no
material e para não sair do material
fluctttante de que me oecupo nesta
parle, ainda cito outro exemplo. Os
navios precisam de um funecionamen-
to regular de todos seus apparelhos.
Além disso a hygiene de bordo e a
saude das guarnições exigem vasto ser-
viço sanitário, como a fiscalisação e
.a disciplina exigem abundante disiri-
buiçáo de luz electrica. Para tudo
isto o consumo de combustível é .gran-
de. Houve, porém, em 191; grande dif.-
ficuldade de adquiril-o. Mamjei pfóce-der a estudos ç chcjcHrfê a conclusão
de o,iv_ ífranSe economia poderia re*
sultar da atracação dos encouraçados"Minas Geraes" e >"S, Paulo" aos
cáes N. da ilha di3 Cobras, para ahi
receberem energia da corrente geral da
Light & Power C . por meio de uraa
cslação conversora.

Pois bem. a despesa dos dois encou-
raçados cm .combustível e lubrificante
era, cm média, 47:50o. mensaes. quan-t'r> o p:eço do carvão em metade do
aclual, e com a nova providencia des-
puiJei.-sc a principio energia e parle

Fhlilhas.

As Flotilhas compõe-se de 4 cunho-
nc-iras relativamente novas e 1 aviso
antigo a do Amazonas; e de um monitor
o um aviso a dc Matto-Grosso. Têm am-
bas prestado serviços de utilidade, na
medida do valor dos respectivos navios.
De futuro ellas precisarão ser melhora-
das para attender á nossa defesa nas
zonas correspondentes de nossas fron-
teiras. A dc Mallo-Grosso possúe um
navio, o .monitor "Pernambuco", dc
construcção nacional e cujo typo tem
mostrado prestar-se .perfeitamente ás
condições dc navegabilidade do rio Pa-
ragtiay. Um outro desses navios, o mo-
nitor "Maranhão", está cm construcção
no Arsíiiul dc Marinha do Rio dc Ja-
neiro. 

'As obras achnm-se, porém, p.v
ralysadás por falta dc recursos orça-
mentarios. Será conveniente conclüil-Q,
i vista da despesa já eífectuada. Em
1910 pensei em meljiorar o rualcrral.
fltictuante das flotilhas. Começaria por
Matto-Grosso para a qual faria con-
struir 2 outros monitores, typo "Per-

nambuco" aperfeiçoado, cm estaleiros
nacionaes. Obtida a devida autorização
e feitos os estudos respectivos pela
Inspectoria de Engenharia Naval, pre-
tendia confial-os um ás officinas Lage
ít Irmãos, a unica apparclliada 110 Rio
dc Janeiro para esse fim, c o outro ao
nosso Arsenal de Marinha. Tinha em
vista impulsionar a industria de constru-
cção naval, entre nós, além de attender
a uma necessidade de nossa defesa, po-
(lendo ainda comparar .pelos resultados
que obtivesse, ns condições da industria
particular c official.

Infelizmente, factos posteriores, alie-
rarnm este .programma de interesse na-
cional para entregar a -construcção dos
monitores aos estaleiros inglezes Vi-
cbers Limited, dc Barrov.-in-Furness,
segundo a escolha de um. typo que se
previa não convir como já o disse cm
relatórios anteriores, onde tambem
oecupei-me do destino que tiveram esses
monitores. Continuo a pensar que, logo
que a situação do paiz o permitia, deve-
sc voitar á construcção dos pequenos
navios dc que as flotilhas necessitam,
confiando a às industrias do Brasil.

'Augmenlo da esquadra.

O programma naval de 1906 não eslá
ainda completo. Falta-lhe um cncoir
raçado. Já tivestes, 110 relatório apre-
sentado cm 1915, amplas informações
do que oceorren com a construcção
desse navio. Resolvidas a 'rejeição e a
conseqüente substituição, íoi firmado o
respectivo contracto cm 12 de maio dc
1914. A guerra européa, começada pou-
co depois, prejudicou o inicio da con-
strucção que está adiada por tempo in-
determinado, segundo accordo firmado
pelo Governo e a firma Armslrong,
Wbilivorth Ltd., de Ne.vcastle-on-Tyne,

* *
Eslão sendo ultimadas as experien-

cias de acceilação do tender "Ceará"

para a Flotilha de submersiveis. Breve
o navio deverá partir .para o llrasil,
afim dc ser incorporado á esquadra.

Acquisição e distribuição dc materiacs
Deposito Naval

O serviço de abastecimento de uma
esquadra tem parte muilo proeminente
na siui preparação. «E' a base da movi-
meu.ação e da regularidade da vida
de bordo. Vm navio bem c convenien-
temente supprido é um navio prompto a
se fazer ao mar, e como essa deve ser
a sua condição, a razão dc ser primor-
dial, a administração não pódc deixar
de ler na organização desse serviço
uma dc suas preoecupações mais con-
stantes, Pão órgãos desse serviço os de-
positos navaes.. Em nossa organização
elles ficaram directamento subordinados
ao ministro para que este pudesse tra-
zer intimamente ligados os fornecimen-
tosde sobrcsalentes aos navios e as
verbi.s correspondentes do orçamento,

A experiência demonstrou, com outros
systemas, quo havendo repartições in-
termediarias, ou oeixa de existir aquella
ligação ou quando exista, segue um pto-
cesso muito moroso de informaçõçs,
que tomam o aspecto de serviço biirócra-
tico. Taes razões _.:**!-.r,ín.lrr.m o espi-
rito t)-.eJoiv__i.T.-._ _0 regulamento dos
deS-i-ei-- que foi approvado com o m-
creio 11. 10.S37 do 1 de abril de T914.
A Marinha possue tres desses cstabclc-
cimentos, se.ulo o principal o do Rio de
Janeiro c os outros dois situados na
sé le das floiiih.ns do Amazonas c Matto
Grosso. O primeira funecionou com
relativa regularidade, c digo com rela-
tiva porque as condições do commercio e
as verbas votadas -tem uma influencia
capital nos serviços que lhes eslão af-
fectos. Os dos Estados ficaram, pôde-so dizer, reduzidos ao fornecimento quetinham em "stoclc", não só devido á
excessiva earcs.ia dos artigo;, como ás
cir cumstancias de que se cercaram as
concorrcncias, alem de outra*. razSes.

De 'qualquer 
nioilo, porem, o regulamen-

to. a que me referi tem provado satis-
fatorimncire. M.us isso não besta-, E'
precisp um conjuneto de modidas copi-
plemcntares que, praticadas em com*
mura com aquella, concorram para a
completa estabilidade do serviço. Foi.
para chegar a essas medidas que deter-
minei .minucioso estudo, obedecendo íi
directriz que me pareceu de resultados
mais práticos o firmes. .. experiência
a que «e procederá vac permittir com-
pleto serviço de abastecimento que não
pôde começar perfeito; será . sobretudo¦uma hase certa, indiscudvel para a ela-
boração dos orçamentos, na parle das
verbas correspondemos. O niecanism;,'
dos depósitos é adquirir materiacs do
consumo nos nosos mercados ou 110 es.
tr.angeiro; elassiíical-os e distribuii-o.
aos navios e estabelecimentos. A ac-
quisição é feita, por meio do concur-
rencia e a distribuição o era por quo-tas mqnsaes variáveis conforme o typo
de navios. Para aquella existe o regula-
mento do conselho de compras, appru-
vado pelo decreto n. 4.665, de 3 de ou-
tiibro de 1907,

O s/stenia de concorrência é o ido-•ptado em todo o paiz c, sendo o mais
iiorieslo, í o que deve ser mais equl-
tativo.'_ Tem sido em geral praticado
com c. ito; ultimamente, porém, tem sof-
írido execuções motivadas quasi todas
pelo exagero de preços com que se
apresentam os concorrentes. Verificada
a referida elevação quer pela escassez
110 comnicrcio, quer pela situação 0111
que este se encontra ou ainda pela ca-
réstia nos mercados produetores estran-
geiros.ou difficuldades de exportação lá,
o caminho a seguir era annullar as 011-
correncias e aguardar circitmslancias fa-
voravás para acquisições 'vunlajosas.
Foi o que se fez, mas sempre predomi-
nundo o espirito de comparação, mesmo
dc modo indirecio, au-lcs de ser dada
a preferencia.

Quanto á distribuição ella sempre re-
presentou um serviço dcscgual e iueer-
to; accontiiarara-se essas condições com
a escassez de dotações orçamentarias. O
primeiro inconveniente era a multipli-
cidade dos artigos de consumo, estando
apenas fixado o valor .máximo em glo-•bo a que cada unidade tinha direito; a
qualidade- e a quantidade ficavam de-
pendentes das autoridades de bordo. O.
segundo e mais grave, reflexo do pri- ,
meiro, era a impossibilidade do deposi-
¦to formar seu "stoclc" regular por não
poder prever que artigos ser-lhe-iam pe-
didós. Muitas vezes era obrigado a ad-
quirir certos materiacs cm pequenas par-
cellas, o que acarretava aup.menlq de
preço, aléni de .demora no expediente
pelo maior ntuui-.ro dc. pedidos.

Nssas condições, duas medidas sc im-
puzeiam; — a fixação dc typos de tq-
dos os artigos de consumo e a organi-
zação dc tabellas pelas quaes os navios
regulassem os respectivo . sbastecimen-
tos. A fixação está concluída com a or-
(gnmza|.ão do moslruario naval, e as
tabcllas começarão a vigorar cm I dc
iiinho próximo. Espero obter grandes
resultados com essas medidas, pela bco-
nomia que certamente advirá de um
serviço feito com ordem, certeza c fa-
cilidade. Attcndidas que sejam as in-
sistentes observações que julgo do meu
dever apresentar a propósito da elabora-
ção dos orçamentos, poderá a Marinha
promover n movimentação da esquadra
com nietliodo e rapidez, como acontece
em muitas marinhas estrangeiras,

'A conseqüência immediata das provi-
dencias a que acabo dc reférir-me é a
reunião dos elementos indispensáveis
para a orga-nização do orçamento. As
estastisticas organizadas pela Inspeoto-
ria de Fazenda e Fiscalização, 11a fôrma
do respectivo regulamento, concorrerão
egualmente para o mesmo fim.. O ba-
lanço de uma e outras permittirá esle
anno demonstrar a exiguidado das ver-
bas destinadas ii acquisição dos sobre-
salentes agora fixados c dos materiacs
necessários ás reparações.

Esas verbas já tiveram menção ante-
riormente; são ellas no nosso orçatncn-
to: 21 — "Munições Navaes'; 22 —
"Material de Construcção Naval" e 29
— "Pagamento do .Material Contratado
na Europa".

Estas duas ultimas referem-se princi-
palinente a material dc reparações;
com o exemplo que citei para mostrar,
conto tratando-se apenas do concerto de
uma parle de alguns nav*os, eram mais
de 8.3 absorvidos, é desnecessário ad-
duzir novos argumentos que provem sua
instif-iciencia. Resta tratar da primeira
quo coniprehendc os sobresalentes para
os navios e estabelecimentos. Ella é a
minima que tem sido concedida no pc-
riodo de 1907-1916.

O calculo das quotas mensaes dav.
para o abastecimento no Rio de Janei-
ro. dos navios e corpos de Marinha ter-
ca de. 700 .'000$,. não incluindo nessas
quotas a parte de lubrificantes c tintas
para pintura de- fundo dos navios que.
por .serem árticos quesó podiam ser for-
11ecidos.de uma vez. aquelles conforme
a capacidade dos respectivo? tanques, c* ¦
estas conforme a área a ser cuidada não
podiaip ser contempladas nas ditas quo-
tas. Quer isto dizer que aquella -quantia
requer um ac cresci mo, no minimo. de
200:000$, o que produz um total de
90o:ooo$oaa. a»

Deduzindo (lesta importância ns quo-tas correspondentes aos navios qne vão¦tendo baixa, o que pódc montar a 
loo.oooSoon, com algum exagero, per
serem navios pequenos e de pouco con-
sumo, chega-se a 8oo:ooo$ooo. A per-contagem de ailgmcnto de preço cm to-
dos os artigos tem sido elevada. Admit-
tindo-se a média 25 Çí, conclue-se que.na acltinlidadc a importância total de
verba pódc apenas attender .-.os navio?
o corpos navaes do Rio de Janeiro.
Accresccntem-se os submersiveis quevieram ultimamente e. não estavam pre-vistos ua tabeliã de quotas — o teu-
der a chegar em breve e agora o queconsomem ainda no Rio, o dique
íluciuante. as embarcações do /Vrsenal
de Marinha, etc., e íóra do Uio os
navios dns flotilhas e todos os esta-
bclccimctitos dos Estados, o que re-
prescnla pelo menos, 2I3 daquelle va-
lor, c ter-se-á n nítida comprehensão
do que significa a dotação orçamenta-
ria cm face das necessidades mais
simples. A organisnção das tabelas, co-
1110 declarei, vac fixar com a máxima
segurança, o que.ntum indispensável :i
verba -— "Munições Navaes"; ni;.-,
desde j.i, affirmo que a deslc exerci-
dio oceasionará síHas difficuldades
que, com mão firme, procurei vencer,
porque me anima o mais elevado inte-
resse. aliás- já demonstrado, de não
exceder os limites que o Poder Legis-
lativo julgou conveniente traçar.

a\ elevação dos preços nas praçasde alguns Estados, a abstenção do com-
mereio local, quer pela demora nos
pagamentos, algumas vezes oceasiona-
da por falia de numerário fornecido
pelo Thesouro ás Delegacias Fiscacs,
ouiras pelo retardamento no processoda concessão de eredilos, o desejo de
realizar as compras em condições me-
nos onerosas ao Estado pela nrquisi-
ção em maior escala, o facto das cou-
correncias não apresentarem o resid:..-
do desejado, ludo isto levou a adminis-
tração a determinar que Iodos os sup-
primemos para fora do Rio fossem
feitos pdo Deposito Naval da ilha das
Cobras. A centralisação do serviço, te-
vc a vantagem de permittir severa fis-
enlição dos dinheiros públicos ao la-
do da economia obtida. Tendo o go-verno adquirido o transporte "Sargen*
to Albuquerque", por quantia insi.ni-
ricante. resolvi, a titulo dc cxpericii-
cia. fazel-o panir para o Norte, con-
diluindo combustível c artigos de so-
hrcsalcnles que foram distribuídos pc-los navios e estabelecimentos dos di-
versos Estados.

Não falando no proveito que a eiiar-
nição tirou, de ¦uma viagem ..o longo
da cosia do Norte, e da actividade quedevia haver para que as estadias nos
portos fossem as mais curtas possíveis,o resultado foi animador, comparando
as despesas aqui cffcctuadas com as
que sel-o-iani nos Estados em que o
navio locou.

. Animadora como foi esla c.xpcrien'
cia resolvi, :'. seuieilumea do que fa-
zcin as Mürinhas argentina e chi!.'-
na. empregar o transporte "Sargento
«lbuquerque" na conducção de merca-
dorias paia o estrangeiro e acquisição
ali, com o produeto dos fretes, de ma-

I terial necessário á ..Marinha. Feitos oj
reparos necessários, obtida a classifi-
caíão indispensável no Bureau Veri-

| tas, pódc o navio realizar fun primeira
viagem, partindo cm 6 de dezcml.ro
do porto de Santos com carregamento
de café destinado a New York: dahi
saiu fretado n uma firma americana,
com dev.ino a Lisboa, dc onde vohou
ainda fretado a New Yorlc, donde re-
gressará ao Rio. trazendo os artigos
que tiver adquirido para consumo da
esquadra. E' desnecessário encarecer o
valor desta iniciativa; destçs-lhe vosso
apoio e o Congresso Nacional r.-.iiíi-
cotio com uma autorisação na lei .le
despesa. Provada a tnaunficiencia da-i
5_rbas que. superem íi) i.eçcisidadcs da
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esquadra, aa viagens do transporte de
que me oocupo, aerSo um elemento de
compensação para o equilíbrio orça-
mentario na pasta da Marinha.

O transporte "Carlos -Gomes" pode-
rá ser egualmente utilisado para iden-
fico serviço, embora em menor escala,
para o quc soffre os reparos indispen-
laveis.

Imprensa Naval.

Para conveniência do ensino nas Es-
colas Naval e Profissionacs e ainda
para trabalhos de certa natureza da
Superintendência dc Navegação, foram
creadas, a-nnexas aos ditos estabeleci-
mentos, pequenas typographias que se
encarregavam para aquellas da impres-
são das lições dos professores 

"e 
para

esta dos avisos aos navegantes. Mais
tarde foram todas reunidas cm uma re-
partição que recebeu o nome de Im-
prensa Naval. Deu-se-lhe então o des-
envolvimento necessário a poder se cn-
carregar de todo serviço da Marinha,
quanto a impressões c encadernações,
sendo depois preparada de modo a fa-
zer o stipprinieiilo de todo material dc
«'xpedieiite. Sob este uVtinio aspecto,
uóde ser considerada subsidiaria do
Deposito Naval, mas como a parte de
impressões comprebende trabalhos quc
não devem ser divulgados, lia conve-
nieneia dc conserval-a autônoma c di-
rectamente ligada ao gabinete. A Im-
prensa Naval foi regulada pelo decre-
to n. 11.830 ('e 29 dc dezembro de
1915, ápprovado ad referendam do
Congresso Nacional. Estando todo ser-
viço reunido nessa repartição, realiza-
sc o principio econômico a que me re-
feri, a propósito do Deposito Naval.
Conhecidas as verbas concedidas a to-
da Marinha, encarrega-se do preparo
uma parte e eni seguida faz a respe-
ctiva distribuição. Falo egualmente no
que concerne a impressões e encndei-
nações. Tem havido notável economia
com o systema adoptado e o rendi-
mento sensivelmente vantajoso. Ha
toda conveniência na conservação des-
sas officinas. UStim-inente iniciou-se
o serviço de impressões de nossas car-
tas marítimas, trabalho delicado que
exige todo o cuidado e rigor. Além
disso, um 'Ministério Militar não pôde
deixar dc ter uma repartição privativa
como essa, onde sc faça a impressão
dc trabalhos technicos e coníidenciacs
que, pela delicadeza dos assumptos,
não podem passar por mãos estranhas
a .classe. E' principalmente sob este
ponto dc vista quc se toma recom meu-
davel n existência de unia imprensa
sttfficientemenle apparclhada, capaz dc
um rendimento mil, como tem sido o
«aso da que 'faz o serviço do Ministe-
lio da Marinha.

I
'Iteparaçõcs — Arsenues de Marinha.

O desenvolvimento do nosso material
iTuctuanli: fez accentuar a pequena ca-
pacidade dos Arsenaes de Marinha.. O
do Rio de Janeiro, o único que pôde
receber dc facto essa denominação, por-
que os outros ni"o passam de ligeiras
officinas de reparaç-ícs, não apresen-
ta um rendimento que mantenha a
proporcionalidade des serviços a que
item de attender. Para isto, concorreram
dois factores: a previsão da organiza-
ção dc uma base mais comp('ctn, o
que fazia açudar a idéa de realizar
despezas que deveriam mais tarde ser
repetidas; c a escassez das verbas con-
cedidas, «.ue muitas vezes não permit-
tiniu a acquisição dos niateriaes neces-
sarios ás obras a executarem-se,

Sendo as offidnas dotadas de maclii-
nismos, na maior parle, antigos, o tra-
iballio não poderá apresentar uma

producção compensador,.,, ainda quc o
pessoal fosse considerado composto dos
'inais hábeis operários. A despeito des-
_sas circumstnncias, o Arsenal de Ma-
rinha tem podido attender approxima-
damente ás necessidades da esquadra,
effectttando trabalhos de real valor,
embora com maior demora do que o
teriam officinas devidamente appuve-
Ihadas-,

Desde que a formação da nossa pri-
inteira base teve um retardamento que
poderia ter sido evitado, c tendo cm
vista a actual situação financeira, não
é licito pensar cm despesas avaliadas,
que a remodelação completa das offi-
cinas exigiria, procurou a administra-
ção precaver-se contra a ameaça de
pciorarem as condições prodtictivas do
Arsenal do Rio. Para isto tomou medi-
das, transitórias algumas, dc aprovei-
lamento futuro outras, de modo a au-
gmentar o valor industrial dc suas of-
íicinas. Citarei, como as principaes,
quanto ao pessoal: — severa fiscali-
sação dos serviços; rcgularisação dos
quadros de operários pondo termo á
pratica abusiva que encontrei na ma-
nutençúp de um quadro de excedentes
preenchido cm parallelo com o quadro
normal, quando, aquelle decorrente da
regulamentação de 1907, devia oceorrer
ús vagas deste e .portanto com tenden-
cia a se extinguir; e, finalmente, dis-
ipcnsa, dc accordo com a autorisação
obtida, dos operários que, pela edade
ou condições dc saúde, tornaram-se in-
capazes para o serviço.

Quanto ao material: acquisição, nos
limites dos recursos orçamentários, de
Machinismos modernos que poderão ser
nproveitàdod iu futuro Arsenal; melhor
disposição das officinas; ligação da
corrente geral di Light & Power Com-
jiany para fornecimento de energia a
uma parte das officinas, permittindoluaiiir rapidez de trabalho c baratea-
mento do preço de força motriz; sepa-
r.içáo das officina:; dc machinas c ele-
clricidade, divisão de serviço indispen-
f.ivel :i vista das attribuições que mo-
dernainciltc competem a uma e outra,
e melhor installação da usina clectrica
afim dc preparal-a a trabalhar com cal-
i.lciras a oleo combustível, e que poderá.servir economicamente ao futuro Ar-
scnal,

ü resultado destas e outras medidas
não tem desanimado a direcçâo geral«los serviços que vão tomando aspecto
niuis regular. Espero com outras medi-
das de ordem c methodo obter ainda"
maior capacidade de trabalho do Arsc-
11..I de Marinha, do Rio de Janeiro.

» :|t *

Os arsciiars de Marinha" de Matto-
Grosso e Pará pouco têm produzido
por causas múltiplas. Falta-lhes appa-
relhamcnto necessário. As condições or-
gatuentarias não têm permittido provei-os dos recursos necessários, de modo
que a., necessidades das respectivas fio-
tilhas só podem ser attendidas com
grandes demoras e justamente por isto
por preços que não são compensadores.
No Pará j:í se pódc recorrer á indus-
«ria particular; em Matto-Grosso as dif-
ficuldades são maiores. Dadas nossas
condições financeiras, talvez fosse mais
pratico n extineção de ambos ou pelomenos o seu fechamento temporário. Se
pouco produzem, as despesas com esses
arsenaes ficam reduzidas ao pagamentodo pessoal, e como é despeza Iraprodu-
ctiva, o mais acceitavel é eliuiinal-a, Aeconomia resultante deverá ser eniãoapplicada com mais proveito ao mato-
liai que precisa ser conservado.

!':
A defçza marítima do um paiz rc-

quer. além da urganisução «Ia esqua-
dra, a reunião «le elementos essensiacs
para lhe garantirem a efficacia. O pro-Mem.i apresenta-se sob um aspecto pro-fundamento complexo; é das relações
geraes que elle lem com a vida intima
«Io paiz que sc lhe tira a melhor c mais
completa solução. Qualquer, porém, queseja a orientação quc uma nação siga
pnrn impulsionar e fortalecer os ele-
mentos ile defe/a no mar, a formação
«l.l esquadra não pódc deixar de trazer
paraleílo e simultaneamente a organi-
tiaçiiú das base.; que Ilu- sirvam de
apou. Entr» nós, o problema foi lar-
gainente debatido, varias opiniões fo-
ram manifestadas no Congresso, 1111 jor-nalismo e 1105 centros technicos alé que.
por fim, o Congresso Nacional, em ses-
soes memoráveis no anno de 1906. de-
ciditi -i recomposição da esquadra e. an-
•íiulTaiido as iniciativas do porto militar
de Jacuacanga, resolveu crear uma pe-
quena base de operaçõi s 110 porto do'Rio ile Janeiro, com o üvjw*nvo!vi:m*nfo
dos elementos qtte ahi existiam. Razões
de ordem superior fizeram com que se
tratasse em primeiro luçar da exe-
«.'lição .l.i progranjina naval. Em seguida
traçou-so o schema da construcção do
novo Arsenal de Marinha: os estudos
fn;or> conduziram á c>cullu J.i parte
N. da iiha d.is Cobras para as inst.iil.i-
ções que si-' tinha cm vista. Das obras
respectivas ficou encarregada a Socié-
fé !•'rançai sc d'Kn (reprises att Brésil, á
nuzl transtVrir.Hm o contracto obtido
por concorrência publica os srs. JoãoTeixeira Soaies c Emílio Lnmbert por*i e pilo Banque Lcgru, Sociéié Dile
ft Hacalsti e Soeiété Française Indus
ttielle .1 l-Txtreir.- Orient.

Iniciados os -icrviços livpratn elíos
nm retardamento prejudicial que fez
com que o periodo de difficuldades ini-
xiado em ugoslo de iiji_| encontrasse
Ps obras cm sensível estado de ntrazo.
pohrcv.eram, então, as condições inter-
•as q-.ie bem conheceis, da stispensüo
ét pagamentos e em s-^-.ii-ia a declara-

{ão de guerra entre os principaes pai-
zes da Europa, acarretando consequen-
cias graves que reflectiram afflictiva-
mente em nosso paiz, Estas circum-
stancias obrigaram _ concessão de pro
pagação de prazos á firma contractan-
tc, quc insistia, na falta dc pagamentos
que o thesouro nato attendia na forma
do contracto c repetia, como solução, o
.pedido de rescisão amigável das obri;
gações que coutrabira. Decorreu dahi
uma situação embaraçosa para a admi-
nistração naval, que se viu forçada a
reiterar o pedido de providencias ao
ministro da Fazenda, salvaguardando
sua responsabilidade.

O orçamento de 1915 não conseguiu
verba para o pagamento das obras que
fossem effectuadas nesse anno; aggra-
you-se por essa forma a posição da
administração que, recebendo nova pro-
posta de rescisão, declarou á empresa
que o governo poderia tomal-a em con-
sideração quando fosse apresentada ein
termos e condições rasoaveis. Por esta
oceasião fostes informado de todas as
occitrrencias relativas c, á vista de dis-
posição orçamentaria, entendestes de
bom aviso affectar a questão ao Minis-
terio da Fazenda, por ser este o que
melhor podia conhecer os recursos dis-
poniveis, e por isso conduzir á solução
menos onerosa para o Estado. Evita-
va-se egualmente. a demora pela troca
de correspondência entre os dois mi-
nisterios, visto que o da Marinha, não
tendo recursos especificados,_ nada po-
deria. fazer sem consulta prévia e ac-
cordo final do da Fazenda. Fornecidas
todas as informações indispensáveis,
oiiegoti aquelle ministério a accordo
com a 'Soeiété d''Entrcprises, resolven-
do a rescisão, sem direito :i reclama-
ções futuras, pela quantia de ;£ 40J.000,
ficando propriedade do governo todo
o material cnlão existente. Sobre esle
assumpto eiicontrareis anncxos os map-
pas apresentados pela fiscalização.

* * *
Das obras effectuadas pela Soeiété

Française d'Entreprises au Crésil resul-
tou o lançamento d«: alguns caixões que
correspondem aos massiços da parte
artificial até a porta do dique, outros
que fazem o prolongamento na parte
da proa do mesmo e cerca do 100 ine-
tros do fundação do cáes, além das es
cavações na rocha para abertura -do
dique e terraplanagens necessárias,
Como sc vê, não é muito; mas esse
pouco representa um eslado de adean-
lamento de obras que não devem ser in-
terompidas, O saldo da verba do 1914
foi devidamente aproveitado na conti-
nuação dos Iraballios por administração.
Essa quantia é pequena c tem permit-
lido apenas o trabalho dc fixação dos
caixões da proa do dique, cuja posição
ameaçava, fazer perder todo o trabalho
em andamento. Conviria quc o Con-
gresso Nacional, comprehendéndo o
priiicijiio dc que o dinheiro bem appli-
cado é maior economia do que deixar
de gastar em absoluto, concedesse fim-
dos para a continuação das obras. Ac-
cresceu-to qtie não insinuo a dotação do
grande verba para rcconjKrucção do
novo Arsenal; simplesmente peço os cie-
mentos para que ella prosiga paulatina
ç gradativamente em vários exercícios,
o que não podo influir sobre a situação
financeira do paiz, mas evitará quc se
percam trabalhos que representam não
pequena soturna despendida com instai-
liições c material, cuja vida útil tem
prazos limitados.

-Se esta solução não for julgada con-
venieute, ha a alternativa, talvez prefe-
rivcl, dc confiar á industria estrangei-
ra a conclusão das obras, sem despesas
para a União, pela concessão quo se lhe
'fará da exploração das officinas du-
rante prazo e condições determinados.
Este alvitre trará a vantagem de evitar
despesas immediatas á qual se reunirá
a dc se conseguir o necesario apaprclba-
mento que a esquadra exige. Uma au-
torização nesse sentido permittirá a este
Ministério organizar inimediatameiite as
bases para o accordo, ao qual, espero,
não faltarão concorrentes. Dc qualquer
modo, .porém., quo prefiraes encaminhar
n solução deste problema, não deixa elle
de ser urgente c é por esla circiiinstan-
cia quc chamo para elle vossa particular
attenção, solicitando ao mesmo tempo
as providencias indispensáveis.

Base de submersiveis,

O conjunto de medidas quo venho cx-
pondo 110 sentido de garantir a existen-
cia de nosso material de guerra ficaria
incompleto sc não se cuidasse de orga-
nizar uma base apropriada aos stibmer-
siveis. Na antiga sede do comniando da
defesa movei do Rio de Janeiro, foi or-
ganizada provisoriamente a estação
deses navios, quc alli não encontram um
local perfeitamente e adequado a seu
fiinccionamento. O canal que a ilha do
Mocanguê forma com o continente e ou-
iras ilhas apresenta o inconveniente dc
fortes correntezas, variáveis com o re-
gimen do3 ventos; a existência de ban-
cos sossobrados, o graude movimento
dovido á proximidade dc fficinas <le
grande actividade, tudo pódc trazer más
conseqüências á conservação dàquelle
local como ponlo de estacionamento
desses delicados «avios, As soltt-
ções provisórias, adopta-as a admi-
nistração, do melhor modo que pódc,obedecendo aos recursos dc qtte dispõe,
sem que com isso deixe dc margem o
preparo das soluços definitivas. No caso
dos submersiveis, fiz estudar o melhor
meio de provei-os de uma base que pu-desse ser considerada bõa o prevenir
despesas evitaveis no futuro. O resul-
tado apresentado pela engenharia naval•foi a preferencia da ilha do Rijo para
o fim collimado. Quiz tentar, desde
logo, esse emprcliendimento com os
recursos da verba "Obras" do exercicio
«le 1-9:5; suscitaram-se, porém, duvidas
entre os technicos quanto á execução
1I03 trabalhos e, como desejasse que as-
sitmpto tão delicado fosse minuciosa-
niente examinado, submetti todo o es-
tudo á competência do dr. Alfredo Lis-
boa, engenheiro do Ministério da Via-
ção e especialista em questões de obras
hydraulicas, como tem dado provas em
vnrio9 trabalhos públicos. O brilhante
parecer que emittitt mostrou o valor da
ilha do Rijo não só pelas condições topo-
liydi-ographicas da dita nha, como peloregimen dc correntes c ventos de suas
proximidades. Infelizmente seu estudo,
removendo as duvidas technicas n quereferi, mostrou lambem que os recursos
dc que então dispunha a verba acima
citada, não permittiam a execução dos'trabalhos que, por isso, ficaram adia-
dos. Na melhor hypotlicse, a despesa se
elevará a cerca dc 6oo:ooo$ooo, segttn-
do os orçamentos feitos por aquclla
engenheiro na parto de construcção da
«loca necessária e pelos deste Ministe-
rio nm parte do aquaríclamcnto das
guarnições cm terra, A chegada breve
do tender "Ceará pôde fazer adiar a
construcção por algum tempo, se assim
julgardcs conveniente. Entretanto, o
adiamento não pôde ser por tempo in-
determinado o julgo, por isso medida «le
boa prudência a obtenção de um credito
especial para oceorer á formação da
base de que me oecupo,

Directoria do Armamento.

Todo o serviço de conservação c rc-
paros do armamento (canhões, tubos«ie torpedos etc.) das munições de
guerra e explosivos é feito pela directo-na do armamento. Seu regulamentoaa.a <ie 1908, quando foi desligada doArsenal de Marinha para constituiruma direciona subordinada directamen-ie ao ministro; nrecisa de algumas ;,!-ternço£s qtie sao objecto de esluilos doConselho «lo íUmtrantado. Com os me-lhoramentos introduzidos tem cila fun-cciunado regularmente, mas sua capaci-dade limita-sc á conservação e reparosoue 11:11. sejam Je grande vulto do ma-tenal «Ie artilheria e torpedos, A erea-..ão do serviço technico Analytico am-
pliott rom vantagem o tratamento dosexplosivos.

Vem .1 propósito abordar um dos as-sttniptos mais melindrosos da adiuinis-tração. A Marinha para a formação ciesua esquadra, manutenção e desenvolvi-moino. lei e é subsidia ria «lo estran-ei-ro. Varias iniciativas têm «ido fritas uosentido de aproveitar os recursos nr-turaes do paiz; ellas. porém, têm fie-idona boa vontade dos legisladores ru doü*seus ítiieiailores. ü Hrasil seqtiiu por:sso a lei do menor esforço, recorrendoaos mercados estrangeiros. Dispondo decapitães, nada mais simples do que iraos centros produclores e abi adquiriro necessário, Quando os recursos cs-cassciani ou aquelle-. -centros recuam ofornecimento, então a vei-.l.ule-começa ase patentear em ioda sua nudez, aeom-
panhada do corteio de inconvenientes
que dimauam da imprevidencía dos diasile felicidade. Todo o material do guer-1.1 esta vedado á exportação mi" Eu--opa; ncostumámo-nos a fazer todos osnossos supprimcntos na Inglaterra quan-to ao material de artilheria e explosivo?,
na Áustria quanio a torpedos, na Fran-
ça quanto a minas e na Allcmanha .par-
!.> de cerios explosivos. Todos esse; pai-;cs eslão em guerra, não sendo de es-
perar que esta termine em futuro muito
próximo. Sc, r,:,réin. mais cedo do q-.iesc prevê, i<ío acontecer, será natural'íue continue a prohibKao actual. desJe
jue a primeira preoccupação dos __iri-

gentes seja recompor todos 03 elemea-
tos de combate. Nestas condições, a
Marinha continuará na situação em quese acha de não poder fazer novos abas-
tecimentos para substituir o material
que se consome. Esses Teceios restrin-
gem-se principalmente aos explosivos,
porque têm estes uma dupla fonte de
consumo : — a que se despende com os
exercícios c determinados deveres e a
que provém da deterioração natural
pelo tempo. Quanto aos projectis, a
diminuição dos -stolcs provirá somente
dos exercícios., Quanto ao material
propriamente dc artilheria c torpedos,
esses têm uma conservação mais longa,
e reparos sabiamente executados per-mittem a recomposição. Portanto, cabe
em primeiro logar pensar nas provisões
de explosivos e depois na de projectis.Administrar é prever.

Essa é a razão por qtte, antes quenossos depósitos sejam sacrificados pelafalta de substituição, julgo de meu de-
ver apontar as necessidades mais inti-
mas da Marinha para quc não venha o
Paiz passar por momentos amargos, íru-
to da inadvertencia das horas de bem
estar. Estamos justamente no momento
em que mais do que nunca devemos ter
os olhos no futuro.; as difficuldades íi-
naiicciras indicam este caminho. O
Paiz não pôde dispor de recurso para re-
mediar as faltas de oceasião; nem por
isso devo deixar de tomar providencias
preparatórias para a época em quê a
vida nacional se normalize. A aptidão
para a guerra, deponde de uma longa
c cuidadosa preparação 110 tempo dc
paz. A politica do Brasil é inteiramen-
te pacifica, mas nem por isso deixou a
Nação dc pensar na organização de uma
esquadra, ua manutenção de um *,xer-
cito. Ainda ha pouco, ecoou em todo o
Paiz, em vibrante manifestação de en-
thusiasmo patriótico, o anecio pelo ser-
viço militar obrigatório.

Este significa a Nação cm armas ou
por outras palavras, cada indivíduo re-
presentando um soldado para a defesa
do solo que lhe deu o berço. Quer
dizer que, a despeito da orientação pa-
cifista do Hrasil, ainda não se chegou
ao desarmamento. Assim, o Brasil uão
pôde deixar de prover seus meios de
defesa; a Marinha será a garantia de
suas fronteiras marítimas. E' preciso
que cila possa ser o instrumento dessa
garantia e é preciso, portanto, que lhe
não neguem elementos básicos para isso.
Accentiío, poil todas essas razões, as
condições a que se chegará, se o Con-
gresso Nacional não quizer ouvir a
verdade que se lhe não occuUa. A Ma-
rinha possuirá bons encouraçados, gttar-
nições exercitadas, mas faltar-lhe-á ma-
terial de guerra, c especialmente ex-
piosivos c projectis. 'Não queira elle
concorrer para st: ter uma esquadra im-
mobilizada por falia de munições; não
deseje a reproducção cm nossas águas,
dc um Santiago de Cuba ou de mu 10
de Agosto, cm que a victoria não foi
levada a termo por impossibilidade de
utilidade da artilheria. Quc o destino
nos evile a scena pungente de nossa
esquadra ser forçada a recusar o com-
bate ou a retirar em plena acção, em
vergonhosa derrota a que isso eqüivale-
rá, porque a imprevidencia de uma
época, não lhe deu com que manter, no
campo da luta, a dignidade de seu paiz.

___J,/ii_.iJi__J * * *
Estas considerações eu as faço para

que sc não mantenham illusõcs a re-
speito do que possuímos c se não pro-
cure prevenir, males futuros. Ao lado
das necessidades, indico medidas. As
que dependem da minha acção, são logo
executadas. A questão de abaslecinien-
to de munições de guerra vem desde
tcmpo.i despertando meu interesse e,
como dispõe a Marinha de um corpo de
technicos experimentados, fiz, por elles,
ser estudado o assumpto. Nossa Mari-
nha adaptou para explosivos dc proje-
cção a pólvora de base dupla. O Exer-
cito tem-n'a dc base simples e para esse
fim tem montada a Fabrica de Pólvora
do riquete.

Não -podemos pensar em acquisições
noi estrangeiro; não devemos egualmen-
te pensar na installação de uma Fa-
brica de Explosivos para a Marinha, o
que redundaria em despesa avultada.
Volvamos, pois, as vistas para os nossos
recursos internos, que podem ser mi-
¦listrados- pel.i Fabrica apparclhada
para o Exercito. .Não adoptando a ;Ma-
rinha, pelos seus inconvenientes, a poi-'
vora de base simples, a 'Fabrica de Poi-
vora do Piquete deve ser doptada dos
meios necessários para a manufactura
da dc base dupla. Aguardo, para vol-o
conimiincar, o resultado dos trabalhos
da Comniissão dc Engenheiros Navaes,
Officiacs dc Marinha c Ohimicos da
Armada, quc nomeei para o estudo dc
problema tão importante quão delicado.
Ao mesmo tempo, tenho procurado me
entender com meu illustre collega da
pasta da Guerra para qne, juntos,: pos-samos attingir esse objectivo cominttm.
Não parece difficil conseguil-oj a Fa-
brica de Pólvora do Exercito está de-
vidamente preparada para seu stippri-
mento; quotas animaes concedidas no
orçamento da Marinha 011 no da Guer-
ra iperinittiriam completar as installa-
ções, de modo a attender tambem ao
serviço da Marinha. Haveria com isso
grande economia; é muito mais simples
desenvolver o que já oxiste, do quecrear novos elementos semelhantes
áquelles.

Tudo o que acabo de dizer com refe-
rencia a explosivos tem applicação a
projectis. Devemos cuidar desde já dc
preparar sua manufactura entre nós.
já se fazem os primeiros ensaios da
industria do ícr-roj a.proveitemol-os
para esse fim. A Marinha pôde se
encarregar do serviço e fazer tambem
o sttpprimento ao Exercito caso não se
amplie o "que já existe 110 Arsenal dc
Guerra.

SERVIÇOS ACC1ÍSSOK10S

Capiatiiias dos Porlos.

O 'regulamento das Capitanias dos
Portos soffreu alterações, pelos decre-
tos ns. 11.505 e it.623 dc 4 dc março
c 7 de julho de 1913, servindo-me de
autorização legislativa que isso permit-
tin. Foi idéa principal fazer cessar
pequenas divergências que existiam en-
tre o regulamento anterior e o da Ma-
rinha Mercante c Cabotagem Nacional,
ápprovado pelo decreto 11, 10.524, de
-',. de outubro dc 191 j; crear algumas
facilidades para os navios do commer-
cio c respectivo pessoal, além de peque-
nas outras disposições que a pratica
do regulamento de 1907 aconselhara.
Os serviços relativos a este ramo de
administração 'ConUram icom regulai!-
dade, exercendo-sc a fiscalização dos
portos com a maior severidade para rig-o
roso cumprimento da neutralidade a
que nos comproinettcmos perante os
paizes em guerra. Felizmente, a não se-r
a saida de um ou outro navio, logo no
começo, quando providencias de extre-
mo rigor ainda não haviam sido julga-
das necessárias, nada oecorreu que dés-
se margem a reclamações ou creasse
difficuldades ao governo. A presença
dos navios de guerra nos portos de
maior movimento, ao lado de medidas
preventivas postas em vigor, garanti-
ram nossa posição de paiz neutro. O
serviço das capitanias precisa ser nic-
Ihorado; é elle um dos que pouco ou
quasi nada pesam á nação. Em geral,
iem havido saldo; cm 1914 houve sen-
sivcl diminuição do renda, uttribmdn. á
crise interna que prejudicou immensa-
mente a navegação; 110 anuo ullimo as
condições mcHioraram um pouco c é
de prever que melhorem ainda mais
para o anno corrente, á vista do inte-
resse que tem o governo de melhorar
as condições do transporte marítimo,
Para unia despesa de manutenção dc
453 contos, houve a receila de jSs, o
que representa a differença de ;o con-
tos. Para o exercicio corrente a verba
foi rcjuzila a 402 contos e, sendo de
esperar maior intensidade de movimen-
to nos portos, conto que a renda das
Capitanias deixe um saldo a favor dos
cofres públicos. Devo fazer notar que
esta renda é indirecta, porque é prove-
niente na maior parte da acquisição de
estatnpillias com que os documentos são
legalisados. Melhores seriam os resul-
tados, sob o ponto dc visla — renda da'-'niãi. — se as Capitanias pudessem
levar com freqüência e regularidade
sua acção fiscal aos pontos mais afasta-
dos das zonas de sua jurisdicção. F.ssas
repartições não eslão, cm geral, instai-
ladas salisfactoriamentc c aiLíinua.s ain-
da _ oecupam predios alugados. Ainda
mais, em geral, ellas não possuem as
embarcações necessárias ao v.tsto ser-
viço «pie lhes compete. Conviria atten-
der _a essas exigências do serviço e
por isso, pretendo, apresentar uma pro-
posta que coutretise um -programma
para ser executado em vários exerci-
cies, contendo:

fixação dos typos «le edicicios
que convém ás Capitanias, segun-
do as categorias, á semelhança do
que indiquei para as Escolas de
Aprendizes Marinheiros. Para isto
vou determinar estudos para apro-
vciíaniento dos edifícios da União
em que funecionam actualmcnte ou
construcção «ie novos; ?

fixação do numero de embar-
cações indispensáveis, conforme a

importância e extensão de zona
que a Capitania abrange.

Além destas medidas, quc trarão
uma somma de recursos ás Capitanias
para poderem exercer sua acção, deter-
minarei um estudo para firmar as exi-
gencias a escolha do pessoal auxiliar,
de modo a tc! o idôneo -e capaz de suas
attribuições. Aqueilas não poderão ser
executadas já, é certo, mas desde que
o custeio de todo o serviço, póde-ses
dizer, corre por conta da própria ren-
da, parece que não será dc mais que
o Poder Legislativo conceda pequenas
sommas que permitiam cumprir-se o re
ferido programma, melhodica e progres-
sivamente.

Illiiininação c balisamento da costa,

Ninguém ignora a attenção com que
deve ser cuidado o serviço de illumi-
nação e baHsainento de uma costa.
Dispendioso que seja, não pôde qual-
quer paiz deixar de mantel-o, porqueelle representa a segurança da nave-
gaçâo e portanto dos altos interesses
do commercio. Entre nós, é relativa-
mente avultada a quantia que se des-
pende annualmente; entretanto ella c*
bem compensada, desde que não se
registrem accidentes no mar por defi
ciência do serviço..

A ultima divisão dos pharoes e bali-
samento em secções e estas em gru-
pos, dispondo cada um destes, de pe»-
soai habilitado para acompanhar o
funecioiiamento dos apparelhos de >uz,
produziu os resultados previstos. Os
machinismos que trabalham com regu-
laridade e direcçâo capaz, não estão
sujeitos a desarranjos; a providencia
trouxe a economia dc reparos muito
freqüentes anteriormente. Outra pro-
vidciicia de que decorreu sensível eco-
nomia, foi a da distribuição regular
de artigos dc consumo aos pharões, a
qual é feila agora em remessas semes-
ir.-ies, segundo tabellas fixadas de ac-
cordo com as necessidades de cada
secção, grupo ou pharol, além disso a
substituição .dc óleos niincraes por pe-
trolco e alguns artigos por outros de
fabricação nacional permittiram maior
reducção de despesas. A adopção de
boias e pharo/eles "Aga", de funocio
naniento automático, tem trazido reaes
vantagens não só sob o ponto- de vis
ta econômico, como ainda sob a a_._i.__
ímicão e regularidade do trabalho. Os
serviços que são conipIementar.es ao
de iiuuniiiação, cartas marítimas, ma-
gnetismo, ete., vão merecendo especial
attenção, de modo a completar os rc-
soltados que a Superintendência de
Navegação tem trazido ao serviço pu-
plico. E' meu .pensamento tentar uma
rectificação geral das cartas da nossa
costa, cujas posições precisam ser ve-
rificailas em suas coordenadas geogra-
phicas. Não me parece difficil nem
dispendioso leval-a n effeito; 'turmas
de officiacs podem ser empregadas
para as observações necessárias, po-
dendo-se por meio dc ligações tclegra-
phicas de oceasião ou com o emprego
de pequenas estações radiographicas
obter-se a comparação da hora, base
para_ determinação da longitude . Este
serviço deverá ser feito de harmonia
com o Observatório Astronômico do
Rio dc Janeiro. Von determinar os
estudos indispensáveis. As cartas dos
portos c canaes são cm geral rectifica-
das quando os navios por oceasião dc
exercícios, têm pequenas estadias nos
diffçrentes pontos -de nossa costa. O
serviço magnético deve ser melhorado
para of-ferecer amplas garantias aos
navios, 110 que diz respeito ás suas
agulhas,

Scroiio radiograpltico.
t

A radiographia na .Marinha tem se
desenvolvido systematicani.ente, princi-
palmcnte no que sc refere ás hnbili-
tações do .pessoal para o desempenho
de suas funeções. Todos os navios es-
tão dotados de estações convenientes,
segundo os respectivos typos e ne-
nhunia irregularidade tem sido obser-
vada no fiinccionainento geral. Possue
ainda a Marinha algumas estações em
terra, para formar tuna rede de com-
municações que a administração naval
não pódc dispensar. Foi concluída a
montagem da Fortaleza de Santa Cruz
em Santa Catharina e a da ilha do
Governador. Ambas são de grande a>
cance c as insinuações foram feitas
nos limites dos recursos orçamentários.

•O funecionamento da estação desta
capital vae ipermittir um serviço da
hora muito regular ,para toda a zona
comprehendida nos limites de seu ai-
cance; para isto já estão resolvidas'
providencias com o Observatório As-
tronomico, subordinado ao Ministério
da Viação, Para completar o scliema
da rede a quc nic referi, falta montar
uma estação em Matto-Grosso, cujos
apparelhos já foram adquiridos o estão
cm deposito no local escolhido — o
Arsenal de Marinha do Ladnrio. Não
foi realizada a montagem por falta de
verba, pois as despesas calculadas para
a época em que foram feitos os orça-
inentos para esla,obra, montavam cm
i25:ooo$ooo. Conviria dotar este Mi-
nisterio com o credito preciso, vislo a
urgência que existe de facilitar as com-
municações na zona affeeta á flotilha
de Matto Grosso com a «3111131 da
União.

O serviço de radiographia da Marinha
tem auxiliado a rede geral sujei a á
repartição geral dos Telegraphos, a car-
go do Ministério da Vltição. Este ser-
viço, á vista das relações que tem com
a utilização da esquadra, está affccto
ao Estado Maior da Armada e subordi-
nado ao regulanlento reprovado pelo
aviso n. 1,137, de 25 dc março de 1915,
que obedeceu ás linhas geraes do re-
giilamento de todo o serviço no Bra-
sil, ápprovado pelo decreto II, 8.542,
dc 1 de fevereiro.

* * *
Antes de terminar esta exposição,

devo acceuttiar 'bastante que procurei
simplesmente pór em relevo as condi-
cções presentes de nossas coisas nn-
vacs, as medidas dc alta conveniência
que se tornaram necessárias, principal-
mente, o perigo a que ficaremos expôs-
tos, so uma sabia e bem definida o,.»
entação não fôr a directriz suprema que
se trace para este objectivo — a Ma-
rinha efficiente.

Se insisti cm alguns pontos sobre a
escassez orçamentaria, foi porque delia
resultam inconvenientes que podem nos
trazer dissabores futuros, por um lado,
e despesas muito maiores por outro.
Nunca vacillei deante da urgência de
reducção de despesas. Ao reassumir a
pasta em 191:, comprchendi como a
vida do paiz se aggravára por causas
múltiplas c, com mão firme, comecei a
agir no sentido dc alliviar os pesadosencargos da Nação. Medidas dc cara-
cter administrativo trouxeram a eco-
nomia de 16.8S9:327$ooo, O orçamento
de 1914 fora calculado em 
53.502:zi8$.)35 papel, e 3-Soo:ooo$ooo
ouro; reduzi a proposta a 
47-545:629$6S8 papel e 3.000:000-000,ouro. O Congresso Nacional levou mais
longe mais longe esta reducção, fixando
o orçamento em 4=. 15-I:i53?ü-JÍ3 papele 2.900;ooo$ooo ouro.

Outra fonte de economias e esta mais
notável, alem deslc aspecto, tinha ai-
cance dc ordem muito mais elevada,
como consta dc outros relatórios, foi a
rejeição, por accordo, do eilcouraçado"Rio dc Janeiro", e dos monitores; e
ainda o canccllainento de encommendas
na Europa, montando tudo 110 valor de
S. 4.437,824-16-06 ou 60.567:3725,

quantia que, reunida á primeira, se ele-
va á importante somma de 
8.5.436:(íiji;$i)oi,'. Quem, portanto, pro-curou obler resultados desta natureza,
não trepida em enfrentar opiniões e
preconceitos para olhar os interesses
mais altos do paiz. pôde com toda se-
renidado e autoridade, 1:0 fim do me-
nos de tres annos dc acção em quetanto se obteve sem desorganizar servi-
ços. justificar a opinião de* que o limite
das rrducções esta attingido, com exa-
Sero e declarar com segurança que sc
está no momento em que é preciso des-
envolver o máximo de previdência, em
beneficio daquclles mesmos altos-inte-
resses. A Marinha concorreu com uma
valiosa contribuição para melhorar a si-
Inação de difficuldades financeiras; o
tributo que pagou não tem comparação
em qualquer ramo da administração pu-blica. Fil-o com a convicção dc um de-ver cumprido. Alé agora a Marinha
se mnntéin proximamente nas mesmas
condições .los períodos regulares e os
effeitos das reducções nâo~ se fizeram
sentir. Elles, porém, começarão a ap-
parecer mais tarde 011 mais cedo. lus-lamente porque a esquadra ainda estáem condições satisfactorias, pornue osserviços vão sendo feitos approximada-
mente na altura das necessidades pu-blicis, é que deve o administrador di-zer^ claramente á Nação, sem a menorhesitação nem o minimo constrangimen-
to. as duvidas que alimenta e 03 rc-ceio.; que nutre. Fii-es accentuar em di-M-rs.-,s parles do presente relatório; ex-
puz a verdade, usei de franquza, não
occtiltei «lados «pie conduzam a um jui-za exacto.

Resumindo, pois, o que tive oppor-'unidade de referir com Iodos os dela-
.lies, a propósito de cada serviço, a si-
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F»rologo e 4 aotos
Esla quarta série ultrapassando em arrojo as tres antorio-
HnwTTplKIinTÍa ecorae«'m da esculpturul artista

. í-JOSli/TTE AND1U0T que encarna a mulher, a amazonavivendo nos pampas nas eternas correrias ao sabur do eapri-cho na vastiduo das campinas. Dominando e avussahufdo osseus admiradores a intrépida Proléa luta pelo seu ideal e sabedefender os seus como a si mesmo.
Uma terrivo! e silenciosa luta contra formidável serpente— Como subjugar sem armas o terrível réptil quo pouco ãpouco comprimo as espiraes férreas de um arrocho temível ?
Protéa vencerá l! Protéa lutará 11
O triumpho de Protéa é certo 11

Além dos quatro longuissimos actos deste sensacionalfilm, o programma do PATHE' apresenta o ultimo numero do

ECLAIR JORNAL
IBBlP* Quinta-feira 

: Suecesso ininter-upto do famoso romance que se lô e sn vi); 5- sério OS MYSTERIOSr+r DEjioVA YOKK 4 actos, 9- capitulo: As Radições Mortaes. O 10- capitulo: Beijos que MatamÁ SEGUIR—A Bella llesperia, B. Ghione, A. Collo, na peça tlieatral de V. Surdo»—A MORDAÇA—5 actos
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tuaçüo''natal 'brasileira se desenha do
seguinte' modo .

possuímos uma esquadra que
presentemente satisfaz o problema
político da Nação ;—¦ os recursos concedidos são in-
sttlficientes para seu .funeciona-
mento o conservação, maximé no
que concerne á acquisição dc com-•bustivel, cada vez mais difficil ;o apparclliamento indispensa-
vel para manutenção dessa esquadra
(Arsenaes, etc.,) precisa de melho-
ramentos compatíveis com as exi-
-gencias crescentes do material ;lia difficuldades de aoqtiisiçüo
de artigos dc reposição, especial-
mente munições de guerra que, sc
satistazem no momento, poderão vir
a, faltar ;alguns serviços complementa-
res precisam de ser attcndidos para

.sua maior efficacia.
O estudo detalhado de todos os argu-

mentos apresentados evidencia quc,
posta do parte a situação financeira,
os inconvenientes provem, primeiro da
confusão orçamentaria pela prcoecupa-
Ção de se apresentar orçamentos redu-
zidos, embora não correspondam á ver-
dade dos factos, depois da circuiiistan-
cia tle não haver elementos para apro-
veitamento dos nossos recursos natu-
raes em beneficio das exigências do bem
¦publico.

No -relatório que vos apresentei em
aliril de 1-915, tive oceasião de dizer:

Cuida-se -no momento da instrucçãò do
pessoal e da conservação do material
nos. limites do quc é possivel com os
recursos^ orçamentários que foram da-
dos", lí mais adeante :"Precisamos do aproveitar as rique-
zas naturaes de que podemos dispor
para conseguir melhores elementos paraa defesa naval do paiz. Refiro-mo á in-
dttstria do ferro que, unia vez desen-
volvida cfficazmente no Brasil, íaclli-
tara de modo notável o progresso da
Marinha". "'Egualmente é opportuno
pensar na cxloração de nossas minas de
carvão, cuja vantagem -não será preciso
encarecer".

Continuo a manter as mesmas opi-
niões; rcforçam-n'as hoje, mais do quennquella época, as circumstanciàs de
que. ó tempo vae sc escoando sem quc
se encaminho a solução de nossos pro-blemas vitaes. Quer dizer, o periodo em
que nossas necessidades vão se accen-
tuar approxima-so de modo vertiginoso.
A defesa naval de ¦ um paiz não pódcser improvisada. Ivlla precisa de ser
conveniente e longamente preparada. E
a condição essencial para que se pos-
sam obter resultados aproveitáveis, dc-
fiuilivos e estáveis, é quc o paiz possa
se. desembaraçar da contribuição estran-
geira, susceptível de lhe ser negada em
dado momento. Não nos faltam re-
cursos naturaes para que o Brasil pos-
sa se tornar independente para sua pre-
paração militar. O esforço que sa fizer
não será exclusivamente com esto fim;
outras c muitas vantagens advir-nos-ão
da perseverança e carinho com que nos
dedicarmos ao desenvolvimento indus-
trial.

Quanto mais cedo começar, tanto
mais cedo serão colhidos os frutos.
Não .podemos e não devemos adiar o
inicio dessas iniciativas. Olhemos para
o que se passa com as grandes nações
européas, que sc debatem numa guerra
sem tréguas, numa luta incessante que
so aggrava diariamente, Attribuc-se a
tuna alta autoridade ingleza, quando no
começo das hostilidades, interrogada
se com um anno poderia ler-se chegado
á paz, haver respondido: "cm um anno
c que a guerra começará". Foi uma de-
claração indirecta de quc a preparação
militar para a acção em terra -não cs-
tava completa, O quc sc seguiu, con-
firmou-o.

O exemplo das nações belligerantes é
frisante e merece «er apontado. Um
paiz como o Brasil que possue minas
de ferro e carvão, não deve ficar á mer-
cê dos mercados estrangeiros. A indus-
iria siderúrgica é unia necessidade pai-
pitanle; a exploração das minas de car-

vão, uma exigência nacional. Os be-
neficios que resultarão para a defesa do
paiz são incalculáveis. No quc se re-
fere á Marinha, a influencia do desen-
volvimento de unia e outra é decisivo.
As victorias em terra teem seus eífei-
tos diminuídos, quando falta ao vence-
dor o domínio do mar. O -feito de
Tstt-Schinia conduziu á celebração da
paz. A máxima potência no mar é o
ideal para a defesa do território, jávon Bulow havia dito: "1N0 século vin-
te, as nações que não íorem forte no
mar, serão como os figurantes do ul-
timo plano da scena". Ússa declaração,
pelo valor da autoridade que a. emittiu,
fez comprehender quc a doutrina dos
paizes marítimos encerra como formula
fundamental — a supremacia do mar.
O dominio do mar foi sempre o factor
da victoria. Já o disse em documento
publico: "A marinha dc guerra é 'tal-
vez o attestado mais conciso e expres-
sivo do valor moral e material de uiii
paiz. Ella traduz pela sua força a
grandeza dos interesses nacionaes; ella
reflecte pela lei do seu desenvolvimento
progressivo a estabilidade da orientação
governamental, ella exprime pela pro-cedencia do seu material os recursos e
progressos industriaes; ella indica pelahistoria do seu passado a directriz da
politica exterior; ella mostra pela sua
disciplina e pela sua cohesão a capa-
cidade do povo para a vida collectiva;
ella synthetisa, no Brilho das suas guar-nições o nível iivtellectual e a civiliza-
ção, A .Marinha é uni dos mais cffi-
cazes incitamentos á evolução das gran-des industrias. Envolvendo nos seus in-
tereses uma vasta somma de conquistas
seiiMitificas, ella a» reúne, estuda, aper-
feiçoa c desenvolve".

O abandono do mar foi sempre o co-
meço da decadência. Napoleão deveu-
lhe Santa Helena; Trafalgar preparouWaterloo. São as lições da historia. O
jirescnto as confirma. Sirvam-nos dc
base, as lições que a guerra está dando
ao mundo, O Brasil, paiz de extensa
costa não pôde descuidar-se de sua Ma.
rinha. Para chegar a possttil-a do
modo a poder manter o principio da so-
berania no mar é preciso quc desilc já
preparemo-nos sem hesitações. Nosso
ponto de vista devo ser o desenvolvi-
mento naval com os recursos do paiz.Exploremos nossas riquezas; façamos
uma realidade da industria do ferro;
aproveitemos o carvão nacional. Se,
por acaso, da guerra actual surgir uma
era nova cm que os povos se congre-
guem num esforço de paz e união, se
ideaes superiores conduzirem-n'os a
mudar o espirito das relações mutuas
dc modo a esmagar as ambições que cau-
saram a divergência; se, em vez dc pre-
paro. para a destruição, os povos se liar-
mouizarem para esquecer as competi-
ções passadas, se com essa nova pliaseos paizes 'forem levados ao desarma-
mento geral, nem por isso nossas ini-
ciativas ficarão perdidas, nossa activi-
dade não deixou dc produzir resulta-
dos compensadores. Seremos fortes,
com os outros grandes paizes, collabo-
radores da magna obra de paz uni-
versai.

'# * *
Taes são, exmo0. sr. presidente, as

considerações que julguei opportuno fa-
zer ao começar a presente sessão legis-
latiya. Animou-me, ao cumprir uma dis-
posição constitucional, como tein-mc
animado sempre, o maior interesse porminha classe e meu paiz, O vigor com
que me bali em 1906 pelo nosso pro-
gramnia naval, é o mesmo quc me dita
hoje expor nossa situação naval tal
qual é. Espero, c comniigo a Marinha
o sente, que dareis todo o apoio ás
necessidades que apontei. O ideal quealimento é o mesmo dos meus camaradas
o catou certo de que é o mesmo quevos anima na suprema direcçâo dc nos-
so paiz: a Marinha perfeitamente orga-
nizada para sc constituir uma garantiade paz para a nossa pátria.

Rio de janeiro, 29 dc abril de 1916.
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Alberto Pifes

UM ARTISTA NACIONAL
Os amadores do tlieatro nacional eo-

nhecem certamente o aclor Alberto Pi-
res. O artista tir isileiro, que tantos

iouro3 conquistou
nas nossas platéas
c que sc fez gra-
ças aos seus es-
forços c golpes
dc talento, está,
presentemente, lu-
itando com diffi-
culdades dc vida.

li' doloroso
confessar isso,
mas é a verdade
pura, que toda
gtnte que com
elle priva sabe c
mão desconhece.
Pois bem; um
grupo de amigos
1: admiradores do
velho artista vae
promover num dos
nossos theatros,

provavelmente no
S. José,'uma festa artística em seu gc-
neficio. O publico comparecerá d ella e
não regateará os applausos a um ar-
lista qtie conhece o theatro em todas
as suas modalidades.

Alberto Pires tem o seu programma
organizado, e denlro em breve será o
mesmo dado a conhecer.

E' da sua lavra o seguinte soneto
satyriço:

fZ' ISSO MESMO I
Tor fór.*» muita farofa;
Por dentro nitilaiiibo só I

Tor ser a minha rouoa velha jáMuita gento sc ri, u'r.'i mim olhando;
roróm, eu lhes respondo sempre andando:— Iv* velha, mas 6 minha, c paga ealá 1
A vossa 6 chique, sim, melhor não ba:
Kis porque, caminhais garhoso. impando,
Toiíí rempli desoimeme. olil sim, gingando
Qual levasse á barriga um Gran-Facuá,

Mas... Al 1 pobre de ti. tafiil manquccl
O Uom-senso tc ouarde c Deus tc valha,

Pcthnaitre dc amor, caxinguclc I
Narciso, Don Juan, Cupiilo. encalha
K mostra-te por -dentro I Ü quc sc vc?
—Na mente—nadai Na barrica —palha!"

RECREIO — Continua a brlBia)r inrlentamente, no palco «Io conhecido lhes.tro da rua «lo Usplrlto Santo, a bo» es-trella que acompanha a excellente "Iroiir
pc" dramática norliigueza do tlieatro Vo.lytheama, de Lisboa. O nosso publico,
que manifestou o mais franco agrado ao»iiitolligcntissinios artistas que loriuiim oelenco ilaiiuella conipanliia, continua •applauilibos mcrccidamciitc, cou^arocendo
em grande numero aos soberbim o.-pecla-
çulos que cila lhe proporciona. Ainduhoje, se repete, mais uma vez, n engra-
çadissima c fina comedia — "Caldo tm¦ornado", que um provocado os mais en-¦busioaticos opplansos da nossa platéa,*

REPURLICA—Inauguram-se hoje nestetheatro, os cspcctaculos da Moda  comum prograimiia altamente aiti«tico, en»nue tomam parte todas as celebridades«ia Companhia Equcslrc. Esl» companhiac de i" otilcui, couto o publica tem tidooccasiüo de verificar, sendo os artista?,«le melhor que ha no gênero. Na quinta-feira haverá uma "matinée" elegante, e»tando os bilhetes desde já á venda,
*

S JOSE' — As peças boas nunca mor.
rem. Quando esgotadas; após uma longa
temporada, são ictiradas «lo pa.co, vol-
tam a elle mais tarde, embora em repre-
sentações. esporádicas, - cercadas sempre dos
niclores publicas. K isso o que oceorre
com "A sertaneja", a bella e delicada
burlcta de costumes sertanejos, d eViria*;
to Corrêa, nue já festejou, no S, José, q
se» centenário. Os apreciadores do deli*]
cioso original dramático, certamente vol-
tarfio hoje a levar-lhe os seus ajiplaufios,'
tilo vigorosos como os da primitiva,

*
S. PEDRO — "O meu boi morreu"

está predestinado a ter vida ainda por,muito icntpo. Elle moitrcu paia todos,1
menos pam o S. Pedro.

Os "habitues" do velho tlieatro da pra-
ça Tiradenles foram ouvir c ver a noTO,
peça d<| Raul 1'eilcnieiras, delia gostaram,
applaudiramVa com cntliusiasmo, K, como
gosia-ssem, voltaram a assistil-a duas e tre»'
vcícs. 0 caso tem, na realidade, facil ex-
pHcaçSò. A revista está escripta com ir-
rcsistivcl graça, é mugtiiíicamcute retire*
sentada pela companhia Antônio dc Sou*
za o tem uma montagem admirável dc
correcção e propriedade qne lhe deu a em-
presa Paschoal Scgrcto. Com uma cotubi-
nação dc tantos elementos apreciáveis, 4
natural quc — "Meu boi morreu" ainda
se conserve por longo tempo no proguuvma do S. Pedro.

Única e |J T* to 9AI on
Verdadeira enra da fal £ Bi Pi I #A qnobradn/a
SW OPERAÇÃO, por meio da CINTA ÜERNIARIA KL13OTR10A

No grande estabelecimento do Professor LAZZA-RINI tolos os apparelhos são fabricados sob me-dida, conforme o caso e n enfermidade, não tendonenhuma mola dc ferro, são leves e invisíveis, garanlindo uma contenção suave e perfeita, tambem dasHérnias as mais volumosas ;podendo, o doente tra-bilii.ir, lazer exercidos «le gymnastica ou eqtiitação,ficando completamente curado, sem operarão al-
gvma.

NUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

Consulta
9 áS 12

das 2 ás

dai

O domingo
até meio

RIO DE JANFIRO-LARGO DE S. FRANCISCO tf!" Vi
Obesidade, ventre caido, rins moveis, «lúres rlictmi.-iticas, scütica, debilidadenervosa curada eom espcciaes c inodernes apparelhos cleeiricos. Repartição oriopc-pan scnliora!, dirigida por unia «lama especialista.dica

Trinoz
Tor, iCO

DOS NERVOS
NEURASTHENIA

ICIAO HULITO

,_í;%TOMICO0l) EstomacoML
lyra' ENXAQUECA

I0I1IC0
00 INTESTINO
ENTERITE
£M iflMlCULO CALMANTS

PS MEUSSA £ ANIZ

yt%$$S9

GRANADO í C. — i março, 14.

TECIDOS PARA INVERNO
A Casa Nascimen-

to possue actualmente
uma bella collecção de
tecidos de lã, de fabri-
cação franceza, que es-
tá vendendo a preços
de verdadeiro reclame.
RUA DO OUVIDOR
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OS FALSÁRIOS DE NICTHEROY

O proseguimento do

LLÒXD BRASIIiEIRQ

Os exiinii'
do marliiiiisliis

O resultado final doi exaiiu
zailos pura praticantes de machinistas,
foi o seguinte: 1, Antônio Luiz Mo-
reira Pequeno; 2". Caetano Lopes Ga-
ma: 3", Annibal Thompson Viegas: 4",
Ilydio de Oliveira Andréa, e 5", Jaymc
Coelho da Silva.

Inhabilitados, 9.
¦ ¦ |Ç i*> I""~T» i> rr-

1 1 A melhor é aMassa ue Tomate-.%*%»$%
ie Conservas Alimcnticidl»

inquérito
iProscguindo no inquérito sobre «i des-

coberta da fabrica de moedas falsas na
escola publica da rua Visconde do Uru-

inirn praticantes 1 guayi em Nicthcroy, o dr. Fortunato
de Menezes, 20 delegado auxiliar, na-
quella cidade, ouviu hontem os paren-
tes dos falsários.

Foram tambem effectuadas varias
bn^as, sem nenhum resultado.

A policia da vizinha capital, porém,
espera, dentro em breve, tudo escla*
recer.

ACADEMIA DTi ALTOS ESTUDOS
R,eunem-sc hoje os alumnos desta

academia., das 6 ás 7 horas, pnra eis-
gerem os acadêmicos que devera fazer
parte Ja commissfio permanente.

ESTRÉA HOJE O TENOR DOLCI
Fará hoje a sua apresentação ao pu-

blico do Rio, o afamado tenor Ales-
sandro Dolci, desempenhando a parle
de Alfredo Gcrmont da opera Traviata.
Dentre todos os artistas que formam o
elenco da companhia itotoli & llilloro,
Alessandra Dolci ó aquelle que mais
curiosidade desperta e cuja eslriia mais
anceiada é. Porque? Dolci, foi um no-
me .posto cm foco pela critica italiana
nos últimos mezes, e tão grande foi o
exito que despertou cm Gênova e Mi-
lão que o eniprezario Walter Mocchi,
o contratou para a temporada official
dc 1917. Quer isto dizer que pódc o
publico ouvir por S$ooo um tenor quo
para o anno a sua empreza farA cau-
tar para uma platéa de 2o$ooo I

0 sympathico e joven tenor que lioje
estréa, tem um largo e brilhante fu-
ttiro na sua frente, o qual certamente
saberá aproveitar, ipois são cxicepcio-
naes os recursos da sua privilegiada
voz. Quem conhece a Traviata sabe
bem as responsabilidades que cabem
ao tenor, mas quando cllc é da força
do estreante dc hoje é, de ante-mão,
garantido o exito da obra. Estream
tambem na recita de hoje, a soprano
Esperanza Clnsemi e o barítono Fran-
ceseo Fcderici.

UM FESTIVAL, NO CENTRO
CALLEGO

Está marcado pa.-a o próximo dia zs,
no Centro Gallego, o festival artístico
organizado pelas actrizes Oni Miller e
Joanna Dulce. Nesse festival serão re-
presentadas a comedia "O defumo Ni-
cola" c a opereta, cm um acto, "A
15onccm", original de (Brjndão Sobri-
nho, A segunda parte í composta por
um grande acto «lc variedades, no qual
tomarão parle as artistas Mathilde Cos-
ta, Juvcntina Paula, F. Fraga, liamos
Sobrinho, Domingos Braga, Alberto Pi-
res, Enrique Chaves, Cordeiro Reis,
Cruz Paula, David Carlos, Ernesto He-
ganha o outros, egualmente conhecidos
pelo nosso publico.
., ¦¦ __—M » lf?S » POI  ¦

0 CARTAZ DO DIA
XOS THEATROS

CAKLOS GOMES — Constituída
elementos artísticos «ic indiscutível
mento, no sen gênero, a companhia
liana Jlarcsc,-.—Weiss <; dessas qnedem honestamente, com justiça, aspirar ãmais franca proteeção de um publico exi-
gonte c conhecer dc arte. Os seus c>pc-
ctaculos são sempre admiráveis dc cor*
rccçüo e brilho, quer quanto á montagem
das pcçi-, quer relativamente ao «lesem-
pcnlio, Invariavelmente dos mais afinados
c_ homogêneos. Para hoje, annuncia a apre-
ciada "troupe", n encantadora opereta
dc Franz Lehar — "Conde dc Luxem*
burgo'', que continua o ftucr as delicias
dc todas as platéas cultas.

APOLLO — Áquelles que desejam cs-
pai recer, procurando, em rápidos momen-
tos de desafogo pecuniário, esquecer a
pavorosa carestia da vida, conseqüência
da terrível cri^c quc airavc^samo?, encon-
trarão um meio lacil c efficaz, indo as-
sUtir a uma da* sesiücs da revista de
André Brim e João I'lioc.1 — "O di-ibo
que o carregue". A peça, que a companhia
Kuas t.";o lindamente enscenou e tão bem
representa, ti de faner rir um frade... de
pedra.

O leitor que experimente indo hoje ao"O diabo que o carregue** (sem sentido
dubio, entenda-se).

NOS CINEMAS
PARISIENSE _ Esta querida e elegantecasa dc espcclacnins cilcrccc aos sous fr.-,'quentaibrcs, n.i iúrm.i do coslumc, unilprogramma novo, ijuc consta apenas doum film: "Marcclla", a imuiortal peça em inroloco o 5 actos, do maenlro Vicloricn Sar.dou.
Hcspcria, a grande aclriz, por lodoiconsagrada uma das deusas do cinema, rc-ariurixe, fazendo a protagonista do soberbodrama do celebre dramaturgo francez,
CINIi PALAIS — O luxuoso cinema daAvenida, que «i liicontcsiavclincnlc um dosmais bem freqüentados desta capital, que-rendo prestar uma bomenagem :i colôniabritannica, cxliibc hoje um empolgante

fllm, intitulado "O lord operário", cujiiacção ac relaciona com a attitude do povoinglez em face da guerra. O desempenhada sentimental o commovcnto comedia Jra-uiatica «lá a carg,, de mlle. Vollier e dojartistas Volnys c Martbot. Fecha o esplcn-ado prograntma «lo Cinc o pomposo drama,em 3 actos. "A jóia reveladora".

ODEON — Fomos assistir, ante-liontem.
em sessSo especial dedicada U imprensa, umfilm que nos vem da Argentino. Mm uma
palavra, poderia se dizer que o trabalho d.ifabrica Cairo-Fihu, dc Buenos Aires, emnada fica a dever a outro3 dc qual«|ucr pro..cedencia, tal o seu arranjo e mui princi^palmcnte a nitidez de todas as photographiainuc nos apresentou. "Nobre/a gaúcha" oum film de gênero novo entre nós. cm razítomesmo dc sor sul-americano. Elle mostra-103 a vida do gaúcho «Ics Pampas, cm seusmenores detalhes. Uealniente. é interessan-tc sc conliccor o roniancc do filho dos Pam»
pus, e o film quc hoje começará a serexhibido no Odeon, nol-o detalha com van-Mgcns para quem não conhece aqucllas sce-nos, e com saudades para quem at já pre-senciou._ O gaúcho salta sobre o animalamda não domado, c o vemos ao lerviçodn doma; vcmol-o depois, atirando o laço
que vae buscar a rez. ou jogando as bolas
que vão pealar ot boi rebelde, fie enlaçandoras pernas; í1í;doÍs, assistimos o serviço deap..rtar o gado, c assim muitas outras K9i.as interessantíssimas.

*
PATHE' — Esta elefante casa ile e«.

pcctnçulos offerece aos seus frequeiitadorei
a habitual, ".premicre" das segundas-feiras,
one constitua sempre» srande suecesso nasemana cincmatographica carioca. O pro-Bioiiiina dc hoje, pode dizer-se, consta auni
tilm mídias — " Protéa"; cm um prólogoc quatro nclos, quarla série dos empolgantes
dramas dc aventuras, oue ha tampos vem
emocionando os freqüentadores dos nosso*
cinemas. Será cxhibida mais a ultima edi.
ção do "Kclair Journal", cuias reportagem
são das mais gonsaclonaes,

AVENIDA — Hoje é dia dc mudança «Io
programma, o que eqüivale a «liztr que íuni dia de suecesso pira o procurado ci-ntnia da empresa Darlot. O espectaculo
obedecerá á seguinte ordem: "Tio Sam co
trabalho'\ sensacional film em onze series,
sendo hoje cxhibida a primeira; "Coração
de Sereia", empolgante drama passional, do
qual .: protagonista Alary Taller: "O pe.Qiicno da rua", commovcdor film realista, dt
Etograpü,

*IDEAI* — Começa a ser exhibido nest«
confortável cinema mais um dos sensacionaes
programmas quc n empresa M. Pinto arran-
jat com freqüência. Consta cllc dos se-
fcutntcs films: "Protéa, um prólogo c nua»rro empolgantes actos de sensacionae? aven-
turas, tendo como orincípal interprete Jo*sttte Andriot; "l-loffrimemos dc uma or-
phã", pungente drama da viila real, em
quatro extensas partes. Como extra, na"matinéo", "O ahastecimerío Uiglei aoi
servios nos campos dc Saioníca", i*npnrían'
te film documentário da guerra actual.

PARIS — Fí.le oouular cinema t*:;Iiibe
hoje. eni "premicre*'. mais nm programmade succcssoi um primoroso conjunto de ob-
colhidos traballfds dc arte. São estes ot
novos films do P:'ri<;: "T.oM c operário*
nttsnifíca comedía-dramatica, cm doi? longos
acros edição Gaumont; "Mais forte que .1
morte'', empolfranto drama, tambem cm dois
actos; R Abnegação recompensada", senti-
mental comedia cm dois acon, calcada cm
assumpto de palpitante actualidade; "O va!.
le dc.GruncIeiIalil", lindo íihn documentário,

IP.IS  Mais um" stirjírcbendenlc pro-
gramma nevo annuncia rara hoje cc'c oue-
rido cinema da rua da Cnrioci. Estava
oara hoic marcada n cxírbíção da série do;
film intitulado ".Suborna", porém, por ir.oti-
vos que não 1103 são dados saber, a empresai
organizou o Drogramma com os i-niiçrbos
films: "Infidelidade", drama cm seis longos
actos. da fabrica Fox-Co/ooration, e "Coiiss-

Vingadora" tambem cm seis parte*

PALACE THEATRE — Os especln-
cirlos da companhia Palmyra Bastos, vão
sendo coroados, cin sua nova temporada
ora se realizando no Pal.ice Theatre, do
suecesso que íodo3 esperavam.

E isso com toda a' justiça, porque
presentes noitadas no Palace, são delicio-
sas, tão escolhido é o repertório dc ope-
retas modernas que ali vae exhibindo a Koi primeiro trabalho, a celebre ¦.«ri-h sa-,
querida ' tronr.c . tanica «U tela, Theda-Bara, o que é bastante.«o cartaz dç boje, k nouc, í.gurt I I p ri a concorrência ene no presente pro.'linda peça _ "ionbo de valsa", j tIamma vae ter o Íris, .- .-_.~—

iiaisii^EiííltííiS^iíiifíii ......
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BA.AS INTIMAS
I Fazem annos hoje:
! ;A sra. d. 'Ijejíniinia Valle, espou do
Wro-cl -Rubens Atires dó Valle ;

- — Orosmaiido da Soledade.', — o interessante njcninu Antônio, filho'do capitão Maivii.o Reis ;.o sr. Aiítpnia Augusto Ramo», esti-
inailo proprietário' da Pliarmacia Kamos. na
estação Quintino Docayuva io sr. Antônio Jorgo da. Silveira, esta-
tfeta doa Correios cm I'aquetái onde o mui*
ta estimado ;-Dione, graciosa filhinha do capitão do¦Exercito «Ir. Leandro José da CòBta •

ii sra. d. M-gdàlcnn VVerziliska, es-
posa do sr. 'Franci-Co- Werzillska-,

a sra. d. Ida Dccl inger da Graça j
—- o pliarmaceutlca Honorio do Prado,

conhecida industrial ;
_ o sr. Tancredo (_xlos Pereira, despa-

elianta municipal; ,
mlle. liuryiliec Tinoco, presidente do

•Grêmio Ideal, íilha do almirante Coiiçal-
vci Tinoco.o tenente .Snzillo 1'oli-inc.

a menina lilza,. filha do cr. José Mo-
rcira iluptisla Junior, funecionario da Cca-
trai do Brasil.

*1*. *
CASAMENTOS

Com a gentil senhorlla Maria Josí. fl-
lha iio «Ir. lirnesto Braga, engenheiro da
¦Cciitral do liras!!, contratou casamento o
dr. José dc Andrade Cadinho, pertencente
ii dÍEtinct- familii mineira

* * *
CONFERÊNCIAS

"A pluriilnilc dos mundos habitados" é
o thema u ser csplauado, hoje; ás ,?. i|a
lioras ila, noite, por vários oradore», na'União Espirita Suhurtiaiia. á rua Dr, Dias
«Ia Cruz 177, Mcycr. Kntrada franca.

* *
JANTA»

ü conceituado capitalista sr. Manoel Vis-
conti, cm homenagem ans seus amigos .losé
Uelicila c Pinheira Clinfíau, nosso compa**i beiro, offcrcccu-Ihci aute-hontcni, no ho-
tel White, na Tijuca, um jantar intimo
quc correu bastante animado. O sr. Vis*
conti commcmoroü assim o seu ariniversa-
rio nátalicio, quo no sabbado sc passou.
A' mesa sentarain-so os srs. dr. Osório
«li Almeida, 2" delegado auxiliar. Olegnrio
Ucrnardcâ, deleitado do 15" districto; Ma-
rio I.imociro, inspector d:i Guarda Civil;
Pinheiro Chagas, Koberto lítebcbarne, Gar-
Ios Castal, Armando Dias 'Maia,. Olavo Vc-
irnnl. IMlacliad. Coelho, dd-gado do is"
/listrieto; mme. Visconri; mme. Nocmia
Visconti, mlle. Iliponina Santos, mme.
M.iric..a Uarros, dr. Newton Dcsouzarí',
Manoel Gbnçalv-S Carneiro- Junior, Getulio
Coelho de Castro; José ltchcha l.lza Ga*
rojialo. Oscar Visconri o dr. José 'folcn-
tino.

Ao e.Kimpngnc brindou os homenageados,
cm nom. do sr. Visconti, o tlr. Machado
Coelho; respomlcndo o nosso companheiro
Pinheiro Cl ia ms.

Ao jantar ucguíu-sc a c.liildção do gut-
tanlsta sr. J. O. Salgado Carmo, qtie a
tocar encantou, executando esplendidos tre-
.lios de uiílsica o fados |>ortiif(UczcB,

il: .lt Ss
ASSOCIAÇÕES

CAIXA IJH A. M. DOS EMPREGADOS
DA SANTA CASA Dl. MISUUICOUDIA
— tista associação, cujos estatutos foram
aiüpllados etn julho dc i<)i.*, iniciou, neste
m_/, a mais importante das .-.ias cláusulas,
inaugurando o (|undt*o da_ ruas pensionistas,
em numero de qualro, t__«._ viuvas dc fun-
cclouaríos dn .nella instituição dc caridade.

A novel, porém, iá acr-fdtt-da associação,
a.sim procedendo, jur,.ií.ca plenamente os
fins nara que foi insl.i.u.a, soecorrendo fa*
inilias- quc tiveram -por chefes funecionarios
previdentes.

A directoria da Caixa c composta pelos
sis.: i-.-ipil.o l.aurtndo dc Oliveir-a, prcsl-dente; dr. Augustb dc Abreu, vice-prcsiden*-
te; A. J. da Costa Santos, i° UicEoureiro;
Alberto Teixeira, a" thesoureiro; I/.faycttc
Slillcs, i" secretario, c Noel Santos, 2" se-
ci .•tario.

Commissão f fiscal': cortinei Manoel dc
lh.rros Medeiros, professor J. J," Póvoas t Fi-
nheiro, ISçhastião dc Sintas c Silva e Cyro
Duarte Monteiro.

.AIA.V11..1STAC0K8
Por motivo-dò sua promoçã*- ao posto dc

major, o sr. Carlos Kcis( assistente do chefe
dc policia, tem rccL-bido ihmtmeros tclegram*
mas, cartas o cartões dtr felicitações, dentre
t-lles os seguintes: Ricardo Guerra, dr.
Hugo Martins, dr, Kenaro I.agofl tenente
june f,eopoldd Vellor.o, dr. Maurício dc Mc-
deifos; capitão J. Miranda, coronel Ama-
ro Caetano, Guido ferreira, Alfredo Vas-
çoncellos; tenente Cedor Marques da Sil*
vp e familia, dr. 'lMtoiné Heis. dr. J(eovc-
tiiIdo Paixão, Attita de Carvalho, praças
destacadas nn Colônia Dois Rtor., comnian-
dante jncob Nogueira, tlr. Mario, líellctti c
í. milia, dr. Lranklin Gal vão, dv. Fran-
cisco Cardoso,, major Arislides de Menezes,
«Ir, Ciri-ro Monteiro, «Ir. Alhcrto Suleitio
e familia, coronel Mello Sampaio, dr. Au-
tonio Vetasco Molina, dr. Quintino do Vai*
le, eapitBo 13 c nic io U_cd_, capitão Manoel
llarbosa. «Io Oliveira, Carcclloa Í.C., lc-
nonte Antônio Pessoa Cavalcanti, lírncsto
iSimõe... dr. Alarico, Cintra, capitão Fran-
cisco Guimarães, capitão Antônio Rodrigues,
J.duardo Uocfiaj, João Cardoso, tenente '1'hc-
inisfocles Soido, I,uiz Sá Peixoto, dr. Jorge
tion.es de Mattos, Julio Uodr;gues,.Josias
de Mtrtleiros. Domingos Uívfltito, ííiigcilio
Costa, Salitstiano Uíttencourt, f»tiiz Arínan-
do Ribeiro, André dc J.iicena, João da
Cruz, José Kèrnrfífdcs Coutinlio, Octavio
Passos llollvai-, Jacqttes Gonçalves l.cite,
José Na te Sobrinhos iellsliello LlelletU. Os-
cat Visconti, fgnaciò BarccllòS', dr. lírasili*
nn Fonseca, VriscffttceHos it. Abreu, Asdru-
lal Magessi, Adhemar Noiva Dius, Domin-
j;».íí -Silva, capitão Acclyno Duarte, Antoriio
Azevedo Carvalho, tenente Daniel Cavai-
canti, capitão Arthur Soares, I,uiz Peres,
Oscar Guimarães, Diomcder. de Paria, Je*
mr.yiiuj c l.ui/. llàudcira de Mello,, irinH
Mnrtha, Praticisco1 Camnes, Jos6 llolieha, dr.
Francisco do Nascimento Filho, Antenor
Kibciro; José Antônio d.v Azevedo, t lliviò
Passos, brancisco Gomes da Silva, Mario
Fabbtis, lí.i.noii Peres, Antônio PortOi lía-
mon Pereira, Vnlcntiin Çcyer, Antônio Ser-
pa, Armando Maia, Míirío Nobrcga, Mandei
tio Rio Xovo, Miguel AdtHno da Silva, dr.
I'raiiciseo Ferreira dc Alhifcidtt. capitão Jo.*.ê
Senna, tenente Albino Mffii teiro, capitão
Henrique Guimarães. Kdf.-iir Sampaio. Bel-
lairi- Neves. Roberto du Araujo; Joaquim
I..Ji.it, José Reis, Gabriel da Cruz Ferreira.
Salvador Ferreira t*r;»nça, tenente I.uiz da
Silva Cordeiro, dr, Diogenes Sampaio, te-
non to Luíz Iunacio Valeut' ... tenente Jçsó
Ninlii-riD, Vnlciiliiii «le Ollvoira, Míiiiocl
Sampaio, «Ir. Altino dc Miranda, familia
Mc-rdfui, fami liai Hcllcttl, Ciecro .'rindnde,
maior «Salles dc Carvalho, Carlos de Arau*
ia Silva c senhora, Antônio Alvim. Izidro
Nunes, Francisco F. de Macedo; Joaquim lis-
tetos, '1-ristilo e familia, Miguel Orpecfn e
scithora, Asthon Rfis. dr. A. Pcreini Muia,
lleiicvenuto dc Almeida, cnnilão de mar c
(íüerra José da Silva Gemes. Clattdino do
Fspirito Santo Júnior, dr. Carlos Fallcr,
Prcseiliano dos Santos c família, dr. Sevc*
rino .';»•."i!.*:inii, f.nniii. oronel Bencvcnu-
:-i ile M.-i_.-illiãcs. Go.frcdii Soares, maior
Alfredo Carneiro, ilr. M.-illieus Costa, com-
niissii-i.i Olympio da Silvn, c.iiiililo tlr. 1'r.ni-
cisco Pereira <h Silva Kii.i. tenente An-
tonio .Iü3é ila Costa.. F. H liayiinindo So-
lirinho, capilão Pereira ilò MclTo. Alberto
Jliini/. Manoel Kcal o «-copoldo I,e.-:1.

![: * -»

.FTSSAS
I-cnlisouiça antc-linntcm, n(( -.lu.iMr.Jr

da egreja da% S. Francisco da Paula, a
missa dc sétimo dia quc em suffrag.o da
a.na da vencranda sra. I.ugenia tit: Car-
valho Ditarto, mandaram celebrar oj seus
genros srs. Augusto Pinto Reta _ João
rio Couto Dua r.o, c_tiiii.utos negociantes
deita capital.

O acl > religioso quc foi celebrado [>or
monsenhor Alotira Guimarães, pro*coinmÍs-
w.rio da Ordem, teve acompanhamento de
uigão e revestiu-se d. grande solcnnidadc,

A assistência foi numerosa»

PORTUGAL E ALLEMANHA
Noticias locaes

Communicam-nos da Secretaria da
Grande Commissão Pòrtuguora Pró-Pa-
tria:"Açlia-se quasi concluído o serviço
de, distribuição do lista» «Ia grande
subscripção patriótica, a cargo da i"
sub-commissão.

Estas listas têm sido expedidas _s
commissões de ma, cabendo-, agora, a
cada membro o dever de procurar os
seus companheiros do trecho que lhe
foi designado, afim dc que, cm com-
muni, .procedam de conformidade com
as iletcrminai-i.es que foram tomadas,

Independente das listas de- rua, a
commissão tem enviado listas indivi-
duaes a cada um dos membroSj de modo
que, aquelles que não desejam fazer
parte da conimissão, podem subscrever
nesta lista individual, devolvendo-a á i*
stib-conimissão acompanhada da impor-
tancia respectiva",

"A festa realizada lia dias, no
Assyrio, rendeu na parte desíinada á
Cruz Vermelha Portugueza, 46o$ooo,
correspondentes a 46 bilhetes de in-
gresso com que a commissão ficou,
distribuídos entre os seus membros e
alguns vogacs".

"Da conferência realizada por d.
Julia Lopes de- Almeida ainda não eslá
apurado-o resultado pecuniário.

Foram recebidos da ctínfcreticista
619 bilheles; oílerecidos por quatro
vogii.es, 8; total, 627.

¦Distribuídos á conimissão:
18 membros do "comitê", a to bi-

llictes, 1S0; 2 vogues, a 5 bilheles, 10;
_ vogaes, a 1 bilhete, 3; 111 vogacs, a
.1 bilhetes, 222; distribuídos gratuita-
mente á imprensa, etc., z&; venda avul-
sa, 28. Total, 471. Bilhetes não vendi-
dos, 156.

A conimissão .pode a Iodos os vogaes,
que receberam bilhetes, a fineza de en-
viarein a respectiva importância á Ca-
mara Portuguez.! de Conunercio c In*
dustria, afim de ser apurado o mais
breve possivel o resultado <la confercn-
cia".

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
(Canto com a rua dos Ourives)

E5PIRÍTISM0

LOUÇA SANIT/IRIA,
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¦Rfiiiisli-D di- ím-rnmoiitos
O presidente do Tribunal de Contas

ordenou u registro dos seguintes paga-
mentos: ; I

Dc i :"oo"*i, a diversos, por serviços
prestados na elaboração do relatório
do Ministério da Viação e Obras" Pu-
blicas.

.De 17(1:850.703, papel e 17G:8.-.|$70_
ouro, a Sociét. Aiionynie du Gaz de
Rio de Janeiro, da illuminação electri-
ca da área approvada da cidade, Quinta i
da lioa Visla e parque do palácio pre-1
siilcnci.il:

Dc 40$, 230$37., 692S, 2:024S-'72,
Oiíj..on, 19:312$. I3i53o$750 c 
3 i-IS.lSo-o, a diversos, de_ forneoimen-
tos feitos a varias repartições dò Mi-
nisterio (Ia Viação e Obras 'Publicas.

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, c que a Joalhcria Esmeralda, de*
vido a ter de entrar cm balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto I

"—¦ ¦*¦ «_> —I Ul «¦¦ ¦¦_¦ ¦_¦¦ ¦¦_.

OS F.VCXOS jn'STKRI0SOS

O caso do mascate syrío
A policia do 23° districto vae encer-

rar o iiiqticrttn aberto afim dc apurar
sc -fura natural ou pro-.lu.to de tim cri-
mc a morte do vc-llio mascate syrío
Jorge Abralião, cujo cadáver foi encon-
Iraclo nuiii poço existente nos fundos
da casa onde Jorge residia, nn Acary.

Os exames mandados fazer nada pu-
deram esclarecer, não só o exame feilo

, 110 local, como a autópsia que se fez
j 110 necrolcrio «Ia policia,
1 '¦ O exame do local, feito ipelo dr.,
| Elysio do Cou! o, davró a entender que
1 sc trílUiYn dc ttm crime, ou, pelo- mc-
i nos, de um suicídio, a autópsia, porem,
j não revelou que houvesse signal dc vio-
1 lencia, pelo que afastou as hypotheses1 prj-itcitífa.
I A policia appellon para o inquérito,
I visto como os exames só fizeram nas-

cer dúvidas e nada asseguravam,
Na delegacia as pessoa, ouvidas nada

I adeanta ram, H com», não houvesse mais
ninguém a ser ouvido, o dr. Abelardo
I.uz. delegado, mandou ctic.rrnr o in-
quente, que será enviado ao juiz com-
pclcnto.

FU',1.01 MEN."OS
lim O iveira. Mt:i,i.-, acalia dc fallecer,

n coronel Francisco Ribeiro da Silvn. Dl-
?.cr*so qitc essa noticia prodtirin n mats
dolorosa impressão tta linda cidade do oes-
:: mineiro ê escusado. Todos quanto? lhe
conheciam a alma -infinitamente bondosa,

coração sempre prompto cto serviço do
.tc:u, choram n morte do cst^tiado ant-
ciün como uma perila que so não preenche.

l-allcceu rcpQutituuucutc, aos 92 anr.os dc
eillidi-.

r.r.i chefe i>-..liiico «lc prestigia. K como
tal, um i-sj-irila lihcral e crilcrioso, ,-ieiu-
de sempre c.ni serenidade c pcmlfr....*ni.

Deixa nove íillms, «letilrc esles, o ilr.
Horacio Kibciro da Silva, (icrenle da Cai-
_y I-lconomica desla capital.

O coronel Kibciro dn Silva cra casado
wiu d. Emendara Hibciro da SiH-a.

lim. "irir.-.ceina. Ivetado dn liio, fallecet» o«Jonceilnado c antigo negociante d.iii, sr.¦J03Ó Tliomaa dc Souza ¦
:|: * í:Apus prolongados nadeclmcntos, fallccc-.t,r-i madrugada do hoiitan, mme. l-'r:iiia-l!ina

Iíiuciro dc b o 112a Bandeira.
A ex li neta. que pertencia -rt uma das maisdistinetas familias ile Pernambuco, «-ra ins-famento atircciatlii na nossa alta .ociedade,

erias suas elevadas aualidade de espirito.
Er.tt casada eom o cnnc.ilfe.ro Manoel

Carneiro de Sott2a nandeita, chofe de «-c-
ccão das Obras do Porto, e irriTi dos lírs.Antônio da Costa Ribeiro, r° secretario da

Cantam dos Deputados o tcader da banca-(da pernambucan..; Nlanoel tin Cosia Ribeiro,
trecidente do Tribunal do Jury; Jo«.ü da
Costa Kibciro. advogado nest" capital; Ffan-
circo da Costa Ribeiro, director de R.vfrie*
ne cm Pernambuco; <.'hm!! da Costa* Rt-
teiro, enuenheiro das Obrando Porto, c da
tenlioríta Maria Rita dn Cn.ita Ribeiro, e
cunhada dos- d:_. Havnttndo e João dé Sou.

fita Bandeira, este ãdvóf-irdo, e aquelle medico' resta capital.
Deixa ii.;.... Soitca Band*í*n. tr»*.. filhos,

; **: drs. Antônio Ribeiro de -totUí.1 Baudci-
> ra. adjunto dc oromptor publico nesta ca-
cÃítai; Manofl nantíeira Filho c cenhorita

ítiaria Cândida, c um neto.
O pa-isamentr» da rlÍBlincti. senhora ver:-

fleou.se em nna residência á rua Nossa
tflénhora de Copacabana n. ro. de onde
,_iu o feretro. para o cemitério de R. Jo.lo
pwotísta, As 4 horas, com grande' acompa-

Bhaiii''ito.

fp^S^ Frnesfo Souza
¦gggBRONCHíTE

^js|l$|i TubcrcDlcso pulmonar.
^^ GRANDE TÔNICO'^^aireuapiimiiee 

proaiiz a

GRANADO _ C„ 1° de Mm-ço, t4
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O C0.in.ATM AO AiVUPIl.Y-
DlüXISMO

Os li-nballiõs <.n T.imi Pin.
IIlIlICÍlSC

Xas sessões rca.fi_wdas por essa asso-
ciação, muitas têtii sklo as medidas lo-
uiadas -para comlialer o miulpltatíctismo,

Jía ultima reunião, nresidida nelo dr.
Leopoldo Teixeira Leite, ficou resolvi-
do n constituição tle comniissões locaes
nos municípios fluminense, para traba-
lHarcm dc accordo com a Liga,

líntre outras conu-iissücs uiiinicipnc..,
j.i organizadas, cfüio as seguintes, «pie
receberão oíficios da directorin:

Campos — IDrs. '/ 1'liiers C_,r«l(..o,
Ccsar Tinoco, João Guimarães e Mticio
da Paixão; Rezende -- Dr. Eduardo

1 Cotrini, coronel Oiiilio -. loiiteiro e Lui.
1'islarini; Sapucaia — 'Dr, Anlonio
Aguiar, Joaquim Pereira o capil.o Oli-
va Telles; Carmo — J.rs. 

' 
.Pereira

Lima, .Soares Brandão, Curiós Maular,
professor llitlieucoiirt e coronel Torre.
Lima; Párahyba do Sul — Coronéis
Irincu lPa'ssos Weincck-, Ângelo Silva
Mattos, Oscas Martins Villela e dr.
Francisco Auguslo de Vasconcellos;
Petropolis — Drs. Modrsto Gitimarãès,
Kduardo dc Morais, Sé Karp, Paulo
Figueira de Mello. Vicente de Moraes
c proíessor Orlando Fernandes.

Viçou ainda resolvido, por proposta
cio dr. Luiz Palmicr, que sc officiassc
ás Câmaras Mitnicipacs e ús dlreclorias
de fabricas para, «le accordo eom os
membros do conselho ideliljçralivo c
lisas locaes, trabalharem pela causa da
Liga.

Ao presidente da Li;ra S. Oonçalcnse,
Henrique Milliomcns c ao antigo repre-
sentante cm Petropolis, dr. Oriundo
Fernandes, serão envia-las congratula-
ções pelo muiio que t_n traballiado.

Tatubem aos jornaes fluminenses será
pedido apoio ipara tornar cffèctlva *i
collabcvraçao de todas as classes.

".ath-idade do. Carangola tem, nesta
quadra dc scepticisino feroz, a suprema
dita de possuir um pastor ideal; que
cuida, solicito, da salvação das almi-
nhasv

Parabéns a Natividadci..
Quando a trombeta fatal soar tetri-

ca, canglorosamcnte no vale de Josa-
phat, ou antes, do Carangola, as ove-
Ihinlias do Santo Varão, que, por si-
gnal, se chama Viola, terão para attc-
nuar o estridor daquella os accordes da-
dita do padre dita-.

Isto assim dilo quer dizer' oue o ca-
roavel rev. Viola de- vez em quando
afina o instrumento*, lubrifiea as cor-
das e do alto do pulpito, cenho carre-
gado, indicador em riste, felicita os
seus parochianos com sermões de alto
lá com elles, quando não' transborda o
grande amor d_s coisas santas ¦ pelas
columnas do semanário local cm artigos
de escacha, nos quaes a acuidade i>hi-
losophica corre' parelhas com a boa
syntaxe.

Ein um desses artigos 1embrou-se o
melodioso sacerdote de fulminar _ o
Espiritismo, que anda fazendo razzias
nas fileiras compactas do seu despre-
cavido rebanho; e, como sóc acontecer
sempre que os ministros de Deus com
procuração do Espirito Santo atiram-
se á sacra pescaria, Satanar macabro
pula á frente cm niencios de rhetorica
e entra a dansar eom a lógica em sa-
rabanda desordenada.

Estamos a ver daqui o beatifico ter-
ror das almas ingênuas c timidas ante
o panegyrico dc Kelzebut flamxivomo,
saracoteando aos accortles da viola do'
rev. dita.

Nenhuma, um tantinho afrir-'..., per-
guntarA ¦: — mas, como pódc, sendo
Deus tão bom, originar um s«"ir tão
perverso, outorgando-llte poderes assim
iti-imitados em relação á intbelle crea-
tura terrena?

E, seres angélicos, só para o bem
creados, como puderam falbr uns por
Ioda a clcrnidade c outros galgar de-
filiiíiva-iieiite o luminoso Éden?

Darse-i que Deus, cm absoluto
oninioieste, não -previsse a angelical
cambalhota?

Lí, como se á triste Humanidade não
bastassem, da' luta que lhe caracleriza
a evolução, lautos acerbos males, cá
lhe 'ficaram os co.i.arsas explorando
fraquezas iuaenitas. engrossando vieios
e -torpezas-, ciiiquauto os outros, alados
ciierub-ns, di-leclos filhos, indiffcrcn-
tes passeiam o seraphíco olhar pelas
arcadas infinitas, urf majorem Dei glo-
riam!!

A justiça do.s homens, *>or estrábica
talvez, concede que a pena seja egual
ao delicio; a razão humana começa a
conipreliender que não lia crimes irre-
missiveis... Deus, a suprema justiça,
quo presume a suprema misericórdia,
esse, não I

Por ulll acto arbitrário da sua oinni-
sciencia, projecla os filhos no baralhro
da Humanidade, não -para os t rasar,
como Saturno, mas para os i-oiiiletmini*
a fth.i-i.ios eternos II E num requinte
de jiuivffciTiiça supremamente divina,
consente que os instrumentos dessa
desgraça triptidcnr das próprias vieti-
inas! — horreseo referens.

Mas o rev. Viola não desafina c pro-
segue, serenamente, como quem dos
confins do Carangola já divisa o Pa-
raiso:

(Deulerononii ..VIH, v. 10-11) F.lle
Deus, manda, etc.

A -gente pasma, rcflccle c pergunta'-Manda, como, rev.?'
E elle, o rev. empertiga-se e re-

s-poude:.
Pela voz dos .prophetas,
Sim, os pniph.tas eram mc.lium",

mas isso num tempo ein qu. não hav«.t
a Santa Madre Egreja Catholica Após-
tolica Romana.

Agora Deus não prec'.sa m.Í3 dc
nieduius porque tem uni infallivel —
o paipa, e quem não papa esta verdade
vai- para as profundas dn inferi.

-li prosegue iimis ílfitiadamentc
ai-ml-a:

A voz dos prophetas tambem dis-
sc: não adoreis Ídolos, mas ado-.i. a
Deus em espirito e verdade, o por isto
«') que nós hoje não lemos templos, nem
imagens, item relíquias.

. — tí .Icsus, «tiie poi* nrlos de conci
lios versus concilio, foi promovido a
Deus 110 século IV contra as mesmas
palavras suas, (*)-, lambem disse que
a cada uni, segundo suas obras, razão
pela qual iiistiltiimos a penitencia c
outras formulas sem as quacs -não lia
eéo, nem aoui nem cm ..atividade do
Carau.Q-ola.

Jesus disse mais que a-arvore se
conhece pelo fruto; c assim, corissi-
mos irmãos, eu vos concitoarir exatui-
r.ardes os frutos da Egreja na obra po-
litica do Vaticano, a oòntcmplal-a' nes-
se polpudo, áppelitoso e sadio pomo da
Inquisição 1

.— Haverá nada mais sublime, mais
divinamente santo?

«— Çrcde-me, irmãos, o Uspiritismo
c o diabolsmo: os espíritos -que sc
manifestam, nio. Iram se iiiícluosaiiieiite
bens. acoiíselltani o amor, a caridade,
o .perdão, porfiuo sâo máos.

I. os que sí' manifestam máos 6
porque são ;.-i.uV peores ouc mãos.

.Vem acrediteis, caríssimos, que a
infallibilidadc da Egreja clandiqut
com a incoliercncia dos Santos Papas
o dos Concilosi destlironando reis c
opprimimlo novos, porque isso de His-
loria, sim, & que í uma conversa fiada
de herejes rcniignantcs.

Não lia duvida, reverendissimo Vio-
Ia, que a sua viola eslá regulando, ca-
noiticamenle afinada.

A.-iemis nos parece que s. revinn. 111.0
deve apertar n-.Yln as cravelhas, oor-
quo, .onvertida iiilcgralmentc a recai-
cilrnutc mana ia, deixaria de haver o
precioso combustivel nara as famosas
usinas de Pedro Botelho e a própria
e-.irej.-t de Nhlh.dàdc oerderia t-.m dos
principaes el-eraònlos de pyrotecltnia
lheologica, ou — se s. rcvma. dá ii-
eenea — a própria razão dc ser.

IÍ' preciso, portanto, ne.si.is veredas,
ni.u-cli.-.i- eom critério; 'traiisiVir um
.poiteoiliinho, nara que o diabo dê sem-
pre uni ar dá sua desgraçada graça c
a prova da qnc a Egreja o conhece
pela pinta.

Ainda bem...
., P. tio AIIIUDA

O Procttraei matar-me a mim, que sou_;i homem que vos lenho dito a verdade
qu.- ile Deus ajirentlL. (Lho. Vin. v. 40.I

Verdun

10,200 PESS03S
Já se iili!isai-m do gabinete que a

Casa Vicilas, á raa da Quitanda, .9
iuslalloti na sua secção de Opticn, nara
exame _ rigoroso c gratuito da vista e
determinação dn grão exaclo que cada
tie$=oa examinada deve usar. 

'l),-i 
uti-

lidade desse exame não <¦ necessário
encarecei* a vantagem, ;>ois muita gen-
te, por ignorância do gráo rias lemes
de qnc sc deve servir, tem visto aggra-
var-se de dia para dia a fraqueza do or-
gão visual, c não são poucas as pes-soas que pelo mesmo motivo têm che-
pado ú cegueira.

Violento canhoneio
em Kaudremont

Paris, 7 (A. H.) — Communicado
official das 16 horas:"Ao sul do Sbmnie, os allemães, após
jntenso' preparo a car«-a da' artilh ria,
pronunciaram hontem á noite um ataque
contra as nossas trincheiras ao sul de
Lifions. Sustados pelos nossos tiros de
barragem, os contingentes adversários
dispersaram o seu ataque ainda antes
de alcançaram ás nossas cercas de ara-
me farpado.

Na região de Verdun, a- noite pas-
sou-se sem outra coisa a registrar se-
não o continuo c violento bombardeio
da região da cota ..o.(, do sector de
Haudremont e da Herdade de Thiau-
mont.

Ao sul de Sainl-Mihiel, rcpellimos
um forle reconhecimento inimigo quc
tentava conquistar um pequeno posto
estabelecido pelos nossos a lcsle dc Bis-
lée.

Na Lorena surprchcndenios uma pa-
trulhn allemã quc tran.puzera. o rio
Scillc nos arredores de Létricourt, a
sueste de Nomény. Nessa acção reoon-
duzlmos ás nossas linhas quatorze pri-
sioneires.

Com o temporal de anlc-honlcm, ter-
ca de vinle dos nossos balões captivos
partiram as «marras, sendo alguns dei-
les arrastados para as linhas allemãs,
c indo outros cair nas linhas francezas.
Os observadores, em sua maioria, pu-
deram descer nas nossas linhas, fazendo
uso dos pára-quedas.

Faltam porém noticias de alguns que
foram levados ipara a zona inimiga pela
ventania. *.!
A luta entre ingleses e alie-

mães intensifica-se
Londres. 7 — (Official) — Próximo

de Aulliuile, realizámos; com sucesso,
Ulll raid contra ás trincheiras inimigas.

A suésle de Arnienticrcs, os alleniães
conseguiram penetrar nas nossas trin-
cheiras, mas foram iinuiediatamente cx-
pulsos.

Ao norte de Rocliiicourt. cm Souçliez,
C.ireiicy, Vieltje e 110 reiluclo de Ho-
lieuzollern, íiouve grande actividade de
artillieria e dc aeroplanos.
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Ainda a resposta allemã á
nota americana

Paris, 7 — (A. IL) — A resposta da
Allemanha á nota do presidente Wilson
continua a ser largamente conimentada.

üs jortiaes italianos, em gerai, sa
liei)tam |iriiuip:i!nicnle desse docu-iicu-
to a imprudência com (jttfi nelle se pro-
testa conlra a legitimidade do bloqueio
dc.s alliados c sublinham, com ironia,
a pretenção estranha e inesperada d->
gabinete dc Berlim dc sc apresentai-
como protector dos neutros.

A opinião suissa, por seu lado, re-
leva particularmente a passagem da
nota que confessa a penúria de gêneros
alimentícios na Alleiiianh... e . con-
traste 'dessa afr.rmac.tf com as dccla-
rações officiaes até agora feilas, ,prin-
eipal-mente pelos ministros da agricul-
tura, a 17 de fevereiro; das Finanças,
a 16 de março, e do chançeller,.;» 4 dc
abril; nas quaes se as-.egurava que a
alimentação . da Allenianlia estava g.i-
rantida, mesmo que a guerra durasse
mais í\!í.-iiis atínosi

O Jornal ile' Genebra diz que é risi-
vêl .1 defesa que a Allemanha íaz -dos
neutros.

Aqui, nos meios sul-americanos, a 1111-
pressão geral 1: «pie a no.ta alleinã- con-
stiuic a ullima pedra do, monumenío dc
Canfarroiiada c. dc iiiiprudenoiá; .ÍC.vaii-
tatlo pelo governo-'dc Berlim, íiesie, ul-
limos dezoito mezes de guerra. A- parle
da nota, em que se. compara a-crimine-
sa guerra submarina -com o bloqueio
regular e legal dos alliados, provocou
indignação, principalmente entre os ju-
rislns; Na realidade, a Allemanha ler-
mina apresentando, 110 que se refere á
guerra submarina, modalidades á som-
lira das quaes poderá continuar a assas-
sitiar «• a afogai* cm massa o.s não co.-i-
batentes. Síria injuriosp, nor tudo isso,
duvidar da resposta que a essa nota
dará o presidente Wilson.

Paris, 7 -- (... lt.) — O sr. Wliittley
Warren, personalidade norte-americana
bem conhecida, publica uni arligo "Q
Pclit Journal, oonnticmo.rando o anui-
versario do torpedeamento do Lusila-
nia. "dia cm que o kaiser se di.verliu.
isolcntenicnte, com a vida e a conscien-
cia dos norte-americanos".

t) sr. Whitucy Warren salienta, o fa-
elo «lesse annivcrsario coincidir com a
entrega da tio-.a .-lem... "ilncimièiilo cy
nico e perfilo". ]. termina':

"A America entrará ua lula d? c.t-
beca ergititla, porque «i Allemáiili., pe-
Ios seus insultos repetidos e jY.qs cx-
cessos das suas velliacarias, já .consm
miu u nossa vontade de nuniU-r -a paz."

100 contos, por 2$080!!
rm _ prêmios dc 50 conlos

Loteria de S. Paulo, em 11 do correnlc

Na linha Somme-Amiens-
Peronne

Paris, 7 (A. A.)— Na tinha Soiitmc-
Amtens-Péronne os inglezes retomaram
n offcnsiva em vários pontos, cor.se-
guindo em- Ar.lhuile occupnr varias
Irinchoiras allemãs. pertencentes a sua
primeira linha.

Os combates neste secior foram nola-
vclmcnte intensos, continuaiiiio ainda a
fuzilaria de ambos os lados.

Nessa acção' os inglezes fizeram 111-
números prisioneiros gi-i-inanicos.-'

"Sm"

Gotías Virtuosas (IP„ UJ^:
IO O 0 U Z _l

C-iram hemorrlioides. males do titcro.
ova-in. iti-mas >- 1 ..-,•,.¦:. C'-siite

O PKRIGO DOS AUTOS

O 1251 nti-opelo». p«ii-iiuo
cori-ln ilesntiiuiiliiiiiciito

H correr vertiginosamente pela run
Haddock Lobo, o atuo 11. 125» colheu
o sr. José Coelho Antunes, que dellc
não leve tempo de se desviar.

iGravcmentc machucado, foi o sr.
Antunes soecorrido no Posto Central
de _ Assistência, recollicndo-se depois á
residência de utn amigo naquclla rua
n. íoo,

O chnnffeur necelerou ainda mais
a marcha do vchiculo, escapando i
acçüò da policia.

AS RUAS O.UE I.EC-.AMA5I
O "Í00t-l)Hll" nus vius

Diibllcns
Constantemente recebemos queixas

contra a falta dc providencias das au-
loridadcs do 20o districto, afim de di-
minuir o abuso do jogo de football nas
ruas Vcnancio Ribeiro, dr. Bulhões e
outras do Engenho de Dentro, por gru-
pos enormes dc vadios.

Alais unia vez registramos a queixa
quc 110= enviaram.

Um foco rto iiHilcstlns
Parece incrível que num bairro po-

p-.ilosn e bem construído como, é a Al-
deia Campista as autoridades sanita-
rias consultam na permanência de tnn
ininiundn barracão-coclicira existente á
rua Ambrosin...

Diversa, enfermidades têm pro luz;-
do esse fi"'C0 dc imimiudicta, onde os
animacs sc misturam com os morado-
res. numa completa falta dc asseio.

Pedem-nos chamemos para o faclo a
attenção do director geral de Saude
Pu.lica.
--¦ ¦ ¦¦¦j___<t___*f«*__-)_l-3il-_¦¦»--¦¦ ¦¦¦ ' 1 —

RODAS -- AUTOMÓVEL
Compram-Se cinco rodas arame, sys-

tema moderno, com bujões, roulcments
c buchas, 880 >: ico. ou P05 x 1..5 —
Paulo -Ia lOunha. iRua ICorrèa Unira
11. 4". _ R. .01.

UMA RECTTFrOACTO

Na nossa local de honlem subordi-
nada ao titulo "Os collectores federaes
agitam-se", dando conta da reunião de
collectores federaes no Club dos Fim-
ceionarios Públicos Civis, foi publicado
entre as pessoas presentes o nome dc
Ludg-ero Puclio, quando é Ludgcro
I'':-!io.

directo?, mai--
de concertas' o cano

Ainda não lia muitos dias, tratando
da destruição que a Directoria dc
Obras Publicas vem fazendo nas caixas
dc agua do Andar.-diy, supprimindo ca-
nos e destruindo obras sólidas «iue fa-
ziaiu daquellcs pontos 11:11 passeio bem
agradável além do serviço que presta-
vam aos, habitantes daquelle bairro,
fornecende-os do agua pura e ah.uiidan.
te, duvidámos da existência dessa re-
partição, que figura nas folhas t\c ili-
gamento do Thcsouro com um poso
bem sensível.

Agora mais uma prova no? cbo.e.i de
que. de facto. n i-.vnle da 1'irecloria de
Águas e Obras Publicas não traba.ha,
ou. no niininion esforça-se o menos que
. possivel, deixando que tudo por ahi
vá "á Ia dial-lc e — o <iuc é mais —
nem sequer dando satisfações ao pu-
blico pelas constantes reclamações que
lhe são dirigidas pelo serviço que não
é m.io, porque está abaixo da erilica.

Ila quasi um mez seguramente, mn
cano eonduetor d'agua quebrou, na rua
Carolina Machado, quasi cm frente ao
predio n. 126, c lá contintt'a; porque a
Directoria de Obras ainda não se re-
solvcii a tornar conhecimento dc tn!
coisa.

O cano lá c-'á, Jorrando aglia dia e
noite. !.' nm chafariz que desperdiça o
precioso liquido de quc a população da-
qucl/.is immedia.õcs sente falta quasi
todos os dias c que está a transformar
a nia num lamaçal terrível,'

Desle o começo que se fizeram rc-
clamações a nucni competia providen-
ciar. Mas a Direciona de Águas e
Obras Publicas <!¦ teimosa e talvez não
tenha e:n os seus ím7ccÍo_u.n.*s qtt-iii
se dê ao trabalho de ir ao subúrbio
examinar o eslado daquelle cncr.ua-
mento. levando um operário .para con-
ccrlal-o.

K! mais uma reclamação que se vae
perder jior ahi, se-.n encontrar éen...

E emquanto isto se passa as recla-
macões sobre a falia «Pagua vão appa-
recendo.

"IL TROVATORE", NO LYRICO
A empresa U-toli-Iülloro, cm dii consa-

credo- ao repouso,., para os pobres chronis-
tao, que durante a semana andara num re-
toli^o diabólico, correndo, na mesma noite,
dois' cj não raro, tri» theatros, com cartas
em primeira reprenentação, a empresa Bil-
loro, dí_Íatno3t não nos quiz conceder o des*
canso que o próprio Crcador do mundo sc
deu a si mesmo, apÓ3 o .etimo dia da sua
obra.

Pomos ao Lyrico ouvir o anmmciado Tn>-
¦eador, com uma dit-josiç-o fácil de ima-
g'--.iar aos que se habituaram a respeitar
o dia dominical, lv, Deus nos perdoe, o
espirito da maldade- chegou a nes insinuar
r.;irc-alia_i.. lfoi, porém, num fugaz ínstan-
10 que a nossa consciência sc viu ás voltas
com taes tctn_.-.s; nem a nosra probida
de de chronistis siuceroo .dmütia que por
i-tilg.ir despeito pudéssemos faltar á ver.
dade perante o li-tor <|ut, á liora do café
ir.alnliiio corre estas columnas {'ara inteirar-
sc do que se pa..a tia carioea ü.eti.. lyrica,
mesmo em dia dedicado ao dolce far' nier.te
para o chronista.

Cunipranioü, pois, o nosso dever e digamos
que na velha opera de Verdi a empresa
exliiliii] ao jiii-o do publico nova turma dc
artistas. I-'or..m elles: as sras. Maria Bal-
dii-.i e Amélia Frab-Ul, o tenor Sala-ar e
11 baritono Dc 1-Vdcrtci, turma que pouco,
bem pouco, fica a dever á turma da ves-
pera.

A sra. üaldini revelou-se na -lconora
uma soprano dramática dii bella vo_. exten-
sa, eniittid.i conforme os preceitos da boa
escola.

Agradou francamente, <• » platéa,; »P»S
o Ahdantc do primeiro acto, a distinguiu
coai vibrantes applausos que te tornaram
mais Internos lio remate da cahalella.

No tcrcclto que fecha o mesmo acto, a
sra. Ilaldini collabcrou cfficaimciite, assim
como 110 conccrlantc do terceiro quadro,
c íi tocante scena do Miserers^

¦O ter.or Sa!..:ir, não obstante certo co*-
lorido nasal tin seu registro medio, com-
pensado por lindas e pura** notas agudas,
gi-.nliou r.s s)-iiqi.il!iias dà sala logo na .Sen*.
i:n/ii° e .1 synipatbi.i andou crescendo íilé
o famoso «16 de peito, abaixado «le uni
semi-tono, que provocou í-cral ciitliusiasmo.
Aos Insistentes pedidis do auditório o te-
nor Salazar repetiu n façanha, com grau-
de bravura, e maior gáudio dos csr-ecta.
dores.

A sra. Vrabetti é um nfc__o soprano de
voz nia"cula.

Tarccc um conírasenso". mas é a verda-
dc: a sra. 1'rabelti emitte notas graves,
tão possantes, que di illusão de possuir
cordas vocaes de barylono. K 110 entanto
o segundo registro voa tão doce, lio ca-
ricíoTo 1

Sustentou, a nova Ar.1cen.-1, galharda-
mente, o Raccnnto, merecendo o devido
premio ao terminar o segundo quadro ?

O barytouo Dc 1'cdcrlci, muito co-
nliceido á nossa platéa, substituiu o collc-
ga Marturano, urh tanto fatigado da re-
presontaçâo dc Aida-, na estriía. SubsLi-
luiu-o tambem ma tnatiítêe.

Pe Fcderíci, omborn cantasse hontem,
a liem di.er, o dia inteiro, tinha a voz
frcsquinfni como uma manha (fe primavera.
lfc_ o costumaria brilhareto na ária II ba-
hn v. cantou toda u opera eom a arte
superior nue o publico desde muito llie rc*
conhece.

lÍBCtiSíido í riccrcfrculnr quc llie não cs*
eaasearani applflüsos.

O baixo lflore no 'Fernando completou
a notável harmonia -do conjunto.

Ladrão preso em flagrante
Quando assaltava uma casa da rua

Barão dc Caravellas, foi preso c auloa-
do pela policia do 7° dislricto o conhe
cido ladrão Manoel Cecilio Coelho.

Vá lá... A policia progride... Já
nem os coelhos lhe escapam...

UM PHEHOMENO

Um rapaz que é um per-
feito chimpanzé

Moirlcvldâo, 7 — (A. A.) — O se-
gtind official d_ cliefatura de -policia
de iKivera trouxe .para o hospital Vila
Derbe. desla capiial, um rapaz, que
terá, í-pproximaclamentc', uns 17 amvos
du edade _ quc tem todos o.s caraclc-
risticos dê uni .perfeito cbiniipanzé.

O phenomeno tem causado f-eral ad-
miração, sendo grande o numero dc
pessoas tjuc o \ão ver uaquelle reco-
ll.t.ncnto.

-«««««a-
Um menor atropelado

Ilo.ulcin, á noite, na rua Barão de
Hoiu Retiro, o automóvel n. 2302 alro-
pelou o menor Jayme dc Paula, de 14
annos de edade. 'brasileiro, filho dc
Mnrceüo de Paula, residente á rua Pe-
lòttis D. ,.r>,

O chauffcur, após o atropelamento,
fugiu. Mas ha teslciminhas dc visla e
o delegado, do- iq" districto mandou
al.rir inquérito, havendo ordem de pri-
são contra o motorista causador do
desastre.

Lisboa, 7 — 'A. H.) —Foi hoje pos-
to cm iberdade o sr. Corte Real, que ha
dias fóra preso por se inculcar inde-
vidamente official da marinha de gucr-
ra oritannica.

As declarações que o sr. Corte -Real
prestou á policia não são ainda coube-
cidas do publico.

Lisboa, 7 (Correio da Manhd) —
Em Coimbra e nesta capital realiza-
ram-se importantes conferências pátrio-
ticas, fazendo-se ouvir vários oradores,
que con5e_i_ram facilmente electrizar
de entlnisiasmo a grande concorrência.

Terminadas essas conferências liou-
ve varias inanifestações ,tendo o povo
sc dissolvido na melhor ordem.

Lisboa, 7 (Correio da Manhã) —
Continua sendo feito, com o melhor
exito, o serviço de retirada de_ minas
submarinas inimigas do estuário do
Tejo e adjacências da costa.

Foram pescadas mais algumas.

Lisboa, 7 (Correio da Manhã) —
As noticias das ultimas victorias por-
tugiiczas em Moçambique deram ense-
jo a que o povo fizesse aqui grandes
manifestações patrióticas. ,

E' geral a alegnia despertada na po-
pulação. ,
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EPISÓDIOS E IMPRESSÕES
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O _5i_a.ro da __.m-.__.i2_a
e as causas da re_)_.__3._

DE BUKNOS AIRES

Um almoço ao sr. Souza
Dantas

Buenos Aires, 7 — (A. A.) — Na
residência particular do senador dr.
Manoel l.aine. cffccluou-sc hoje o al-
moço offcrecido pelo mesmo ao- dr.
Souza Damas, ministro do Brasil aqui,
que seguirá brevemente para ahi, afim
de tomar posse do cargo de sub-secreta-
rio de Estado das 'Relações Exteriores.

Além do nn.phytrião e do -liomenagca-
do, tomaram parte na mesa diversas
outras pessoas gradas no meio social
argcntino-brasileiro, correndo o agape
cm meio da melhor cordialidade.

Amanhã, a Câmara de Commercio
Argcnlfno-Brasileira offerecerá, no sa-
lão dc banquetes do .Toclccy-Cliib, outro
almoço ao «Ir. Souza Dantas, assistindo
ao mesmo o presidente e demais nietu-
bros daquella corporação e outras pes-
soas, que já foram especialmente con-
vidadas.

Este almoço é para celebrar a «lesi-
gnação do ministro Souza Dantas para
aquelle alio cargo e, ao mesmo tempo,
de despedida ao illustre diplomata.

¦- 11 —» o ¦_
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A'0 ENCANTADO

Um ébrio é aggredido e
não sabe por quem

liontcin, á note, Dionysio da Silva
Trindade, brasileiro, de 24 annos, ca-
sado, pardo, sem profissão c residente
á rua 'Luiza n. 47, no Encantado, an-
dando pela rua Luiz Silva, foi aggre-
ddo a páo, apresentando um ferimento
no lábio superior, um no dedo da mão
esquerda, um 110 braço esquerdo c va-
rios -pela cabeça e pelo corpo.

A' policia do 20a districto. Dionysio
apresentou queixa, mas não sabe contra
quem. O seu estado de embriaguez era
tão forte, que não sabe o que disse e
náo viu quem o aggrediu.

DA ARGENTINA

O levante de indios em
Formosa

Buenos Aires, 7 — (A. A.1 — O ul-
tinio levante de indios, verificado no
território dc Formosa, tem dado ense-
jo a fortes recriminações da imprensa
daqui conlra os poderes públicos, pois
lia ipiasi a certeza de que esses abori-
genes são explorados iniquaincule, cir-
cuinslaucia «pie, acciuntilando ódios,
origina as continuas sublcvações quc sc
têm registrado uaquelle como em ou-
tros pontos do paiz.

A .proposiio lem-se lembrado a ad-
opção do projecto que autoriza a crea-
ção de corporação de defesa do indio,
que ha tempos ia ser apresentado á dc-
liberação do Congresso, mas quc dc-
pois nunca mais se falou no mesmo.

As rccriininações, entretanto, não
parecem fundadas, pois o governo tem
procurado averiguar as verdadeiras
causas desses levantes liara, uma vez
sabedor dc tudo, dar as providencias
exigidas.

México—Estados Unidos
AV-. )-r_, 7 (A. H.) — Telegram-

mas de Santo Antônio de Texas an-
nunciam quc uma tropa de bandidos
mexicanos fez um '"raid" 11a aldeia
dc Mckinncy Springs e ali matou tres
soldados c uma creança.

1 -i-_m «f> *¦_*"> .> n*~*"

Morreu por uma tolice
Sobre um litro de leite fresco itlt-e-

riu o operário Albino do Nascimento
Loureiro, portuguez e morador á rua
«lo Cattete, 68, uma larga dose dc pa-
raty, inloxicaii-O-se 'com essai mis-
tura.

A Assistência, chamada ao 6" dis-
tricto, medicou ali o desjlvisado ho-
mem. livrantlo-o das eólicas que o ator-
montavam. Como, porém. Albino ain-
da estivesse muito alcoolisado o com-
missario do dia mandou recolhcl-o ao
xadrez, onde veiu elle a fallcccr du-
rante a noite.

liontem, pela manhã, foi o seu cada-
vc-r recolhido ao Necrotério.

B-OLI0THE0A 00 "CORREIO DA MUÉfi
:\i'!ií»]ii»..s_ á \-eml.-i os volumes :

MÜMORTAS r>_ DUAS JOVENS CASADAS, por IT. ile Uai-/nr- — im .-..so ESCURO, nor H*. «Ic Unluac — MYSTBRTOS\)& V1LL.V KOSA, por A. K. \V. Mnnsoi» — POI. ÜM ALI .NU-11'., por Ji T. ile Snint-Oei-imiiii — M.'IY.I..R DB MÁRMORE,
noi- Cm-los .M. (ti-miiuíi — o CORREIO DE LEÃO, nor MuroMtorld — AliRADESSA DE CA STRO, por Stoiiillinl (Henriquel!«./l«.) — o MAROUÍ.1. DE EA1-OLLR, por Gôrartl de Norvnl— O T.-..MAXCO ENCARNADO, por Hcnrv Slnracr — ÜM CA-SAME-.CEO NA _'l>OCA DO 'J.BRROR, pnr Mireconrt — I.AZA-i.í», por Don .liK-intlui O. Picou — DUAS ORI'UAS, por MiuiKiMario — PBDHO E THI.I.I-.A. por Marool Prevost — UMl-.llllí) JUDICIÁRIO' por .Man- Mario — AMOR VENDADO, porSalvador Fni-lnn — ÓDIO IRREGONOITjIAVEL, nor Carlos M.Ocantos — SERVIDÃO B IlIilO NA VIDA MfLITAH, por Alfre-
do u<- »iiíny.
oo_V?_I3Ç0S AVl'r'S0fí — Na Capital: Volumes lirochnilos,•j -.,._»*<*; cncndcniiitlos em pcrcalint», .'iS-OO; com cncadbvnacão

| de iinindnr (especial), -_--**.00.
i No interior: Volumes brochados, SS500; encadernados cm
3 iioircnlliia, ".".'.."íOO; com cnundcriincão do amador (especinl),a 48500; Instrucções para asslciintiu-as vide minioros anteriores.
»í-j_>.-i¥-»**í*í*^_u>_OT_c*__*-fsai
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Foram designados para servir nos

portos abaixo mencionados, durante a
semana <ine hoje começa, os seguintes
funecionarios:

IJIfttudcga —- Correio: conferências
internas, redro Franciscani Piltaiuga c
Ribeiro 'Catalão; conferente de saida,
J. Fernandes Uarros.

Arqueação, avarias sobre agua, Ree-o
Monteiro e Carlos Pinto.

Conferências — internas Dias da Sil-
va, Augusto de Almeida. Fernandes da
V-ciga, Cúnli.i Junioí, Victor 1'attlino,
Armando <le Oliveira e Andrade Costa.

Cabotagem — Xesior Cunha, l.ocha
Li.na e Ãlotta Corrêa.

Com iio Torto — Bagagem: A. P.
Soares do I.ago : au-tiliares — Curvei-
lo dc Mendonça c Domingos S. Thiago.

Despachos sobre agua — Nisncl Pen-
na e Alencar Coimbra; conferência in-
tema, M". do Nascimento.

Armazéns '— 3, Jõvino T.arral; 4,
Araujo Góes; ;, Amarilio de Noronha;
6,* Camillo dc Hollandaj 7. l.obo Bo-
telho; ui. ,'riieótonio de Almeida; 17,
I-cal Vailin e r8 Silva Rego.
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F:n virtude de proposta da divisão
de cavallaria, será transferido do i° rc-
gimento para o 10o, o 1" tenente Anlo-
nio da Silva Menezes, devendo ser
classificado 110 i" regimento, o official
de egual posto Jercnymo Cavalcante de
Albuquerque,

«'**•_*¦*¦•*>-*_*» *-ftH**tr*-*** ¦—.—¦_

O TURF BM. f*. PAULO

Artilheiro e Paladino,
^5$ooo, duplas, 3--$ooo,

A corrida de hontem
S. Paulo, 7 (A, A.) — Realizaram-

se hoje, cora Instante concorrência, as
corridas do Jockey Club Paulistano, no
.prado da Mouca.

O resultado dos parcos íoi o se-
guinte:

1" ipareo —
jioulcs simples,
tempo, 106".

2" pareô — Marfim e Cáspio, poules:
simples, q$eoo, duplas. n$3oo, tempo,
116".

-Brasil e Wiski, ipoules: simples,
S$ooo, duplas ii$ooo, tempo, i__".

5o pareô —• Cicero c Biscaia, poules:
simples 7.700, duplas i7?6oo, tempo
10S".

5" parco — Yago e Macauba, ponlcs:
simples ai?7O0, duplas .p$6oo, tempo
107".

6" parco — Six-Pence e Sornette,
poules: simples io$40o, duplas 30?7o0,
tempo 141".

7" pareô — Zigomar e Recuerdo,
poules: simples i2$6oo, duplas i.$6oo,
tempo 11..".

O movimento geral da casa de pou-
les, foi de 2S:o6o$ooo.

A raia esteve pesada..- .--_w._n-<*---*p»-«c,>?r-»ii ¦ ..___¦

jNA RUA PREWEIRO DE MARCO

Choque de automóveis
O automóvel cm que viajava o dc-

pulado federal dr. -..«nico de Goitvca
chocou-se hontem, na rua Primeiro de
Marco, coai outro automóvel, cujo"cliauffeur" n .policia não conhece. Do
desastre resultou sair ligeiramente
contundido o dr. Nabuco, que Sc reco-
H.c_i ú Riia residência».

O TIRO PT.TR01-OMTANO
San reorcnniznçno

Delegados pelo Tiro d'e!ropolitano,
estiveram nesta capital e cm Nictheroy,
os srs. tenente Ildefonso Escobar. Aris-
tido. .Flaeschen. drs. Vicente de Mo-
raes e Mario de Paula Fonseca, para
tratarem dos interesses da associação.

iRecebidos no fluaríel-general pelo
general 'Caetano de Faria e em Nictbc-
roy pelo dr. Nilo Peeanlm e generalNapoleão Ache, obtiveram de todos os
mais francos applausos e promessas deapoio, tendo o presidente do Estado
cedido ipara a installação do Tiro asdependências do quartel da Forca Mi-litar, em 'Petropolis-

O fanatismo foi a origem do movimento
—. A religião' iticoniprehonilidii emaranhou-
sc com a contenda Hncletra a coit. ns tro*
«pelias de aventureiros — O regionalismo à
tinia blaguc — O quc preferem- os liahitan-
tfç.do Contestado — Üs "fanáticos" dos
limites — A rebelião é produeto dos "co-
roncis" politiqueiros  A ponulação, «em
Riirantins, foi avassalaila pelo flagcllo — O
primeiro ^monge An_st_z Jlnrcof c a sua
vida — 5ticlydés tia Cunha citara; no "Ser-
tícr'', o monge paranaense — Os boticários
do interior e ,._ curas do profeta — A nossa
latente inclinação para o fanatismo __ üs
Maciels; os Padres Ciccros; os João Bran-
d«.o, os José Guedes c outros — A pliaseinicial dos "falanicos'' — A vida do monge
ú quasi lendária — O suecessor dt? Marcai
era'wÇ-SOldodo •-— Costumes singulares dos
religiosos — Acossados em Curitybanos
rumam para o Irany — Vencedores no Ira-
ny resurgem cm Taquara, eú — Caragoatá,
Santo Antônio — Varias òxpediçÕ-S c...
Canudos se reproduzia no sul — As "reti-
ridas victoriosas" emquanto o mal con-
tnuava crescer  ü fanatismo começa en-
cobrir todos os inales — O problema torna-
s3 difficil depois de Táouarassú — A expe*
dição Mesquita — Caudilhos e bandidos que
se arregimentaram imito aos rebeldes ~ Q
império tia justiça como o respeito' á Ioi
miram antes de firmados —• A onda dos ma*
leficios — Os recursos de fóra — O antigo
território das Missões — O Contestado já
serve de nosso ridículo no estrangeiro _ —
O Acre e o I.uassíi  Importância militar
da região.

SEslá ao alcance dos que têm acom-
panhado a questão do Contestado que
a sua origem fundamental reside real-
mente 110 fanatismo; mas, eslá na cou-
vicção de Iodos tainheni quc desvirtua-
do o primitivo movimento, por quem
«píer que fosse, para nma objectivada
exploração com pronunciamentos arma-
dos, utilisada habilidosamente a bravura
irreílcctida dos tabaréos, o mal alçou
proporções assás melindrosas c a epi-
demia da religião não coinprchcndiila,
emaranhou-se cum as escabrosidades in-
contidas da ambiciosa e irritante con-
tenda e com as tropelias de aventurei-
ros o de ladravazcs.

A questão dos limites, entretanto,
nunca havia ultrapassado as margens
do Iguassu' enlre o Timbó e o Canoi-
nhas, como o regionalismo dc que tan-
to se ufana o Paraná, nunca ipassara
de unia bkígiie pretextada por letrados
discutidores de direitos.

O verdadeiro habitante do Contesta-
do, o obscuro sertanejo que lira da ter-
ra libere o pão para manter a prole nu-
merosa, lá 110 cinbrittecido mattagal é,
positivamente, indiffercnte á furisdi-
cção «plaquei-: até prefere que a União
o live do suppliciante dualismo eterno.

Defensores ardorosos só se encon-
tram, desle 011 daquelle contendor das
terras missiouciras entre individuali-
dades cuja mutação de jurisdicção lhes
possa refleetir, direota ou indirecta-
mente.

Tara os que discutem ou blasfemam
nas praças publicas, defendem ou ata-
cam pelos periódicos, pelas tribunas ou
nos comícios das capitães, jamais o re-
gionalisiuo quo não existe fora apana-
gio. ¦

Que propulsores outros, decerto, mo-
vimentam as -nachinas falantes, é racio-
nalissima a conclusão...

Produeto essencial da ipolilicagem dos
"coronéis", o movimento de rebelião
do Contcslado, só ultimamente se bara-
lhou com a irritante demanda de divisa
entre os Estados dc 'Santa 'Catliarina
e do Paraná.

Fruto da ignorância o flagello avas-
sala agora a vasta região contestada:
entre os "fanáticos" de começo e os
bandidos alliados á desordem volunta-
riamente está tinia povoação bõa que,
não tendo garantias dos governos, teme
as iras dos jagunços perversos e vinga,
tivos.

IO verdadeiro Monge foi um Iiomcm
de nome Anastás Maraf, dc origem
franceza ao que dizem, e que durante
mais de metade de uma longa exislen-
eia, que tambem dizem (cr sido de
mais de cem annos, perambulou pelo.
sertões brasileiros, percorrendo o sul

,de Mallo-Grosso, os confins do Paraná
com a republica do Parnguay e a região
serrana cathnrincnse, 110 decurso de
1880 a mil oitocentos c noventa e tan-
tos .espalhando a caridade, pregando
convencidamente a fé catholica, numa
¦peregrinação conslanle, penitenciando-
se talvez de algum crime commettido
na pátria abandonada. Qual Antônio
Conselheiro ao norte, o Monge do sul
arrastava multidões tle crentes e logo
sc fizera uni idolo dos camponios su-
persticio.os daquellcs albaiidonados 3cr-
tões. Fóra uin bom vegetariano, homem
de sãos costumes moraes nunca des-
fraldara a bandeira da desordem; im-
punha-se mais pelas boas qualidades de
sua alma o, principalmente nela prática'gratuita, embora il.cgal, da medicina —-
o que lhe causou entretanto a desafiei-
ção dos boticários das villas.

E, 110 sul, este Monge continuava, no
tempo da campanha de Canudos, a do-
minar com o seu bastão suggestivo. tal
outro redemptor, uma -povoação rude e
abandonada dos dois Estados do, sul.

" A aura da loucura soprava tambem
pelas bandas do sul: o Monge do Pa-
raná, por sua vez, apparecia nessa con-
correncia extravagante para a historia e
para os hoospicios", disse o admirado
aulor do "Sertões", numa das suas
paginas empolgantes.

A inclinação latente para o fanatis-
1110 em que sc encontram os -nossos cs-
quecidos habitantes do interior, fana-
tismo quc sob mais delicados e varia-
dos aspectos nos assola a todos, ora
pela contricção cm que nos deixamos
ficar cm êxtase deante das imagens,
ora levando, aos pinaculos de nm mon-
te subindo dc joelhos uma escadaria
interminável até onde está 0. nicho sa-
grado de uma santa milagrosa, os bra-
ços, as pernas e as ciíbeças de cera
promcttidas, tem, esla inclinação, dado

ensejo para que os Macieis creassem
Canudos legendário, 03 padres Cicero»
convuleioiiem povoaçõrs, os José e
João Maria ainda sejam no Contestado
vivados como santos, os João llran-
dão cm Minas Geraes c os José Guedes
em Pernambuco, como outros que fa-
talmcntc surgirão, aproveitem c des-
vltluem o espirito da religião dos Ro-
manos.

Alas, o prophcta J.S0 Maria dc Je-
sus não, existe mais desde (lois decen-
nios para traz; só restam os seus en-
sinanicntos religiosos e o seu nome
iii-.fi» entre cruzes, intercalado nas ora-
ções e nos paluás pendentes aos cúios
flébeis c aos peitos varonis das gera-
ções fanatizadas; só restam os cruzei-
ros que elle collcieára encimando mor-
ros, nos arredores das localidades onde
pregava, „ arvore santa ein Canoinhas,
á cuja sombra elle fazia preces e re-
ceitnva mesinlws aos fieis; só reslain
as inieiaes do seu nome, hiarohetcando
as symbolieas bandeirolas brancas inda
agora usadas profusamente; as mesmas
letras, em maisculo, gravadas ás portas
c ás janellas das choupanas, nos petre-
chos de guerra e nos paramentos reli-
giosos dos rèdlictosj nos andores e nas
bandeiras dos divinos; eiufim, nos mo-
mentos tenebrosos dos encontros c dos
entreveros encarniçados, 03 nomes de
Sào José c São João Maria ainda sãn
vivados com os «le São Sebastião e de
Santo Antônio; ao pcsco.ço pendurada
ou' no pulso enleada outra sagrada re-
liquia interessante: um barbante im-
mundo, o cordel abençoado quc os de-
fenderá do mal — é o tamanho de São
João Maria.

São — ainda os perniciosos vestígios
quc reslam da existência do monge.

A phase iucial, pois, da historia dos
"fanáticos" do Contestado, data da
existência do primeiro dos seus mon-
ges, cuja vida é quasi unia lenda. Pou-
ca gente que por lá hoje vive conheceu
aquelle homem cujo cspiri.o ainda do-
mina desle modo os sertanejos inespei-
tos.

CilTClnso MAItCIAL.

Nota — Km attenção a pessoa illus-
tre do sr. coronel Estillae Leal que pa-
receu ver alguma inverdade num dos
períodos das-minhas narrativas, quando
me referira ao engenheiro Sehmid como
sendo lim dos possuidores dos melhores
desenhos da região contestada, apresso-
mc cm esclarecer o alludido tópico que
inspirou a caria do mesmo official, pu-
blieada dias traz por esla folha.

Absolutamente não se pôde depreben-
der do trecho relativo ao ngrimensor
Sclimid, quc a carta (parcial) do Ibea-
tro das operações por elle -confi-cciona-
da, em dezembro de igt.. cm Curity-
banos, sob as vistas do com-mandanle
do 58° batalhão, lenha sido originada
dUlgum desenho preexistente e de .pro.
pritdaoe do referido civil.

A carta a qnc se refere o Illustre ex-
commandante da columna do sul, não
foi siquer citada ainda por mini; mas
foi, sein duvida, uni daquellcs informes
de detalhes preciosos, com relação ao
sector sul do tabok-iro da campanha,
fornecidos no correr das operações para
a confecção do "Mappa do Thcalro das
Forças em Operações 110 Contestado",
trabalhado pelo quartel-general das
força».

Que o sr. Sehmid nü_ possuía, por
conveniência talvez, um só desenho d.i
região, posso até me convencer, poi-
quanto elle pôl-o-ia fóra quando bem
o entendesse; mas, de facto, possuia-0.1
quantos exemplares quizessí, porque
sendo "engenheiro allemão, illustre e
hábil cartographo", conhecedor como
era de todos os recantos por onde ns
tropas apalpavam em operações, elle
desenhava-os oV «temorio ao correr «lo
lápis rombudo sobre o primeiro trapn
de papel que se lhe apresentasse, como
o fez para mim, certa vez.

Quanto a suspeição do velho liabi-
tante do' valle conflagrado e onde a sua
familia sempre permaneceu incólume,
no periodo das maiores barbaridades da
parte dos jagunços, certamente não ha-
via elle do pôl-a a mostra justamente
quando, vencendo bom ordenado, abar-

.-racado e comendo com as tropas fo
deraes, desde Curitybanos até a Tapera
podia melhor talvez desempenhar-se do
seu papel.

As suspeitas sobre aquelle medidor
de terras são do tempo das expedições
anteriores, quando elle, morador anti-
go do Tamanduá, vivia já no amagn
daqucllas serranias cuja travessia sem
perigar a vida, seria o bastante pata
a suspeição dc quem tentasse fazcl-a.

Agora que foi contada a existência
da carta confeccionada cm Curitybanos
convém saber que a habilidade extra-
ordinária dc Scliimid, em desenhai
croquis, certaninete o illustre sr. coro-
ne! Estillae não poderá pôr em con-
fronto com a capacidade de alguns do»
seus distinetos officiaes naquclla época,
dentre os quaes os tenentes áouza Heis,
seu chefe de estado-maior; Pliilemon
Moreira Lima, 11111 dos mais hábeis to-
pographos do Exercito; Mario Travas-
sos c Ermilio Ribeiro, que, qualquer
delles, Hnbilissimos desenhistas que são,
tendo pela frente os copiosos elemento»
que foram dados ao estrangeiro civil
Sehmid. confeccionaria melhor trabalho
que a falada carta do Theatro das Ope-
rações. Pelo próprio sr. coronel Estil-
lac doi dissipada a única duvida que
tinha sobre a caria que possuo uma
das copias.

O tópico, pois, dos episódios c impres-
soes, desta vez, fica de pé . em logar
opportimo a historia da carta terá me-
llior collocação. —- C. M.

Â A, C. B. DE CIRURGIÕES-
BEfiliSIAS

A ultima sessão ordinária
A A. C. B. dc Cii-urgiões-Dentistas

acaba de realizar a sua 53a sessão or-
rimaria sob .1 presidência do prof.
Frederico Eycr, secretariado pdo prof.
Severino da Silva.

I.ida o' approvada a neta da sessão
anV rior, foi dada a palavra ao prof.
Guedes de Mello, paia saudar o -prof.
Luiz Carlos de Oliveira, que acabava
de ser empossado como sócio effectivo
da Associação.

0 prof. I.uiz Carlos agradeceu a sau-
dação cm breve discurso, sendo em s-'-
guida dada a palavra ao sr. J. B. Sa-
lema G. Ribeiro, para proceder á lei-
tura de uma carta a elle dirigida pelo
dr. A. Florestan Aguilar, agradecendo
o seu diploma de sócio correspondente
na Hespanlia.

Foi lida, ainda no e-pediente, uma
carta do sr. Carlos Santos, excusando-
sc por não poder tomar -posse naquclla
sessão do car.tjo do 2'' secretario para
que fóra eleito.

0 pi* sidente nomeou uma commiss.ío
composta dos professores A, Guedes de
Mello, J. B. Salema, e Roberto Elceb-
barne, para representar a Associação
na posse do dr. Azevedo Sodré 110 cargo
de prefeito municipal.

O professor *Frederico Eycr passou a
presidência ao seu collcga Guedes de
Mello, para propor 11 creação dc um
premio annual ao alumno mais distineto
entre os que terminassem o curso de
odontologia. Discutiram esta proposta
os srs. Guedes dc Mello, Roberto F.tche-
barne, Raguzino Barccllos, Pedro Ri-
cbard, Severino da Silva, Jaguaribe de
Mattos, etc, sendo a proposta dividida
em «luas partes: uma creando o premio,
e outra determinando as escolas cujos
alumnos possam a elle concorrer. A
primeira parte da proposta foi approva-
da- unanimente, sendo a outra adiada
para ser discutida em oceasião oppor-
tuna.

Terminado o expedient,. e pas.ando-
se á parle scientifica, foi dada a pala-vra ao professor Severino da Silva, que
discorreu sobre o emprego c effeitos do

I ácido arsenioso .cm odontologia, mere-' cendo da assembléa co:ument..rio3 li-
| sonjeiros pela maneira por que tratou
I o assumpto, demonstrando grandes co-
j iihircimentos da importante qucstSo.Discutiram ~s!e trabalho os srs. Guc-1 des de Mello, Luiz Carlos de Oliveira,•Frederico Eycr, Raguzino Barccllos,

Pedro Richard Eilbo, E. Dczonnc e ou-
tros. Em seguida o sr. J. Brilo Filho
apresentou modelos de conlraplacas mu-
nidas de meios aperfeiçoados pelos qua-o
os pinos dos dentes arlificiaes não fi-
cam soldados, o -711c ipermitte a remoção
fácil do dcnle sem estrago ou inutiliza-
ção dos trabalhos de "bridgc-work".

Não havendo mais quem pedisse a
palavra, foi a sessão encerrada.

A' sessão compareceram os srs. E:n i
lio Dczonnc, Severino da Silva, Agenor
Guedes de Melo Jaguaribe de Mattos,
João da Cruz TeUes; J. A. Bridge
Junior, José da Silva Dias. Pedro Ri-
chard, Raguzino Barccllos, João I!apti':-
ta Salema Garção Ribeiro, Roberto
Etchebarne, Telesplioro Valladares, Luiz
Carlos dc Oliveira, Oclavio E-ricio
Álvaro, Luiz Carlos Vianna, Frederico
Eycr, A. Custodio de Mello Cheriff,
Hililrbrnndo Braga, J. Rafael B. Gi<
ni.nes, Ernesto Antônio da Silva, A.
Constacio Py.

'i o «a» m-gii-.

Quem quizer ler sempre as ultimai
novidades é só" na c.*i--a Braz Latiria,
agente geral da ATLANTIDA.

;3, RUA GONÇALVES DIAS, ;S
Entre Ouvidor e Rosário

—¦¦¦¦¦ wi_4»<aH»>— ..——*»
O E.SPKI.ANTO

Uma reunião tio "Vir
Klnbo"

Effecttiou-se sabbado ultimo, na i
da "Brazila Ligo Esperantislav, a
união mensal do "Virina lvlubo",
ciednde de senhoras espcrnntistas,

O dr. Couto Fernandes disse
por espaço de uma hora, sobro "O
prego das preposições cm esperam

Na próxima reunião falará o
Vcnancio da Silva.

lou,
em-

dr.

S. Martinho do Porto
Casa -spcci.J dc pelisriucira- _ portu-mie_a ABERTA ATE' A' UMA HORA.

Tem ..-.Iiinetes para familias —HUA -03
ARCOS N. 3.

O ministro do Interior pediu ao di
Guerra que seja, posio á disposição ds
mas dentro do perímetro da secção
militar do Departamento do Alto Acre,
o tenente João Izidro Caldas.

«i_H i_i_-«s*****-<*w<rn--i.« —¦ ' ""'
"REVISTA -ARTaMEXTAI."

Acaba de ser distribuído o iS" numere
da Revista Parlamentar. Como os de-
niais, está esse numero bastante interes-
sante, o que prova que a sua direcção
se esforça cada vez mais para cor-
responder ao acolhimento que lhe deu
o publico.



I maam

imiMMéi
m- JP_j9B_Kt^% ^•^Ntó'*T-'Wi. Z'-fZZiJi£:. 

'¦¦'¦¦' 
¦•;-íJ-^..!*;^ ^ ^__

FnafWfflilsTtr ooiviM^raoio"
m W 86» ÉS SI Í Vliraw ••!

m-&kwmmm iw-mmM#^si**mmm~t&à*,- ¦¦¦,****&¦>¦ ¦¦¦¦ - -. •_

Oa vxx&>ii~ lin.e3.03
Os laxellaorea

Os i3aa.ls lbaratos
São os cia FABRICA

A'GLGR1A DO BRASIL
fci._______.i- üt— t-yst/'-*^-**-^***-**^!"1"**^

3 Eüá- DA CABXOCA 3
Contl.-t.uu a não ter lillal

fcuriarusjfwi_r._ni_-_raax!.i ¦¦¦Jiiljy SSSSSSSS-S!^ '

TUBF
A. ttOIllílOA l>Í: JIÜ-NTIiM

Arauto e Salpicou, levantam
empatados os mt!

argentinos
- Uma linda larde, muito 

'clara, de mui-
lo sol. li o Jockey Club teve ensejo
de realizar a sua terceira comi a .b.- a
Hctnpornde *com um iuiig"'!»'o succçsso.
IA aiiima.ão não era pequena, o qui.-o
bello progrniiiiiia nolurulmente d"*-'
\a, de anlemüo, prever. 1
íiiíidn tini Grande Prêmio

exclusivo bara jodkejs aprcnlizes
i.:opo$ c -'ooS - .lequitilia, Divçt-

,e II, Miüs Florcnce, Goldcn Spiirs,
Lady Pcriclcs, Enver Pachí» e S. tle-
mV-a%07- 

i.i de Maio-- 16.00 metros
.... 1 -66o e ..20$ -- Martalva, My.
Hcart, Mastroquel, Lord Canning, bs-
l>:lT'ai-£o'— ''ie 

de Jnllio — l6açi me-
,,.,,.; — ,:3.o$ e 300S — Majcstic,
vôii-Ym. II, Image, Velhinha, Arago.n
111, Monte Christo, Imolo e fe-
"'p^co -- Fraude Prêmio Criterium,
... 1Boo metros - .5 ioob$ e 1 :ou.»V -- ,
i-nViatò JIl. lüivorito, Delpliiiu, Al.nl,
F..;!X., Media Ul, Husar, Uurralil

^^typiranga-.sOo,^-]
1 ¦ ,„oS e ,.00$ - iliscopela, hstillel.e, ;
Ciíuay. Dynamite, Demônio e Cuia-

..,;;im.st.!l.:,inbu'. Rcdml)(!i0 __ ,6u. metros!
1:500? e 300? — Jacy, Vitudçrbilt

111, Ui-natiiilio, Pógaso, Biil;yess e
Ponte! Canet. '

Parco — Liberdade — idoo metios
-- 1 :=;oo$ e 300S — Lttgparil, Dastro-
tiiict, Otancr, EsiVan-a c Sicifia.

Rio, 8 de ma» de i9i<>.
NOTAS 1)0 DIA

Hoje á 1 hora da Urde, deverá reali-
zar-se a assembléa da sociedade anonyma
•Casa iLeiuinger, c ás -' horas da larde a
da Companhia «Madeiras Nacionacs.

'.\'a Repartiçüo de Acuas c Obras Tubti-
cas termina lioje. 110 meio-dia. o prazo pa-
ra o recebimento dc .propostas para o lor-
iiccimeiito de 5»" toneladas (de i.ono kl-
logramnias), de tubo de ferro fundido, 45
réielstros de corrcdi.a de ferro, fim lido e
ns Jnspccloria de .Mattas, Jardins, Caca e
Pesca, i 1 hora da tarde, para o arren-
(lamento de comparliumnlos «dos mercados
de flores da travessa de S. Iraiicsai de
Paula e cm /reme ao cemitério (le Sao
Francisco Xavier, .

Hoje, á 1 hora da tarde, deverão reunir-
sc os credores da 'fallencia dc J. Uelano
dc Oliveira.

assèmbmas convocadas
Companhia «Madeiras (Sac ouaes. dia 9.

Sociedade' anonyma .-Propaganda Univer-
sal, dia 9, au meio dia. . .

Companhia Industrial Sul Mineira, dia
10, ao uiciu-diit. ,„. „ , , ur_„

Couipanliia Rendas c Tiras Bordadas Dr.
"routin", dia II, ás 3 Iioras.

Companhia Vieira I.Maltos, dia ti, us -
horas\ , .

llanco do Urasil, dia ia. a, i,Ii°_««. ,.
Sociedade Aiionyiiia "A Evolução , du

._*. ás 4 horas. ,
Companhia Maniifaclora Progresso (le

,U&Ê 'Uai, "de 
.-Som Muria!-,

dia i-t

Dita idem, laia de 10
ikiloa. ... . . . •

Diia dc «Minas, lati de a
kilo- ,•

Dita idem, lata grande
I.ingua do Rio Carnde
Cebolas do Uio Grande,
cento __« •

Vinho do Rio Oran-
de. pipa. . . .

go$ooo a gi$.soo

j8$ooo a 80J400
725000 a "4*400

ijsoo a i$6o»

C$400 a 2$8oo

iCo$ooo a i8o$uoo

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
¦Pelo vapor nacional llapuca, de Peruam-

biico Carga recebida: .2 caisas de vaquetas. 1 
ft&^^gj^lfè fâffil ... P Aiigc-.o; V," ?T 1 

^Wàliler 
c s° iK"; s0 caixas- dc banha, a R

ves; 22 caixas de batatas, á ordem; 30
jacas de batatas/ á urdem; í.ou caixas dc
batatas, ú ordem; ijo <litas. n Jono Cunha;
38 ditas, ao mesmo; 65 .jacis dc. batatas,
4 ordem; 50 ditos;' a *C, Costa; -•-• ditos,
a 13- Albuquerque; ,14 ditos, ao mesmo;
16 ditos. .0 *.M. J. Fernandes; 30 ditos, u
G. Irmão; 24 ditos, o A", 5chn.id.li; 7
ditos, a T. Borges; cú ditos, n V. l!a-
malho; 25 caixas de banha, u i'. Morei-
ra; 20 ditas, á ordem i. 25 ditas, á ordem;
12 .ditas, a Bcriiatdcs; 28 ditas, «o incs-
mo; 25 ditas, n Pcrraz Irmão; 10 ditas, a
A. Carvalho; i caixa Ue mocotós, o líer-¦ ' -- 

T- Boi-
Uarrcto;

., ,, ,......,.„,.. ....—- , «altas 0 p.rista; co ilitns. uo mesmo;

F,?;l -, ..fvota tie frutas a Couto. U tola» dc míuitêlga, a GuUbcnnc; ,3 di-

^%^r^y^^J^í*VX*^ltf* « l'«'h'endu; ,., ditas, 11 J.obp; 73
Carga0 i-èiebida^.940 fti&e do ma.às, «**!»•» S*ta ^"n^s'0' .' AkJ 

'a ""

"vk^^llÜZ 
de Idvenioo, efe^tf ^^fe^lá

o caixat idem. a C. liduards: 100 barris de 1 cabta dc queijos, a «Morena; i_ Ata,.Ja
aMiali. a D. PullcJi; luo ditos idem, a A. «Ribeiro; .. duas, a. Arthur 1 dita, .a lu-
(', Pontes; 569 volumes de tintas, a P. S. xoto; 26 ditas., a f.. Carlos: b ditas, ao
Nicolsoti; 200 barrieas dc caes, a A. O. incsmo; 1= ditas, no iiicsmu;;8 ditas a i\.
fcuicv; 30 uuiiitos c 20 décimos de vinho, 11: Saraiva; 2 duas, a "1. -Caros; 4 dius, a
:\«cllãr '"• 'iSarãrea-i 6 ditas. 11 João Cunha; 4" 

Pel" 
' 
vapor argentino .Kv.-illo. dc Buenos ditas. 11 T. Carlos; 7 -ditas, uo mesmo; 8

.a, de -antemão, ['"-ver, üif?PH.».*,»»¦---1 -pj
ide 1 remiu *e um *-''la

sico". fiahi, u 'boa concorrencin, c ler
subido o jogo t, 114H.3W0W. »os 5dc

5.arcos liaiiscoriidos. -,.„,,,,„ -13,.-.
A maior prova du dia, o Uai.de 1

mio Republica Argentina, dcu.maigun
a Sina inda disputa, que .terminou poi
„,, empate euirc .Arauto c balpicoi.
arauto, .potro .nacional, dc cr.»,çao Jo

fott^fit í'^i 6o,,l;wMl'10OXATO UIO m .lAMi.KO
i-lemge argentina, teve ,por .joclsi v -1.

FOOTBALL

Coliipanlii.i Admini itração Garantida, dia

-5Soctd"d1°'Auoiij-ina Pabrica llurlimaun,

Cpuipanliin Industrial Santo Ignacio, dia
ix, .á 1 liora. ,, ..

Cooperatira '.Militar do Brasil, dia 15. as
5 horas. . .-.

"A Su! 'America . dia 15, us 2 liora.-._
Compiinli'a Morro da Mina, dia 1?, a 1

¦hora. , ,, , , n • ¦
Companhia Usinas de Trodnclos Cliimi-

cos. dia 2.1. ás 2 lu.i-.-is.
Companhia dc Seguros dc Villa ",Guan.v

bana". dia 20. ás ,1 .horas,.
Sociedade Brasil .Mercantil, 'dia 22, us 3

Kinprcsa AuloAvciiiJa, dia 2.1, ás : ho-

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,
â 1 hora. . ,, ,

Companhia Predial c dc Saneamento do
líio dc Janeiro, din .!.', á 1 liora.

UEUXUO Ül. C'IiF.l)011I.S
Piiilcncia dc Atílio Castcllües c Comp.,

dia 10. ;i 1 hora.. ... ¦ ,* ,, :. ,luares Figucirat-ilia 11 a 1

Aires. Carga recebida: 10.474 sacc_0,5 de
trigo, com 1.102.200 kilos. a John Moorc.

Pelo vaiar arpentino Terneiro, de Baniu
Hlalica. í-'arsii recebida: ,11.940 saccos de
tiieu. com 2.(i()7.ooo .kilos, .a John Jloore.

Pelo vapor inglost «S"uu fraterno; de Iam-
fico. Carga recebida: ,1.715.248 hdos de
oien, a Ângelo. „

1'clo liialc nacional ilf-.ru/i_-n_rr, de Cabo
Prio. • Carga recebida: cal.

1'cla Cantareira. Carga recebida: 3-43('
saccos dc nssiicur, a 1'. M. kuutuscli; 6»
diios dc milho, a A. P. Vaz. c 30 -ditos de
farinha, 11 C. Duarte.

Pela E. V. I.coDoldiua. Carga recebida:
P20 sarcos de iiiilho. ú ordem; -*-5. u ''**•
(iiieiruz; 131, a J. B. Jlalmo; 177. "_,*'¦ j
de Souza; -1., a il. Zamith; 272, u U. Car-
cia; 18;, a B. Alves; 114. a T. Borges;
20. a (',. V. ordem-, ao. n J. Nuuesii-íÇi
u C. Hnto: 60. a li. Ribeiro: 12. a C. Lei-
le; 42, a Avellar; 122, u 1). Nuz.; 22, a
..loii.riit; ii. a iS. Veiga; 24. a C. 'Pinto;

tu, a Ar. Sc.iinidtli.; cu. a I. A. Ribeiro;
12, a T. Borges; 20, a J. A. Ribeiro; 26
a S. ítoavista.; n. 11 N. Jordão; 20, a V.
Monteiro: 20, a P. Irmão; 22, a IJi. le-
reira; 11. a C Rcícndo; 65 a F. Araujo;

.M.cl.af.ls. Ambos os pilo os c_.os pio-
jirietarios <los valentes potro» foram ai-
vos dc maniíestacões populafes pU.H
brilhantes ".pci-foriuances _, .cumpridas
dos iirometlcdoies parelhciros. .

A Bcgunda grande carreira, o Uassi-
co Prefeitura Municipal, (|iie reunia a
iior dos animaes que aetiialmcutc cor-
jciii 110 nosso lurf, como /.mt-taro Ca-
lepino, Sultão, etc teve um desfecho
mouco esperado: apus varias peripécias
íniocionanteii. foi ganho por Corncob,
seguido de llíttticiy e Pici-rot. O velho
.• renuaulndo filho d: Martagoii, gue

nilio Alexandre soube tão bem eoncer

.Vmlni-iliy versus ÉlnmciiKO «' Ban-
gu' veiisus Amerleii

N'o .encontro realizado liontem, no

campo do Andarahy, entre o club local
e o C. K. ilo Flamengo, venceu em ain-
l,os os leams o Flamengo; nos primei-
ros por 4x0; nos segundos por Cxt,

O outro encontro do dia foi levado a

effeito no Bangú entre .este club e o

America. O resultado do embale fo. o

seguinte; primeiros leams: — Vence-
dor: Bangú por 2..0; segundes leams". 1

I.ul.cllo i\ C. dia 30, á

ditas, ao .mesmo; 4 ditas, a .Saraiva; 4
dites; ao mesmo: 4 ditas, a A. Bolk J.ous;
6 tlitas, ii II. Alves; 2 ditas, a C. .Ribeiro;
•1 ditas, a P. I.opes; 2 ditas, a T. Carlos;

ditas, a J. Olieiroz; 1 dita, a I.ebrão;.
ditas, a C. Irmão: 1 dmi, a Álvaro;

2 caixas de liatnttre. ú ordem; 3 ditas, n
lAitbur: 2 duas, a Martins; 6 ditas, n
João da Cunha.; 9 ditns, 11 Barroso: 1.7 di-
ias, a Damazio; 4 dilas.' a Vasqucs; 17
ditas, u *Sc(]ucira; 26 ditas, a J. da Cunha;
¦in ditus, -.1 ordem; t> ditas, u Vasqucs;
18 tlttii-i, no: •mci.nio; ÍJ ditas, a João
Ciiíilra; 4 ditns. u !•'. Alves; S ditas, a
João Cunha: 6 ditas, a Andrudi". 6 dita'.
:i Kibciro: 5 dilas. a }:. Cunlia; s ditu.
a A. ltolk: 5 caixas de batatas, u vasnues;
iiiautciRa: i lata, á ortU-m; i -engradodo, a
Wtnder; 22 latas, a I. Ribeiro; 21, ao
mesmo; ,\2, a C. Bastos; .í.í, u líClirão &
(..; 1 caixa, uos mesmos; 7 latas, a C. Pin-
to it C.; 4, a T. Machado: ío, a Ad.
l-chiniâtli; 5a, a P. l.opes; i caixa, a V.
I.hua; 10 latas, á MártiiS: 0. a .'\. Cama-
cito; .tittetjoÃ: 4 jacas, a T. Moreira; 4. u
C. jíttfioues; ;t, a U. liiiiciro; 5. a A. Ir-
mão; 3. a Damasio s.- C.; 8. a il.: Rocha;
-t. a .Toãu Cuiiíia; 8. a Damasio íc C; i^, a
Vaz 'Salema; 4. a T. Carlos; i, a P. Leal,;

DR «EWKIQUE BUQUÊ _ Consulto-'
rio; rua ula Assembléa. 83. residência;,
R. Riachuelo, 33*- __._., . ., .

DR J. MASTRANGIOLI — Assist. de
clinica medica na Faculdade F.x-mterno
do Hosp. Cochin dc Pons. Serviço do
prol I'-. Widal — Cons. * residi r.ua
Paulo Frontin n.'5 (esq. da Av. Mem de
Sá), T«l«ph. 6.065, CentraL Cousulus

PRs! J. 
JR 

.MONTEIRO DA SII.VA. t
OÜSTAVO SAUERBRONN — Plinicn
medica geral. Tratamento pelo tniprego'
exclusivo das planta* nieiliciuacs da
Flora Brasileirai Consultas das 12 as
4 da tarde; rua de S. Pedro n. 38.

DR LINO DAS NEVES — Doutor em
niediclna e cirurgia pela Universidade de
Herlim j:speciol. nas doenças do estorna-
go, figado e intestinos. R. da Assembléa,

DR 
' 

MAJ-UO DE GOUVÊA — Clinica
mcdien, partos e moléstias de senhoras,
Cons R. 24 de Maio, *4 (S as 6), as
segundas, quartas c sextas. Resid.: ruu
Bella Vista 11. ao (Engenho Novo).

DR. ODILON GALLOTI -- Residência:
limtcbard 2S dc Setembro. 3-'9. lei.
Villa, 2..to8. Consultas: terças, quintas
c sabbados, (las- 12 i|2, ás 14 horas, a
rua dn Assembléa 11. 72 e cm sua resi-
.dencia todos os dins, das 8 ás 9 e 15

DR. ÒZORIO' MASCARENHAS -- For.
jnaúo e laureado pela Fae. de Med. de
Paris, cx-interno dos Hosp. dc Paris Ci-
ruraia cm geral, vias urinarias, mol. dc
senhoras, cirurgia infantil c da gargaota,
nariz e ouvidos. Cons. Av. Rio llranco,
-57, 2°, das 3 ás s. Tel. 940. R«. \. da

DRa OSWÃLDO DE OLIVEIítA — Pro-
íessor da Fnc„ de Medicina, Cons.: rua
7 dc Setembro, 33 (tel. 3.170, C.), as
„>s ^»-. e 6»s-íciras, das 2 aô 5 horas.

DR. PEDRO MARTINS — Esp mols.
do estômago, coração, ligado c rm*.
Cons.: rua (los Andradas u. 52, sob.
Tel, i.r.lli- Rcs.: rua íí. S. Copacaba-

DI?' PFMENTÃ DE MELLO — Constil-
tiis diárias (excepto ás 4.*s-tpiras),«.lOll-
rives, 5; ás 3 horas. Resid.: Alíonio
Penna 11. 49- _ ,

DR ROCHA BRADA — Res. r. Itaião
dc Mesquita 221. Tel, Villa, 110S. Cons.
rua 1" de Março 10 (4 hora;). lei.
Norte, 1531. Pliarmacia Crue Vermelha.
Rua BarBo dc Mesquita 758 (das 11 as
2 e das C ás 7 horas da noite). lelcpli.,

ds'sebÍIti&q TAMANQUEIRA — Cl.
medica, partos c mol. das senhoras .Cons.
rm S. losé, 112, ás 3"s, 5"S « Edbbados,
das 5 ás ,6 hs. Tel. li.270. Cen. Read.

rua losé Boiliiacio 11. 5-'. T- os Santoi
Tci. i.Ssd Villa.

DE TEIXEIRA COIMBRA _ Cl. medi
dica, pelle, svphilis e vias urinans. App
60C c 014. Cons.: R. Acre, 3S, das ic*
*âs 11 c das 4 ás 5. Tel. 3-2CS. J>arle*
As consultas são gralis aos pobres. Auen
.de a consultas c a chamados do interiot
Rcs.: i".'.a Alegre 11. 29 A.

TRATAMENTO D.i TUBER-
CTJJ.OSE

DR. ÁLVARO CRAÇA — Moléstias ja-
ternas. Na Bocc» do Matto, Mcyer, Ira-
(4 a tuberculose pelos processos tuais
modernos. Resid. R* Nazarcth 93 (Me-
ycr). Cons.: Aísciubléa 73 (dos 4 as
b hoias).

HIEUICOS B OPERAÜOKES
DR. GRACILIANO GONÇALVES CRUZ

— Medico e cirurgião adjunto do HÒSi
pitai dc N. S. da Saude. Resid. R. Theo-
pbilo Ottoni 113, tel. 3482, Norte. Cons.
rua i" de Março 10 (das 14 ás 16 lis.)
Tel. .Norte, 1531.

CLINICA. CIRÚRGICA, ATIA8
VU1SARUS

DRS. WECKOLT E WEÍKOIíT VÍIMÍ
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargau.
ta, vias urinarias e «ptcaçUéj Com.
rua Sete de Setembro. 63, 1* andar. Rei.
Fdix da Cunha 11. 29, 1 is 5^

SlOLESlVAS DA fiAH«.\l"-XA.
NARIZ K OUVIDOS, BRO.N-
CHOSCOPIA V. ESOPHAtlOS-
CH>l*IA

DR. EURICO PE LEMOS  Professor
livre da Fac. de Med. do R. dc Janeiro,
com co annos de pratica. Cura garantida
c rápida de -otctia (fetider uasaO, por
processo inteiramente uoyo. Couí, : rui
di Carioca n. .16, de 12 ás 6 lisí

DR. SA' FORTES — Módico do Hosp.
da Gamboa e ex-asfiíst, das cünas dc
V&\\s, Berlim c Vienna. Cons.: rua da
Asse 111 Ml-3 ü. 44 (de 1 ás 3 Iioras).

CANTA, NARIZ E OtVlDl):.

DR. GASTAO GUIMARÃES -- Rua Rn.
drigo Silva tt. 28, das 2 ás 4 Iioras. Te.
l.phpne 11. 2.902, Central. Rcs: ru.i Ili-
larto de Coüvèa n. tio, Cqii?cábãua.

DR. ARISTIDES GUARANÁ' FILHO —
Operações c trat. das mol. de olhos, ou.
vidos, nariz e garganta. Cons.: Uruguaya.
íia, 45. Das 2 ás 5 da tarde. Res. rua
Jardim Botânico n, 173. Tct. 980. Sul.

MÕLHSTIÃS UE OLUOS

vv; 20,

r,. teve V direcção hábil de Mareei- V.ciiocilor: America por .0x5
liiio, <iuc foi limito ovacionado, após ** 

% vi 1 nnitUSMÒ
Btia brilhante victoria. |.\ SlSrJECC.\0..1tr^:A»ADOUl-SMO

Os demais .pantos foran. ganhos, por J>A 1A(iA > I;TROPOUl 1 AN A
«-- Guerreiro, Pcgaso, Jacy, Uspnna e NOg 0LUBS 01'I5RAR'10r*.
!•' lilb-ic resucctivanuiite montados por 
Cg o dc IS D. rerreira, D. Sua-\Vmx intetcs.snnto .imlcstva cou. o

iei, L. Araya e W. Oliveira. sl-u .UCS-Mclia

Ír;il!etici-- dc i..
hora.

Fallencia de 0.
i liora.

CONCORREXCA^^^^ 

dinhas d.i Costa, dia 10. as 2 horas.
Na Estrada dc Perro Central do-.i.ra«.l.

para o forneciiitcutn dc macluiias diversas,
¦dia 1... ao ineiu dia. . . ,

Directoria Ccral de Obras c Viação da
Ptcfeitiirn, para Illuminação electrica, publi-
ca c particular du ilha de Pu.|iicta, dia 23,

I iíi 1 lior.i.

CK.VIIIO OÒAOIHKCIAIi l»E
CEREAES

Cotações semanaes, dt
fôrma npprovatla em as
d*; seteniuro fle 1909:

Preços para lotes:

A juuniãu Icrnunoit ja ao escurecei, iulercssautc se tomava saber da rc-
Jevido á demora na saída do Grande ss5o dil nova lei sobre amadorismo
.lYciuio, .pela iudocüidadc de alguns des ._ 

SL.k.C(..-1(, IKi01,hula pela nossa lusa,
,.„i,.n^ !,lkl.*ldns.  .l„l,n r,,v..-:.rioS. OS (1111105 111.11S OCliolros alistados. nos clubs operários, os filiaes mais

Jít-T-um resumo da ordem cm que se „u_!|0l7oraiii''por'cUa ãttiiigidos,
iculizarain as carreiras c dai, colloca- »¦•¦ •¦¦¦¦
] t-.ni/.tiituii *ío •- »" - - ¦...- . „
voes c raltios obtidos .pelosclilfcrçiitcs
stiiintaes.

i-- parco Mcnúosu — 1-450 me-
1'ieiuios: i :oooSooo c :oo?ooo.

GUERRE1U0, ni. ai., 3
annos iior Uosales e Abi-
Iene. du sr. G. UocUcSicr.
Agcéi) (ie Souza, 5' 1íi* l'

r P-acIni. J. JIscobai:, 51 Us, • !(
Ciiarábu., E. Uodia, 5. Us. ... :io
1K11I1Í, K. ül'ivMiira, 51 ks. . . • • 4'0
,p. Clemente, :!¦'.. Oliveira, 51 ut.

Kão oorreiaiii Miss Wotcuoc
Oci-iintí. , ,

Rtiteios: Guerreiro, i)=?ooo; dupla
_c\. iS$i.ioti.

Tempo, 08".
Movimcnld de apostas: 4:5565000.

(H

Kiivi

liou

Arroz nacional, esp. .
Díto idem, superiur . .
Diio, idem, ho.u . , ,
Dito idem, refiular . .
Dito idem do Norte

. liranco. ........
iiresidente l'iio Silcm du Norte, ra-

• * jado
Dito tofiulliri
i dc 1". - .
Diio idem, dc
Dito inglez .

accordo com ;i re*
.embléa (,'oral de 2t

Mínimo lla.ciino

100 liÜUS

46Sro« 53$30»
40$ooo 436300
;i^$.liio .i.lí/iio
.to?ooo 31 ?;uo

estratinairo,

í" parco -¦¦ iídlltn Fé — i-""" me
tros, :t'ranios: 1 :sno$ouo e joofi.ou.

FtBGASO, iu. c, .:. an-
«os, .por Myruu c 1'Yigd,
tio cr. 1'. S. SeTii-ntes. Do-
miiigos Ferreira. 52 Us. . 1

-.ltugot, -K. Rodrigues, 5.! . • • • 2
Yau Yoti, R. Oliveira, 51 '<.
iMagcstiq, Marcclli-iio, 53. ....:•• *j
Aeiliiulia Ziibaln, 53 5.
dragou, Araya, 52 ''
Ti uniu, BI Suarez,, 52 7
ÍMunte' Cluísto, A. Olmos, S-' • • "

Rateios-; Pcgaso, i8*,.|üo; dupla 34.
í-|$4"0-

Tempo, ii'l 4|5• „ .
lMoniíne«o de apostas, 11:5^2^000.

*
.-," parei. — Conhbn —1.609 metto

1'iuiiiüs: I :soOSooo c 3oo$ooo.
TAÇA', '. c„ .1 annos,

por 'Lord Ivíelton e Vicloi-
ne. do sr. Arthur 1'oreira,
D. Suarei, .|o Us. .

ip.ucUlcss, Z:ibala, 51 . •
1'njunal, Micliacls, 51 •

•Vamlcrbil-, K>. herreirti, i
Soneto, I-'. Uarroso. 51 .
;i''lanicngo, li. Rodrigues,

liatetos: Jih'.v' 60Ç0P.
,Slíltt('.

Tcir.pu: 104 llS.
Moviiiu-nto de apostas:

34

io3$uoo,

O sr. Noel de l'arvalho, viee-p.rcsi
dente da Metropolitana e ,.-.--
do Bangú AOiklico Club, socieda e

cujo nome eslá ligado á fundação d»

nossa instituição de sports terrestres,
era mais competente (pie ninguém para
dizer sobre o assumpto. ^ „

Procurámos o correcto sportninn

para esse fim, prestando-se .elle Doa-

mente a «rtlciider-nos, íalaudo-nos com

a ücnlileza c sinceridade quejo caraoíe.

rizain O perfeito 
"genlleman . coilo-

cedo sem favor nenhum ua categoria
aanuellcs que mais tem propagado os
"sports" na nossa terra, palestrou as-

BÍni comnnsco. ..'". i , tti-.ii> 
.\ nova Jei vem ferir irrctn.eaia- ])jt0 ycui, da terra. .

vcimente os interesses do Bangú'.' Dito idem, dc Santa
_ Vem. sob o ponto de vista social, 

Çalharin^.^.. 
- -

porque fica estabelecida m, sei. se.c1 
j-J^ g^, iJS.

uma dcscgualdade de direitos entre os ,ni(0 ,liuintjni,0i idem .
rocios, prevalecendo us mesmos deveres,. p_,„ alueiiiloini, idem. .
contra letra expressa dos seus eslatu-1 mm lirnnco. idem . .

tos, neccitos c npprovados pela Liga.
Kf.o Be pude allcgar que existe em 10-
dos os clubs uma grande parte cie so-
cios que concorre para a sua íiiamiten-

ção sem C|UC tome pariu uns suas IkIcs , m,imí uulB.v»u ..lk 
sportivas, visto que ha uma grande dil- Ditu lirnnco da terra. .

ferença entre aquelle que não pratica Milho misto. idem. • ¦

„ sport porque não quer on por falta %\°£™M°' 
d" ^urU.

de aptidões pbysicas c aquelle que «o». -Aloísta 
"nacioiial. 

. - *
o pratica porque a isso nau tem direito. ..);Ul estrangeira, . •
Aprofundando mais um pouco a analyse | Furello de irisc. • •
deste ponto, poder-se-ú até chegar a , Aincudoini em casca. .

conclusão dc que' á Liga não deveria L1.;:^-^^!^; 
'

caber o direito de recusar 11111 delegado, J^»™ ^^' ," ;
.rcpresenlaute ou jogador, que a sobe-1 .1>tlI,i,oca nacional.
j'.m'.:i directoria dc um club lhe e:.via. iv]v;.iii

I Por '(uitro lado vem ferir o Bangú, rtu-1
' pedindo (|nc elle attin.ia o principal Í111' 1

nara que foi creado, fim humano e ele-J .
vatlo, iiiial o dc. concorrer liara a hy- j _)f™1 e ,...,,_,,;,..' ' 
gienc dns operários da fabrica, que ge-1 jr..',tL. Cin folha

2° ralmcntc trabalham 1111111 anibieiile vi- Untiitiis .nacionacs
t" ciado, proporcionanflo-Hies exta-eicios ao Manteiga de Min.-
[•" |.ar livre, sem attender á sua categoria Carne de porco.
;" ,* tão somente ás suas qualidades 

' mo- Orandc;. . ¦-.

Dirão que o club não fica privado 1 »¦{» 
$___$_?

bonefici

„ ]). Alliuaiicrtiue; 21, n C* Soa
..... .», a C. Duartêj 67. a C. Bastos; C,
1 P. B. ordem; 20. a Th. Pereira; 10, a
lt. D. I.áuiies; ,.B. a Pollery: 25, a h-
Macedo; 20, o C. Moreira; iC, a Souza
Valle; j-, 11 1. Mooru; 50. n S. Moreira;
20, a M. H- Irnmo; i«, a I... Rilieirc.; 40,

11. Albuquerque; 10
 _ C. Ohshurg; 5 rolos

.le sola e j.m saccos ile farinha, á ordem;
1.. saccos de liatatas. a D. Duarte; . _ditos
dc feijão, a M. 1. Marques.; 10 jaeasdc
carneu a O, Ribeiro; 1. a 1'erraz lrinuo;

i encapado do fumo. a A. f,opes; 200 sac-
cos de faiinlia. 11 Bordenuxi ítC, a Z. Ir-
ii:So| 12. a C. ltezeude; luo, á ordem;.20,
,1 T. Borges: fa ditns dc arroz, a Queiroz
Moreira, c .|-', a 'J\ Borges.

Marilinia — Carga reeeln.lii: ~ 24 sac-
cos de feijão, n li- «Albuquerque; ..ou Jar-
dus de xarque e 216 suecos dc arroz, a
Zc-niia 'Ramos; 100 diios idem, a A. Cos-
Ia; 25, a 1- 1. Barbosa; 20. a Bruscli:
149, ii A. Sumo,: «4. á ordem: mo. o I.
I. llcr.naudcs; a fardo.- de língua., a ir-'niia 

Ramos: ií. saccos de celiolas, 11 João
'Moura; 17 caixas de amidoii, a C. P. Bro-
sil: 2 rolos dc sola, 11 Sequeira; in.t amar-
r„..lus de couros, a Max; 12 volumes de
haulini, u C. F.f..; ia, á -ordem.; c 75 Ia-
tas dc plioanlioro, a 

'/.. Uamos.
Puta IC. 1'. Tlierczonolis — Carga rece-

liiila: o saccos de farinha, a 1'. Carvalho:
ao ditos de batutas, a 11. Uma: 26, a lt.
Ouciroz; 21I. a C. Ribeiro; jo, a A. San-
to«: iu. a L. Pereira.: :o. n Maoctlo ..Ui-.re-,,,.' tos; .iu. a L. Pereira.: :o. a Maoetlo *Uj-

3o5ooo» 3«$700( bc,f0.-» ;„_ „ c_ 0- pil„0. ,-,, „ :r*:,J. Cn-
,rt-,,„-, -,í™ i'''. 12 -sncoos dc feijão, a ül. Lima; 10, a

Fjiniilia ile mandioca,
de Porto Alegre:

C.iossa
l?sj*<cciid
lfina

, Peneirada 1 . . » • •

Varinha de manduca,
de /.i'íMfiiíi:

I Grossa
í'uijão de J'urlu Alegre

Aiiiaildlo 'Pinto, c 12, a V. Carvalho.
Pela K. 1-'. Central do Brasil <>. Tio-

pu) Cargn recebida: 211 jacas dc car-
nes. i ordem; 2, a S. Bastos; 2, a B. Al-
btiquerque; 1, a 'M. Roclta: 13. a IBcnevi-
des- 1 a T. Poises: 3 dilos de toncnihn,
a P.ernardes; 10. á ordem; :(-. a Joau
Cunha: 17. n D. Ramalho; í8, a «•
SelíluolUi; 4, 41 Souza «Muitos; 2. a «U.
Nozario; S, n B. Albuquerque; 2, 1; .JI.
Pinto: 12, a V. Souza; ir, a iu. .t.ri.10;
-1 caixas de banha, á ordem; 10, a .Aman-
dio Pinto; 2t, a T. Borges; .*B,. a ibeiie-
vides: oj caixas de batatas, a Prisia: 150,
á ordem: ,ii. 11 Pcrraz Irniuo: i:.t, a Ad..
Scliinidth; (ii, a O. Uainalho; o, a A. Lar-
roso: 70 jacas idem, a C. 'Custa: 1 ditos de
miúdos, á -ordem. 2, a M. .Nazano; . cai-
xas de mel, a Damasio; ifi fardos de xar-
unes, í ordem; 26 latas de nianteiga, a A.
Saiitus: 32. a P. .Atinctdu; 8, n.-H. Au.es.*
io. a T. Alves Ribeiro; 12. a M. Rocha,
\o. a 

'Torres 
e Rego: io.l, a ordem;. io

caixas, n C. Bastos; 14 laias do .manteiga,
a .(',. Ribeiro: 25, a Ic Albuquerque; 24. a
\. lí. Oliveira; 84. a Damasio; l>5. o A.

R Oliveira: mr, á ordcmi 7 caixas ue
queijos, a C. Pinto; 2. a Gz. ItinSo.; 2, a
Tofio Cunlia; si, a Alves Irmaoi: ... a --
Vasqucs: 17, a C. Ribeiro; 4, a il. A: Al-
ws- 34, a loão Cunha: ifi, a 'f. Carlos;
1; a Damasio; 8, a M. Kocha; o, a_ «\l.
Saiiv.-u; <*, 11 .Alves IrniHii; 2;. a .loao
Cvuha: S, a A. .Uarroso; (. c. carne, a A.
Carvalho; li! o C. \ asques 2. a M. Saía.
riu; 1; a C. Guines; 10. a Prisla; 8. -dcui,

! 
'a 

R. Ilarreto; 1-'. á ordem: J..a Benc-
! vides; 7, idem; r. a Perraz lrmao: ,|. a

,-,S,.(.o,-t T5Í8U. ! llernanlez; ., a % .Borgcs; .1. >.^:
,;,?*,„,, a laoioo» valho.; 2. a M. pinto: -U %a*t^?^
,o5ooó a t9$ooo1quc:. 7. a Sequen-fl: (.. a ll.itii.isia. U

4C.UMJ a ,";2$(ioo

80S060 :i Sj?(|uo
N;"io lia

,|ClÇ()00 a 41^700

Náo lia
,^jS.|du h ,13$goo
IIÍIOO 11 ai$liuu

,i.*$0OU 11 30?2UU

i.,-,$.liin 24$400
jO?«.i»ü ;i 2t6Ç700

Náu ha

i6$7o*i 2i$7iiu
j..ç.;oo 2.6Í7ua
s'o?oop 30Ç000
20Ç0Õ0 ^'.íSSoo
i'f.f700 ll ,.0$000
;;6?roo 40*000
2n$o(io 23Jjoo
üõS;oo 285300
OSSOOO riójuoo
*)^üoo i)45t,c'0
t|2$00Õ ll 4..$0Ü0

tií.ou 11S000
1 ($300 1.2$ 100
9Í(uü i.o$ooo

Nãi. há
UlS.iOU ,-i.i$.iuu

5CS0OO 58$uuo
Nao lia

Sisi.iin 8S.100
à6$ôoo «aSSooo

SciiniUUli; 4,, a T
«a,, ,, u J, A. Rodrigues; 10, a A. li
nião; 1 caixa, a C. Oliveira; i, u I.eliruo
Si C; 1, a D. U. C; 2 iacás, n V. Souza;
8 a Juão .Cunlia: C. 11 C. -.tibt.ro; 7. r. lt.
lítirreto; 3, o Alves Irmão,; a, aA. Pinto:;
(, n Torres Rego; í. a .luàu Cunha; 4.. a
G. Irmão; a, aiiftradados, á ordem: 26 ia-
cas, a G. Rilieiro; 6. a P. Almeida; O, o J0110
Cunha; 16, o M. Rocha; 7. a .loão Cunha;
7. :i A. B. C: S, a .1. B. C.; 7, « V-
1'ulliers; 12, 3 II. Rocha: s. a P. Almei-
da: ,t, a G. Irmão; ... a G. Ribeiro,: 4, a
A. Bock: 1 caixa de mocotfi, j C. Silva;
1 barril de aguanlciitc, a Pigiicir.du; 1 caixa
de tripas, n A. Santos; 1 dita dc reqiierjfio,
a P. Santos; t, a T. Rocha: 2, a ],. Per-
reira; 1 iacá dc carne, a li. Grii.V; 5 duos
dc toucinho, á ordem; 30 dilos de toucinho
e carne, á ordem: 4 dilos idem o bouza;
1 engradado dc Ünclliea. a G. Diuiz; 1
«'capado idem, a P. Dalto; 1.1 diversos dc
miinleisa c carne, a C. Pinto: 5 jacas dc
ni.cijus, n Rceu: 12, ao mesmo; o, a *or-
dein; 2, a Cabral; iu. a Alves; d. a.Silva;
5. a Rocha; 4. a Ouirino; 2. a lerrcira: 4.
ii Medeiros; 11 ditos (ic carne, a ¥., Cur-
valho; 3, a T. Borces; 3. a E. Grilo; 18
ditos do toucinho, no íiicsiuo; 18. a 1. Bor-
Besi 3. a A. Costa: 7 n -Domingos; 7. a
ordem, c i encapado de carne; n C. Dan-
tas. . .
; latas dc ipaiitcica. a Souza; 2 jacas
dc queijos, a 11. Mercantil: 4, a V.. l.a-
ipês; 6, a S. 1-. Kibciro; 4, a J... I-.
¦Costa; 6, a S. Paivn; «!, o V. Serra;
a, a S. Lima; 2. a G. Ribeiro: 4. »
loão Cunha: 10. a Damazio & (..": 3a
a P. Almoida; 12, o S. Mariz-, 1, a P.
Almeida; 2, u F. Moreira; S, a 11 em;
2, a idem; 4, a V. Almeida: 2, a idem;
3, a idcin; 2, ,1 Damazio _t C": 2, -n li.
l.opes; 2, a idem; 2, a A. C. (..;; 3.
a R. Antunes C. 11 S. I.. -Ribeiro; 2
caixas de reoucijão» -a A.. D. iEstratia;
1 a B. II. Araujo; 1, a L. l.copolduuy
1, a 11. Araujo; 2, :i A. D. l-.strada;
: jacas -de queijos, a 1'. Clarlos; a, a A.
Christovão; 1, a Couto & C."; 6, a _P.
Lopes: 1, o A. Pinto; 1, a A. lniiao:
1, a Cl. Ribeiro; 1, n A. Clinstovuo; 2,
a T. A. Ribeiro: 6, a Avellar ,1 C": 0.
a 

'João 
Cunha; C, o P- Moreira; 3, a

idemá 1 caixa dc rcqueuãi, a D. listrada.

CiLlXlOA MEMCi, MOLE.SlfíAS
I)AS Slí.NHOlíAS, SVPHIMS

MOIiESWAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DR. ALBERTO DO REGO LOPES — MOÍ.TOCTrAS DOS OI.IIOS f!\I
Do HospUal da Misericórdia. Vias uri. M.í".'_£.*_"*,!i. ."~.Z V-.**'}."íl'...'.."
narias oiieroçòes cm geral, Rua Sete de
Setembro, 09.

DR. CARLOS WERNECK — Cirur_;iãt.
da Sta. Cnsa. Cirurgia geral dc adultos
e creanças; mol. (Ins vias urinarias e

mol. dus senhoras. Cons. R. Ourives, 5,
ás 5 hs, Res. rua Senador Octaviano, 52.
Tel. C. 1.04-.
DR. CARLOS. NOVAES — Membro da

Ass. Pranccza dc Urologia. Trat. da ble-
norr, aguda e clironlcti estreitamentos e
UrosUtítcs clironicas pelas cawcniej leU".

íio-tlectricas. Cons. lt. Carioca, 51., daa
ia ás 17.

DR. CARLOS VEIGA ¦— Cirurpno da
Santa Casa. Cirursia ficral.. Vias uri-
narias, Cons.: rua da Carioca n, 8,
dc i ús 4 1»- „ „

DR. JOAQUIM MATTOS — Do llosj».
da Saude. Mol. de senhoras, vias uri.

narias, hérnias, hydioeclcs, tumores doj
seio' e do ventre. Kua Rodriso Silva, 5.

DR LEÃO DE AQUINO — Da Acadc.
niia dc lledieinii. Cirurgião do Hosp,
da Gamboa. Esp. vias urinarias, mol.
das senhoras operações cm geral R.es.
Costa Baslos, 45 ('tel. Central 236).
Cons.: rua General Câmara, 116, das 3
iis ... excepto ás diiartas-teiras). -

DR NELSON MARCOS CAVALCANTI
— 

'Dos 
Hospitaes: Misericórdia c Bcne-

licencia Portugueza, Cirurgia, moléstias
dac senhora-s e vias urinarias. Cons.: 30
Ourives, 3 ás 5 hs. Resid.: Passos Ma-
noel 34, Laranjeiras. Tel. 3.157 C.

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DE
ANDRADE — Consultório: largo d.*.
Carioca, 8 (de 12 ás 4). todos os dia*.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Prof. da Faculdade de Medicina. Con.
sultorio; rua Sele de Setembro 11. 99.

DR. PAULA FONSECA — Consultório:
Rua do Hospicio 11. 120 (das a ás 5 ho*
ras, diariamente). Drlronte á praça Gon.
çalves Dias. Tel., Norte, 1243.

MOLÉSTIAS 1>A PELLE 15
SVPHILIS

DR. F TERRA — Prol. da Faculdade de
Medicina, director do Hosp. dos l.uzaros.
R. Assembléa 11. 20, das 2 ás 4 horas.

PROF DR. ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu .0 consultório. Trata
pelo radiuin os tumores e oulras doençus
da pelle. cons.: lt. Asscmblca, 85.

DR ANNIBAL VARGES — Mol. das se-
nhoras, pelle c trat. espec. da sypliilis.
App. clcctr. nas mol. nervosas, do nariz,
garganta c ouvidos. Consultório: Av.

¦Guines Freire, 99, das 3 ás O horas. Tel.
1.202 Central.

DR. GHEGORIO RISPOLI — Medico,
operador da Real Universidade de Na-

polis c da Faculdade do Rio dc Janeiro.
Cons. e residência: avenida Guines Frei-

re 37- Tel- Central 1.747- „.. ,. .
DR. J. FONTAINHA — Clinica medica,

6y pin tis, vias urinarias c mol., das senho-
rãs. Cons: R. 7 dc Setembro, 116 (das
4 ás 5 i|-' hs.). Rcs.: K. Valparaiso, 25.
(Tijuca). „

DR JULIO XAVIER  Clinica medica
c'de moléstias dc senhoras. Res. R. Fclis
da Cunha, 4.1. Tel. Villa 9.19. Consultas:
¦dc 2 ás .; edas 7 ãs 9 hs., da noite, na
It, Barão de Mesquita n. 241.

DK. JOSE' CAVALCANTI — Clinica me-
dica c sypliilis. Cons. Sete dc Setembro
130, das 10 1I2 ás 12 e das 4 ás 5 i|--.
Rcs. r. Senador Octaviano, 2jS.

DR. PEDRO MAGALHÃES — Cura ra-
dica] da gonorrlica clirouica oa recen-
1c em ambos os sexos. App. 606 c P14.
Tratamento da syphilis nor injeeções
'completamente indolorcs oc sua prepa-
ração. Consultório: Asseniblca 54, dns
ij ás 18. Telcph. 1009, C. c «PILAR-
MACIA MARA.VGUAPE, á rua Ma-
ronguajie ti. 28, das 9 ás 10 da manhã

cS ás 9 da noite. Teleph. C. 304«

DRA. ANTONIETTA MORPURQO — Da
Soe de Med. e Cirurgia, cora pratica dos
hosp. da Europa. Rcs. e cons. R. São-
losé, 49. Consultas ás 2>s, 4's c Cs, de'1 

ás 3 hs. Tcí. 318. Ç. .
DR. CASTRO PEIXOTO —¦ Clielc do

serviço dc partos dc Polyclinica de Cre-
aiiças da Santa Casa. Tel. V. 2.:6j>.
Itcs. R, Uadd. I.obo 462. Cons. R. Cru.
*guavana, 25, das 2 ás 4 hs.

DR. CAMACHO CRESPO — Partos e
iiioles. de senhoras. Rua Conde dc B*)n'«
<im 577. Tíl. J.17J Villa.

DR DACIANO GOULART — Da Toly-
clinica de Creanças. Cons.: R. Urusuaya.
ana 11. 25, das 4 ás O lis., ltes. H. Hadd.
Lobo n. 130. Tel. 1.140. Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical das hérnias. Residências rtia do
Hospicio n. CS c Farrani n. 7.

DR. ISAAC VERNET — Partes, opera-
.ócs, inolc3tia6 das çeuhoras. Consulto-
rio: rua da Quitanda 11. 11, dc 1 ás 3.
Residência: travessa da Universidade n.
38 (Engenho Velho). Telcph. Ú49 —
Villa.

DR MASSON DA FONSECA — Docen.
te da Faculdade de Medi. c medico
adj. do Hosp. da Misericórdia, Cons.:
rua Urusíuayana n. 3", dos 3 ás 5- Tel,
1.043, C. Ros.: Laranjeiras, 354* Tel..
5.858, Cent.

AXALVSES HE URINAS JBoimus

AUXILIO MEnlCO-OIRURCICO

CLTXJCA MEDICA — PELLE B
SrPHlIJIS. — CURAS M3L0
"RADITjSr

ASSISTÊNCIA POLYCLINICA - Dr.'
Harold Lima (presidente). Sociedade de
Auxilios Medico, pharmaeculicos c den-
tarios. Contribuição, 2$ mensaes poi
chefe e 1$ por pessoa da familia. Rua
da Alfândega 183. (Tel. Norte, 994).

MOLHSTMS DAS SENHORAÜ,
PARTOS, OPEHAÇIÔI3S, VÍAS
URINARIAS

CÉSAR DIOGO — Laboratório, rua da
Quitanda 11. 15, a" amlar.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS

DR. FRANCISCO GOMES PINTO_
Esp om mols. das creanças, coiu pratico
dos hospitaes da Europa. Clinica iiicuicj.
Res. rua do Rcifnde, 161 (lerreo). fel.
5.003. Cent. Coust.: de i ás 3. .

DR MONCORVO  Director-uitidador
dó Instituto de Assistência á Infância
rio Rio dc Janeiro. Chefe de Serviço de
Creanças da Poüclinica Geral. Espe.cL"-
lidados: Doenças das crcaliçis c da pc'lc.
Cous.: r. Gonçalves Dia*s, 41, ás 13 hs.
Rcí. : rua Moura Brito u. 58.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da l-aeiild.
de Med. e do lust. dc Assist, á Infaii
cia Cl. medica e das creanças. Cons. :
Gonçalves Hias, 41. Tel. 3061, C, dai
3 is s Kes.: S. Salvador 11. ?J, Cal-
tete. Tel. 1.633, Sul.
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, rou na creação da Jietropolitaiio
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R Torres; 13, a Tcrraz lrmao: i--ça.is« (1=
oudnho a t Carvalho; 10, a Ií*. Bar-c-

lo; 7. u Pr sta: G, a D. Uaniallin;. ?. a I-
twees: 5, á ordem; i. a A, Scbimdtti: 1=,

a li Ritiliallio; 10. a A. SclmulBi: ..' •«

%. Albuquerque. 14 de batatas a Rauiall.o,
<H jocás do batutas. 11 D. R»"»1!*?'..3.0
áúJ. :-. T. Ilorges: 9 saccos deMalui,
*, C Duarte; 2; ditos, « A. Garcia, 31
cate de natas, a A. Scluuidtli: 50 .11;
a" t, D. Romalh..: 60 "ditas, ap.incsmo;

-- iffitas a A. Schniidth; 10 jacas ç 3"
caixas de batata», no mesmo: .54 .jacis-a
D. Ramallio; 1S0 saceesde batatas, o Au-

louib Carcia; Co ditos, a ordem; fio 11,os,
S llastos; lio ditos, a R. Ierres, 70

fliton! no mesmo: m diioa._n U lcK':-
caUiis de batatas, a J0S0 Cunlia:.-27

din. ao íiiesmo*: =5 dilas a >- Ramallio;
¦",,' Vnccos de batatas, u C.; Percz; Bo dl;
tos 11 M, .1'* Castro; So dilos, no mesmo,
6=:'ditos, a losé Anagcim; 60 dilos. 11 -t».

línião; o iáeis de batatas, «. M. 
f"»»tlj!-,„ ditos, a 'C. 'Cosia; 30 duos. 'a I-- -\i-

«drarpi
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ta. (Io sr. A. Mourão
Miirccllinu, 5' '*

Ita-.icry, XI. Cruz. 47 . . • ¦ ¦ ¦

\ Urrei, D. Suarcz, :,-'
\ -1 iitiiio. Indakeui, 5.;

; :i.:idc. Xabala. 54
I i.viaeuz. C. Perreiru. 47 ... •

Sultão, l.c Mener, 55
y---.l-.m-. tà. Kodriittie.-. 57. • • •

C.ilcjiino, D. Fcircuu. 5-1 ¦ • • •

líi.ipiii, W. Oliveira, .16 .
ki..ei(..-: Corncob, .^'.i

•!.v;;i'i--'- ,
rem.10: 1S3 1.5-
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iTugida p,n- leis tão precisas quanto fjs 1 \ss|m teremos que apreciar o absurdo t|Hfl|]U U" «IU flllnflll!. «J« »«l
I bis astronômicas, segundo a philosopliia , (lc vcr „ mesmo indivíduo não obter' Auctnrisaílü por contrneto -dc
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MARÍTIMAS
VAPORES KSP1ÍRAD0S

3",urtos do norte, "S-|,Ír'"* • •• * * •
Inglaterra e eees., "Dçsna . . . .
Portos do Norte. "Ilalnu . . . • •
Gilláo c escs. "México .« , ¦ „ • •
I'onos do norte, ,"|.\lur.tin«io . .
P.io da Prata, "Amazan" . - • . .
Bilbao c esc»., "P- dç Satrtistequi .
Rio da Prata, "Dcscado . . . . .
•Ainsterdnm e escs., *'AnisIclland . .
Nova York c escs.. "Vattbati . . .
Rio da Praia. "Vcstris .. .......
Inglaterra c escs.. "Ortega . -. . .
Norfolk c escs". "laoi-.ury . . . .
Rio da Prata, "Darro 
•1'ortos do sul, "Saturiu
Rio da Prata, "Garonna1 ....
Bcrdeos ê esc.;.. "Sw.uar.a .. . .„«
Nova Vorl; caes. "Minas Cernes .

VAPORES A SAIR
Havre c eses. "Jacuhy". . . .
Natal c escs., "Itnulir."
Rio da Prata. "-Dcsna . •,•..-„• •
Caravellas c escs.. "Philijdelplila . .
Maeáo c escs. " Itatinga
Macáo c uses., "Assu... . . . .
•Portü-J A.t norte. "Brasil
Portos do sul, "Iiapin-.i"

Recife c escs., Veitus¦'.-,•„ • • • •
•Montevidéo c escs.. -Sino . . . .
Rceiic e escí., "ltneussc , -. . .
Inglaterra c esc». -'.Mcçico . . _..
i; „ da Prata, "IP- d. Satrustcgiii .
Santos, "Rio dc Janeiro . ......
Inglaterra c cs-s., "Amazon . . .
ti -.(.'aterra c eres.. «D.vcadi;. . . . *
Rio du Pralu, "Anistelliind .. __. . .
Nova York e escs., " v estris . . .
Rio da Prata, "Vaulao .. ......
Laguna c «ses., "-.May.-nik . . . .
CuUáo c eses., "Ortega -...„• • .
1'orlns do morte, "íllarmiliun . . .
Aracaju' e escs. "Itaituba 

„• • • •
Inglaterra e esc;.. Darro .
Ilorueos c escs. "Carouiiu . . .
Rio da Prata, "Scquann

DRS SÉRGIO DE CAMPOS CARTIER
e GUSTAVO MODESTO DE MELLO
— Advogados. Hospício 11. 30 (das l-l

AUGUSTO ESTRUC,' DR.' PAULO AU-
GUSTO GOMES PEREIRA (advocn-
dos) c Alvuro Muniz da Silva (solici-
tador): praça Tiradcntes .1. 75, Jel.
Central, 4.73B.

,1
O

1 J
1.1
1.1
13
13
I-l

ifi
ifi
17
18
10
19

O DR ED MAGALHÃES cura com o
niellior -cúlo as doenç.as rchcldes da

gtcllfc c mncosas (ulceras cmiccrosas,
cpilhellomas, noevus, verrugas, acne (es.
pinhas), .cezemas, etc. rlieumatismo e nc.
vralgias artliritc blenorrliugica c turno
res fibrosos; artliritisino. dj-spcpsia e
doenças do peito; sypliilis (914) c mor-
pbóa. R. Sete de Setembro 135, (as 2
boras). A's segundas, quartas c sextas,
ás 4 horas ida cons. e app. o RADIUM a
preços reduzidos. Rcs. Praia dc Botalogo
384. (Tel. 931, Sul). -¦

M0LHS14AS »o kstomago, pi-
G.AIK), INTESTINOS E 5ÍER-
VOSAS

DR CUNHA CRUE — Autor dos medica,
nientos "Salviuis" e "Gottas.de .Saude,,
.para a .cura radical do habito cla^ etn-
briaeuez. R. da Carioca 31, das 3 ás 5.

DOENÇAS MKNTAES E NER-
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXD _ Prof. de cli.
nica da lrac. com freqüência dos pnncu
p.ics hosp europeus. Cons.: r. da Assem,
bléa, q8, das 4 ás 6, 2.'s, 4-°s, c fi."s.
feiras.' Rcs. Voluntários da Pátria 355—
Tel. Sul 8.-4- '•.''-.'•'.,

DR W SCHILER — Consultas, Casa de
Saude Dr. Eiras, rua Marquez de Olin-
da, segundas, quartas c Bentas. Res, r.
llanibiiia, 40. Tel. 1.143 Sul.

Clinica inetiico-cii'iu'gii'a tios drs.
Felix Nogueira e Julio Moiitei-
ra, & luta Seiimlor EasseMos, 1S8S
— XclepUonc, Norte 1.186.

DR. A. BARRETO PRAOÜER — Con^
jiratiea dc suas especialidades aa Euro.
pa: Partos, .mol. das senhoras e das vias
uriuarias. Cons.: R. Uruguayana n. B,
das 3 ás s lis., Resid. JR. Marquez de
Abrantes, 142. Tel. 2S9, Sul. ,

DR. ALPREDO PINHEIRO — De volta
da Europa, onde praticou nos hospitaes
dc sancue. Cons.: Asscmblca 7;, Io.
•(Tel. Central 704) das 14 áfl 16 horas.
.Rcs.: N. S. Copacabana 844. (Tel. Sul,
1.823). das 8 1I3 «ás 11 horas.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO — Com
pratica dos hospitaes da Europa. Trata-
mento moderno e lapido, dos estreita-
mentos da uretra c blenorrhaeias chro-
.nicas pela electrolyse. Trat. especial das
jirostntiles clironicas-, rua Buenos Aires
ti. 101, antisa Hospicio. Tel. 4241, N.,
Villa 7D2. Chamados T. 546, C

DR. I.1CINIO SANTOS — App. do Cofi e
«14. Cura rápida da Ronorrhéa e suas
complicações, da prisão de ventre, do
¦corrimento das senhoras e da impoten.
.cia. Evita a cravidez nos -.-.asos indica-
dos e faz apparecer a menstruação. Cons.
c residência: Uruguay n. ix,|, Tel. V-.lh

DR.^OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hemorrh. titerinas, corrimentos, suspensão,
etc., eeni operat»0. Nos casos indicados,
.evita a gravidez. Cons.: R. 7 de Setembro
186, dc 9 ás 11 c de 1 ás 4.Tel. 1.591,

DR. RAUL PACHECO ¦— Clinica medica,
.partos, mol. -cie senhons. Trat, especial
dos tumores tualigiios da pcllc e do can.
ecr -dD seio. Cous.; OuViüoi j?.., Oe 1
is 3. Res.- Iladd. Lobo, 383. Tel.
186.-.. Norte.

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
parteiro — Cura tumores dos seios e do
ventre, ns mol. de vias urinarias, genitaes,
as metrites, os corrimenlc-s ulcrinos e va-
ginaes c resularisa a menstreação por
processo seu; appl. fioS c 914. Trata a
tuberculose c hérnia sem operação. Cons.
ftratis aos sabbados. Cons.: rua Rodrigo
Silva, =0, das 10 ás 2, lei. 3.674, Resid.
Senador líuzcbio, 312. Tel. -'.511 Villa.

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
«AS SENHORAS, VIAS OBí-
K ÁRIAS

DR BONIFÁCIO DA COSTA — Cons.
e' resid. Avenida Gomes Freire 1Z4 (em
cima da pliarmacia). Consultas das 10

ás 11 e dita 3 ás 5 iioras. Tel., Cen-
trai. 4139.

DR NABUCO DE COUVÊA — Trolenfor
di Fac de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do Hosp, da Saude. R. i" de
Março, 10, das 4 ás 6. Tel. 816 Central.

MOLÉSTIAS i- CAS SENHORAS Tc
1-ARTOS

DR. TELLES DE MENEZES — Cons.
rua da Carioca n. 8 (das 3 ái 5 hs.l
Rcs.: Av. Mcm dc Sá 72. Tel. C. 914.¦Chamados a qualtruer hora.

DRS. CLODOMIR DUARTE e FRAN
CISCO DE CASTRO ARAUJO — As-
sist. da Maternidade da S. Casa, com
pratica nos hesp. da Europa. Rri^os X
c elcctricidade, app. á especialidade.
Trat. Tapido da sypliilis e gonorrlita;
rtia 7 dc Setembro 309 (daa 2 is 5).
Res.: rua Alzira Brandão n. 9.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR ARNALDO QUINTE1.LA - Docente
livre da Pae. de Med. Cons. R. Assem.
bléa, 28, terças, quintas e sahbadoi, áí
4 hom da larde. Res. 1. D. Carlota 63,
(Botafoso).

DRA. EPHIGENIA VEIGA - Moléstia»
de senhoras e partos. Cons.: Rua Uru-
Buayana, 8. Kes. 1 rua das Liraíjcirai

DR.37QUEIROZ BARROS — Consulto
rio: r, i" de Março 18 dc 1 ás 3, Resid.
Praia'de Botafogo 194. ,

DR RODRIGUES LIMA — Professor di
Faculdade de Medicina Consultório: r.
Asscmblca 66, resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA -- Cons.:
Assembléa, 28; 2.»s, ,|."s c 6,'s, das 1
ás 4 horas, Res.: Praia de Botafogo
«. 100,

MÉDICOS H0M0EPATHA8
DrTper1.'.IRA HE ANl.RA.nF. Cons.

Av. Gomes Freire 121 (2 as 3). rua 24
üe Maio, 186 (das 6 ás 7 horas) e riu
Engenho de Dentro, 126 (das 101)2 as

Uiü). Rcs.: r. D. Anna iNcry, .123
(Roelia). Tel. 1C84, Villa

AXALYSES CLINICAS Ií
JHCROSOOriA

como determinaram a incorporação da I ^niarAíaj pnr já exercer 11111a.outra, quiçá
liurguczia na brilhante phnso Jiistorica ,_ mcnos nobre .pie a primeira. Depende

1'i'ciuios: . chamada '"Revolução l*'nineeza". Impo- ; (_c 1IU; critcvio pessoa!1 litica porque a menor resist-encia qne 'fo opponha 11 essa evolução sé| iiúde pre
cipitil-a, mas iiiuica iiupedü-a, Deiuni

dupla

$11110.

O Bangu' pódc disputui- o presente
campeonato ...

cipiuu-a, mas nunca i-.upeuii-a. ueiuuis, — 1'óde., porque pelo meu critério
torna-se irrisória essa lei por ir atten- I pessoal, nenhum dos seus sócios propôs-
der a pvcconceitos cm antagonismo com tos a registro está aUiiigido por essa
as conquistas políticas e sociacs do > lei. . .
iHissu paiz. Por outro lado, analysando- — Qual a attittide ilo .'BauRti -
st: o caso particular da Metropolitana, j —%' uma perstinta (lc 'difficil resposta,
não sc conipreliende que uma associação ; se ibem que o meu icmperamcnto leva-

qualiiuer, a pretexto de remodelar a me sempre a assumir altitudes de conei-
-.ua organização, vá modificar os seus ' liação, mas eu propriamente nuo posso

principios fiiiidaniciitaiis, prevalecendo-1 responder assim de prompto pela ittotu-

se de uma maioria occasional do mo- de dc .30'.pessoas, que a tanto n meu 10

incuto para -p,'..- em cheque unia minoria, numerp de sócios do bangu . Ao wm-

compôs.:, de alguns elementos que con- : lauto., eimiuniilo i.ao ho:, cr ,1. vro-

ciu-roraiu para a sua luudaçâo e dc on- «~icmo, e de n«» i««^«*

tros que se filiaram com a maior K'ar a i.i..,i. .111 
,',,.*,, _.,„], -

ir- t n« ititei*eâSG4 ÜO lUell QUCriuo Citlo.Ijo.-i fe, sem encobrirem a sua oriptim IJs u*'--¦¦*¦--

DR. FELIX NOGUEIRA — Menib. di
Soe. de Med. e Cir. — Operações
partos c mol. de senhoras, liydroccles, es.
treit. da urethra, íistulas. c corrimcnton.'Trat, 

d-i syphilis por processo espec, appl.
sciei.tiíicn de "C06" c "91.1". Das 11 ás
2 horas Resid. trav. dc S. Salvador, 211.

DR. JULIO MONTEIRO — Medico do
Hosp dc S. Sebastião e incoibir, da Soe.
de McJ. c Cirurgia — Mol. ii-.lcn-.as; ji-.iL
mão, coração, ligado, estômago c rins.
Mol. iiílectuosas (sypliilis c:c). Dus 2 ás
4 lis. Res, rca dc Ibitutinia 35.

T-.AT.AMI.XTO DA 'rrilERCVLO-
SE riiluMOlVAR DlílA) rxEi*
MOTHORAX ARTIFICIAL

i l*rocr*fiSo «1« Eovliuiini)
DR. EDGARD ABRANTES — Cons.:

r. S. losc n. 106 (2 ás 3). Pel. C.
(.íi;. Resid.: r. Barão dc Flamengo
,1 ii?. Tel. Sul 0G0.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA Mü-
LHER — TUMORES 1)0 VE.V
TRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — 1.. iloccmc
d;i Faculdade. liou.: rua Rinchuclo n.
247 (tel. C, 948,1. Cons.: ma Carioca
n. 47 (das 4 <ui deante). Telj Cent.
3.217.

MOLÉSMAS DA IGAR«A.\TA,
NARIZ E OUVIDOS

MICA

1 condições dc clubs operários.
(,.. parco-- •OViihíÍí Prêmio Republica digo maioria occasional, vorqitc poderia j INSTRUCÇA0 MILITAR ACADE

.1,..,rnlina —¦ 1 "oo metros. Prêmios: muno bem dar-se n caso inverso, de -----
\ (,00 arücutinos' ouro, nfferecidos pelo predominar 110 iiiomeiito a facção ojic-
In -I cv Club dc Buenos Aires, c joo ao ; raria, ou pelo menos ter sido a assem-v '- i bíca accitloutalmentc composta de clc-

tucnío? que, embora não fazendo parte
j da classe operaria, estribam-sc em prin-
1 cipios suciacs ou religiosos para díver-

Saltpicou.

sieando.
ARAUTO, in.. c, = an-

nos. jior Uicppe e t.am
pana. do sr. .1. Quinta Reis,
U, Rodriguez, 53 1.. . . •

Sai.ricos". m., c, 2i.:i-
nos, por Ol.l Man c Siirali
Bernhurdl. do dr. Tohias
Machado, Micliacls, 53 '¦•

Aiaucania, Zabala. ..i.h. • • • • •

Oanlanellos, D. l-erre:-.-;,. 53 1-. . *
T..rito, A. Olmos, 53 
1'avorilo, Inü.ilecio, 5.1 1-
1'irguc, F. Barroso, 53 ';-
i'.',-idiador, l.c Mener, 53 !«.

Rateios 1 Arauto, e5$6oo
«fS-loo. Dupla 24. 66f.|oo.'Tempo: 

86 i|j.'Movimento 
de apo,

Jí
7" parco — La Plaía — 1.600

aos. Í?remios: 1 :;oo$ e .tuoSooo.
ESTILETE, m„ zalno, 3

annos, por Foxy Fiyer e
Narciss, de mine. li. Ma-
chado. \V. Oliveira, ji l*

Houü, E. Rodriguez, 52 1;
<luatauibú, C. Ferreira, 54 k. . . .
'ffcopeta. Jndalecio,_ 50 1;
•t'.'nqiiistndora, A. Vai, 49 lc. . . -
llJyrottmle, F. Barroso, 52 k. . . .
Demônio, Torteroli, 54 l<

Raleios: Estilete, 74SQ00; dupla
•í$6oo.

Tempo: ioj 2I5.
Movimento de apostas: ij-.i4.i$ooe.
Movimento total: 114:1385000.

Exercício de tiro ao
alvo

;tual maioria. Uma das ra- , dr. .raujo liB'.'*"' --'""  "¦""' u"° '" 
| Com a' presença do dr. \raujo Liun,

toes apresentadas iiwa ser posta em ,,.„;,.„,-,„;;«„ ,|u ms\nn militar nos esta-
pratica tal medida foi o .ia existir ella 1 belcoiracnlos de ensino secundário c su-
aa l-'edera.,-..o do Remo: pois a LigH, 1 ptrior deít.i capilal, realizou-se horitotn na
üispre/aiulo alftiima coisa aproveitável. ! linha ile tiro do Internato do Collegio 1 c-

¦ que no-, offerecc a Federação, copiou ' dro II, exercício de tiro ao alvo tnlrc
' 

iustatnente o qne ella tem dc máo. ^^^"jSS&.ÍT "= M '
— us seus ilícito.'. qs .cn(ie;niei.j íiücram disparo; a cem

O.s cfteitos d—" •

«om  iíO: 00980(10
3BS72. 

 
10:0**lO_iilOD

í-673 
' 

..:0:*OSOOÍ>
!'.¦.:''. '. 2:OO0$00O
_-t\r, 

2.000SOOÜ
"PUEMIOS 

Ul. 1:000.5000
1201 3039 48SS lillõü 7280 lG.'iá2
Ur.f, .057 S0Í8 -fiS32 11040 lOíiüi
1907 SS81 r.5HS GTS-l «237 17523

17.61 1*303 1SG23
PUEMIOS I>K 500.000

1001 2598 2309 8386 H31S 3511
0439 707-4 Tllã 8834 S8i7 9117

: .1252 93'tí ÍIG70 Ui907 110G4 11297
1i:.'.l0 1117-! 1*2453 12910 12950 12970
1.3028 13076 13508 1W10 1«02 l-iU03'15131 101X1 15R17 15919 1C307 T6452
16611 17179 177-41 17961 1S2I1 1S419

l.tiGti 1S782 18874 1SS9S
lMtKMUl.sDl. ÜOOú.KHI'0

I 1049 1781 ISIO 2020 2341
SGSO 4965 5-Í2-4 5478 5517

1 593ii 00.17 7451 S2QI SUO
t 9300 9740 1O03ii 10018 10.80

110*7 1102.'
112035 12Í..S

1Í4257 14526
I15217 15293
llGOM 10 S3

1

OLTNICA MEDICA
DR AGENOR MAFRA -- Rcsidtiicin e

consultório: rna Rrachuelo, 222; te.e
phono 1.0-4, Central. Consultas das a

DrVgEHOR PORTO -Trot. da Fa.
cíildade. Cons. Hospicio, 92, das = as

5. Kc-s.: Marqucz dc Abrantes, 12, tel.

DirSÀ* 
" 

MAC DOWE-LL. (Docente nn
Faculdade tle Hlcdieina). Moléstias 111-
ternas. - Appl. dos raios .X. para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83, das
•j as 5- Rcs.: S. Clemente 11. 187. Tel,

DR7'aLBERTO FRIEDMANN _ Mol.
dós pulmões. Formado cm Viemia app'ela 

Fac (le Jlcd. do Rio de Janeiro.
Cons.: R. Alfândega n. 55. de ' ;,s 3*
Ülutnados, tel. C. ?-.í>. *_¦**_ n *

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
_ Proicssor da Faculdade dc Medicina.
Consnlt.: r. do; Ourives, 29, dc 11 as 31,
terças, quintas c sabbados Resid. tra-
vessa Cruz Lima, ai. Iei. Sul *93-

DR" ALFREDO EGYDIO — Clinica me.
dico-cirurgica. Hsp.: Mol. daa creancM.
Vias urinarias. Cms. R.. (onde llomíun,

. S17, (Ph. Fr-i'- d-Aguiar , das 8_ íis i«
,n-„n hs e S. Euzebio, 50 (das 13 a* 2).
-0''9' Resid. R. Conde dc Bomliin n. 703

se

DR. APRIGIO DO REGO LOPES — Do
Hospital da Misericórdia. Consultas, ma
Sele de SctetuVo n. po.

DR CABTRIOTO PINHEIRO — Ex.As.
si'õicnte da clinica do Prof, UrlinTgs.
cltitcch, de \'ienna. Rua Sete dc Se-

teuibro 11. 8c, das 2 ás 4 horas.
DR. FRANCISCO EIRAS — Docente da

espec. de garganta, nariz c ouvidos iu
Fac de Medicina do Rio dc Janeiro. Cons.
r. S. José i.i, 2 iis 5. Kes. r. Laraa.
jeiras, 101. Tel. 3.283 C.

1.WW1 ¦

DR ALFREDO A. DE ANDRADE -
Prol. da especialid. na Fac. dc «Mclicim.
Discipnlo do Inst. Pastcur dc Paris. To.
dos os trabíllios para diagnostico med.
analyse* cliimicas cx-niicroscopicos e
bacteriológicos, provas scmiologicas, e'.c.
Rua Iiruguoyaua 11. r- .,.„,.,,«DR HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR
MOSES  Do Ins, de MoiigllinlioS. La-
horot L. da Carioca, 24, S° lei. A-*T
C tel. da res.: Sul 1.013 e Sal i')6, Ek.
dé urina, escarro. íeres, R. de Wasief.
man. Soro rcaecão. Vacciua dc Wnght.'

DR SILVA ARAUJO (PAULO) - Sy-
piiilis: 014 — 606 Mol. iiiícctuoi.s: v«cc,
de Wriglit. An. de urinas, .aiiguc (tv
ptio. niida-.ia. sypliilis), escarros, çtc. «.
1» de Marro. 13. Das o ís 11 e da 1 ai

S hs. Tel. 5.J03 Norte.

CLINICA UROLOfflOA.
DR. ESTELL1TA LINS — Assist. d-

Fae. de Medicina. Cint.-gia dss vias
urinarias. Trat. das doenças da urethrt.
prostala, bexiga, nrctlicrcs e rim. Cura
do c;trcitamenlo e da hlcniorrliagi» peli
elcctricidade; ru» dos Andradis a. 5'*
Tel. Norte, 1.736.

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ" 303

1S92
i601
il009

11051 11324 11816 11909! $*. villa 785). _.„ -., , ,
l-.'4'iS 13012 131.74 1397G , DR. ANTÔNIO PACHECO - Mol. bron.

14729 14829 14-48 141102! ctro-pnlmonarcs., Trat "?'"?"£„„

153S9 15011 13639 ISOSi K^^VbWIS tel.'""S^VlS
16197 10574 IflviO 17234 i ^- 

KK 
Ouvidor, 

"73, 
dás 3 4s 5 ho-

,,.-.., 182*44 18297 18708 ia" 'tel. 1.SC2, Norte. ' ,,.„„
l-iiltam 154 prêmios do nos e 1717; dr 

'ABÍLIO carlos de carvalho

| de OO; que coustmn da lista ge.rc.1. j 
-nÇ«f •¦ ™ 

% 
°SS2ec&^&,rc''

sua palavra. Por seu turno. Diogo escreveu a Lillis, cnvíou-llie a carU
para a quinta c regressou a Lisboa.

i_\"essa carta dízia-llie apenas:
'¦Sr. Lucas Silvestre

"¦Pode calcular que uão tenho descansado nem iiiu só momento. NaS
minhas investigações tenho sido poderosamente auxiliado por alguém a quem
o senhor estimaria vcr. Retiro-me para Lisboa, onde chegarei cm poucos
dias. indo residir para o largo dc S. Paulo ll, Se íiver qualquer communl-
cação a fazer-mc dirija-a para aü, rio ;eu

Aniigo dedicado 'Diogo."

üegando á capital, Boissy e os seus companheiros regressaram a casa.
Máximo contava demorar-se apenas alguns dias. o tempo preciso para jpôr
em ordem o-r- seus negócios. Ante? de um mez voltariam á sua peregft.ua-
ção, cujo termo c resultados ninguém podia prever. O cerlo, porém, é qu*
nenhum <l'e!lcs jicrdera a esperança dc encontrar a jobre abandouad_i.

lei veem jus!..- j „;cu.(1Hi cra ajVos circulares com c sem si-
:,;,me prejudicar os fins para que foi jiuscias regula

I creada a Hãüa qne, como indica a pala-
..n....iniciitarcs, cia séries de dez ti-

 .,  . obtendo unia pcrecntagcin jgcral dc
promover a ttniSo c contra-1 85.0 dc tiros acertados.Os tres melhores resultados cai tonto*

•ad
vr.i. rlev.  . ,
tcrni-aqão dos clubs, .i:'i dirigindo ¦lis: n iiu-..-.s,iii uva iiuu-", .i.i tini^Liiuii i_ ii^- . —~ f ., .

I calizando as suas relações, já mantendo ! f?:alIJ obtidos .pelos

24 t537$ooo

•íi CORRIDA EXTRAORDINÁRIA.
NO JOCKEY

Para a corrld» que esta «ociedade
/.. no dia 13 do correnle, no Pra-

¦ l'-|iimln*aw. ficou organi-ado o se-
•ii{ranin:a

i«reo — Conto Ia çt« — 1450 nvetroí ntatlo, a

i a harmonia entre os mesmos, o que só
I pódc consesruir impondo deveres c cs-
I tabelccentlo direitos perfeitanuntc cgnaeí" 
1 para todos. A lei do amadorismo, ou
j mclüor dc seleeção no cmtj, vem fo-
I montar a desunião dos clubs filiados,
j estimulando competições, provocando_. i despeitoã, estabelecendo no seio da Me-

_^0 1 iropolitana uma luta inglória entre as2„ | classes dc que se compõe. ¦]. essa lei*> í nunca poderá ser fielmente interpreta-
] da, por depender de um critério pessoalIo dcieruiiiuu--.se as profissões at-tiugidaso | jior ella, .porque ninguém será capaz

7* de dizer precisamente onde termina o
ia. artífice e começa o artista, onde ter-

mina o artesão e começa o eseul-
pior. Como*pensa deve ser feita a tran-
sicção ?

Estabelecida a lei, embora contra
todos o? princípios do direito c da ra-
zSo, entendo que ella só deveria ser
posta cm execução *!'"•'>> do interstício
dc um aniio. ao cabo
firmada por uroa nc*
ciai. X.i emtanto. d

jjjlli
AlHrOOADOS

Aicn dos
medita.

: rua de

., acaâcmicoã .losé Bento „., ......_  _
. . Américo Cunlia Fonseca, DR" AMALIO DA SILVA _ Rua Uru.
Avies rovar VasconccUos, •

co'ipn1tono, de i ás .*• hora_
DR C. BRAUNE - Longa p

hospitaes |da Europa. Clin|oj
E*.;.. coração c estômago. Co:;
S losé. ii.', de . ás 3.

DR CAETANO DA SILVA — Hsp. mo.
Icslias pulmonares. Coi-.s. rua L.uguayaiin
3-, dss 1 ás 4, ás teças, quintas c sal)-
h-dos. Resid. K* :M dc Maio.. i}A-

DR. COSTA JÚNIOR (A. 1-.) —. Re
volta de sua longa estadia nas princi-
Pies clinicas europcas, abriu o fcu con*
sultorio á rua Marechal ,1'lon-no 9,0.
Tel. Norte i.osí. Especialista em v.a,
urinarias, syphilis o peite. Coníull" ¦

• - - - c das

i-com qj; c rt)-re*j j.uw.. ...i-v-.. -...¦. ¦ :-...m u# -. 1.. ;I1U^;-.
1 com 00. t)RS CARVALHO DE MENDONÇA

Os jovens estudantes do Gymtiasio Pio-I n 1.) c SALGADO FILHO — Ad-
'Anicricano .p.ic latnhcm compareceram ao] vogados. Rua do Hospicio, cr. Tel.
Sttnd General Faria obtiveram bom rcsiil-t 5.304, Xorte. das 10 ãs í; c das .1 .'.s 4. .
tado 110 exercício de tiro. distinguindo-sc 1 pfes GUStfAO LIMA. JOÃO FRAN* DR DARIO CALLADO — Clinica me.
i-cio total dc pontos os ..luaiiiiis Ucniiqiie ça e FAUSTO FERRAZ, advogados— dica. Docente da Fae. de Medicina, cons.
Silveira com <)í. João Ziczc dc Oliveira líscriptorio: avenida Rio Uranco n. 109. \i, Assenibléa. tj, as sege.mlas, quarias t
com 73 pontos e Samuel Barateai com 70. (Casa Guinle), sala 6, i° andar, FcxítvF-feiras. das .1 á* \. .

Perecnlagetil geral cm impatos. Sz.S. dr ENGENIO DE BARROS — Advo- DR. FLAVIO DE MOURA — l li.nica n:e-
Resumo seral do exercício de liro: gado. Una do Hospicio n. ic. dica Cons.: rua Conde Bonitim, õsi,
Numero de Atiradores. Jt: mtniero de drs. J. B FERREIRA PEDREIRA das u is i--- Rcs.: rua Uruguay, et.8.

I _.: - _r.\, „*,,.. 'n- -./.e • .11.nii.rrt An .11.1.1 f.n a /-Dl(!ir\ l?r/ITT CTO Cl tri _ i'*»-»-., <--.? •»— IfítU

g
Ui
O
O
r-*

G

qual seria con
asscmblca espe-
r nu daqueDc
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ser, modelos 1S05 c 100S c respectivas
muniçücí.
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O DR. OSWALDO DE pinrElRAc d: novo encontrado diariamente no
sra consultório i na ; dc Setembro, 3;.

nvnt_.IV ai«umiiviJ.-/v — imu'v.
dos. Incumbem-se dc_ quaesquer proces
sos judiciae.-- c extra^uaiciacs, ucsía ca_
.pitai c 110 I-stado do Rio, sdcan-.audo
custas. Das io ás 6. Eseriptorio: Kua
Rosário, T.20, .r-obrado, Tel. N. 1984.

DR. MARIO MONTEIRO DE ALMEI-
DA e TRAJANO LOUZADA — Advo.
gados. Acceium o patrocínio de causas
eivei* e commerciaes. Da t ái $ liorès
da tarde. Assembléa 63. Teleptione n.
j;8oí, Central,

DR. MILTON ARRUDA _. F.i-.c.rrega.se.
de QQieâquer processos civis, coramer-
cites e orphanologicos; de aposentado-
risa, montepios: lem representantes nos
Etudos e c:u Portugal e adtcnta custas
pari iovcntarioi e demr.is cau=»s, ru*
Sttii.t n, 4 (tel. Ccpt. '.Sii):

DR GÁRFÍELD DE ALMEIDA - Do.
cenle de clinica da t-aeuldadc. clicje do
serviço de «\!íisiencia da Liga Contra
à Tuberculose. Res.: S. Salvídor, 22.
Cons • Sete de Setembro 176. Tei. 60-,

DR GUILHERME EISENLOHR. trata
da tuberculose por processo especial ten.
do conseguido a cura rauical nesta capi-
tal nas centeiui dc doentes «tac«to» aa.
sa moléstia, rrstica o processo de for-
nalini" cm casos especiais. Cons. rua
G<T/r»l ('«mara n. zó.

BR" GAMA CERQUEIRA — Mol. ir.ter.
nks, gvnccoloíis, vias urininli--. Longo
cuercicio, proiissional, e praliç» recen:.
nos hosplues de P*rls « Berlim. C bm.
«ultorio e re.ideucl», rua N. S. * Co-

-t pawhwa a, BSt, lei, 1 í?t. 5gJ. h
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CIRURGIA INFANTIIi
BR. PINTO PORTELLA — Membro da

Academia de Medicina e cirurgilo do
hosp. de creanças S. Zachirias. Molet*
tias medico-cirúrgica! du creanças, Cl*
•urgia em geral, especial, cirurgia ia-
lanUI e orthopeuia. Resid.: praça Sio
Salvador n. 61. Con*.: ma da Quitan-
da n. 50 (das 3 as 5 horas).

CIRURGIÕES DENTISTAS
DR BELLO RIBEIRO BRANDÃO —

Rua Ãssembléa 32. i* andar.
EMILIO DEZONNE — Cirurgi_o.deo.i--

ta. Diplomado, com longa pratica. Pre
cos c condições dc pagamento a* alcan*
ce dc Iodos, Consultório elcctro-dentario,
Atto da Confeitaria Japão. Estação do
Mcy_*r.

DR. MIRANDOLINO M. DE MIRAN-
DA — Especialista em extracções sem
dor c tratamento de listulas. Das 8 ás
17 horas, nos «lias uteis. Gonçalves Dias
13, sob., tel. 5.lido, Central.

PR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escula Livre dc Odon-
tològia do Rio de Janeiro, com io an*
nos de pratica. Cons.: r. Uruguayana
n. .11 (tel. C. 1679).

HOMOEOPATHIA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA — de

Araujo Nobrega & Comp*. Completo e
variado sortimento de drogas homoeopat.•ecebidas directamente dos melhores fa„
meantes estrangeiros, Esp. pharm. "Nim-

plié.-. Virilià", para a cura radical da im.
potência: rua V. do Pátria, 20, Botafogo.

PARTE1RAS
UME. HELENA DIAS PARODI —

Parteira formada pelas Faculdades de
Medicina de Buenos Aires e Rio dc Ja-
neiro. Resid. e consultório: rua yicea-te de Souza n. 24 («antiga Bambina)—.
Botafogo.

PHARMACIAS E DROGARIAS
PHARMACIA E DROGARIA F. GAIA

____ Lab. dc produetos chimicos e phar-
maceuticos. F. GAIA — Completo sor-
timento de drogas. Secção de bomecopa.
tliia. R. Senador Euzcbio, 238, tel.
1.186 Norte.

ÍHARMACIA E DROGARIA SANTOS
— Conde de Bomfim, -.36. Consultas dia-
rias: I/rs. José Ricardo, das o ás 11 ap.
e paneiro; Almeida Pires, especialista
eni mol, das creanças, de x ás 2; Arscno
quinol, para as pessoas fracas. Cyano
(lonol c llleno-tlianata curam gonor-

PHARMACIA CAPELLETI — R. Hu.
__.ay.t__ i4tj. Tel. Sul 1.048. Completo
üortimento dc drogas e produetoe phar.maceuticos, nacionaes e estrangeiros.
Cons. Emygdio Cabral, (9 ás 10 bs.) e
Santos Cunha, (10 ás 11). Grátis aos po.tires.

PHARMACIA CRESPO — R. Conde de
Doiiifiin, aso, Tel. 2.479. Villa. Cous.:
dr. Camacho Crespo, partos e mols. dc
j-enlioi'...-, das 9 ás 11; dr. Pereira de
Souza, cirurgia e mols., de creanças, das
8 i.. o da 111. c das 4 ás 5 dat.: dr.
Lhi-icu Silva, oculist-a, das 7 ás 8 da
noite. Dr. Pereira Lima, cirurgia geral
e p'iríD.-í( das 2 ás 3,

PHARMACIA HADDOCK I.OBO _ (M.
(.aijelleti) — R. Haddock Lobo, 204.
Tel. Villa 1.3S7. Fabrica do Carbo.
vieir.:to dc Mitgnesia de Borges de Cas-
tro do Elixir de Citro-victrato de ferro.
Depursa.-, etc., Cons. dos drs. Alípto
Alves e Monteiro Autran.

PHARMACIA MACEDO SOARES—Ria
Senador Euzcbio 123. Direcção dc Sa*
muel de Macedo Soares. Con-sultas me-
dicts de 1 ás 4 bs. Depôs, do Dermo*
phenol, cf.ic_._~. nas ulceras, eczemas, co*
micliões, e em lavagens evita as mols.
syphiliticas, Tel. Norte, 702.

PHARMACIA MEM DE SA' — Avenida
Mem dc Sá, 80 — Completo sortimento
de drogas. Secção de perfumaria. Con*
sultorio medico: Dr. Luiz dc Castro,
das 2 ás 3 e Dr. Guilherme Silva, das
g ás 10. Preços de drogaria.

ESPECIALIDADES PHAUMA*
OEUTIOAS

JUNIPERUS PAULISTANUS — O dr.
Monteiro de Castro attesta: Posso asse.
guiar, sem o mínimo favor, a real effi-
cacia das gotas de "Juniperus Paulis-
tanus", no tratamento da impotência
viril, por e-sgo tamento nervoso. 1 vidro
5$ e pejo correio 6$ooo. Ph. Macedo
Soares, á r. Senador Euzcbio 123.

J-YOSTHENIO, formula do dr. J. M.
de Macedo Soares — o melhor tônico
reconstituinte para o organismo entra*
ijuccido, vchiculado cm glyccrina chimí-
camerite pura. Reconstituinte {..dispensa*
vel as creanças, velhos, donzellas c ás
eenhoras durante a gravidez c após o
parto, assim como ás amas de leite.

SOMATOSE LIQUIDA' — Sabor doce,
secco c ferruginosa. Tônico poderosoindicado cm todas as doenças em quehaja emtnágrecimento e fraqueza: Ane*
mias, clilorosc, neurasthenia, rachitismo,
diabetes; cm todas as doenças do es-
tomago. depois das operações graves e
licmorr_.ag.as, Encontra-se á venda em
todas ;is drogarias e boas pharmaciafl.

EMULSÃO DE OLEO DE FIGADO DE
BACALHAU, com hypopliosphito de
cálcio c sódio de Abreu Sobrinho. Re-
médio por exccllcncia para curar todas
ae moléstias pulmonares e debilidade-..
Largo da Lapa n. 6.

EUPLINA — Formulo de Orlando Kan.
gel. Na toilette intima das senhoras nüo
tem rival, na dose de 1 colher das de
.¦¦opa para cada litro d'agua tepida. tJsa_
se tambem no banho; como den tri fiei o;
no tratamento das feridas e nipl, da pelle;cm gargarejo c cm inhalãçfleã.

PEKMOLINA — Poderoso anliseptico
conlra as a.fecçõcrs da pelle, fina meu to
oerfiiit*-'"'"**' ••* "'i'i»tn mpiilo o radical
nessas affeçções, Cura: espinhas, cravos,
sardas, frieiras, dartros, comichões; cor-
vige o eiior quando desagradável; ama-
cia a pelle; Vende-sc nas pharmacias,

perfurnarias c drogarias, Dcp. R, 7 dc Sc*
tembro (ji.

GARAGES
GARAGE SUISSA — Avenida Salvador

dc Sá, 6. 1-Cccbc automóveis em esta-
dia e faz todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar officina
mecânica.

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DIí AKTE

MANOEL TEIXEIRA - Joalheria e re.
lujoaria. Compra ouro, prata e pedras fi.
uns. Oíí. dc ourives c relojociro. Con-
certos garantidos de ioias e relógios,
líodrigo Silva n. 40. perto da rua 7 de
Se'en_bro,

PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA — Rua Haddock

I.obo 123, tel. 1.716 Villa, a :o minutos
da cidade, bonde, á toda hora, offercce
boas acconunodações a familias c cava-
llteiros dc tratamento

PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE— Av. Rio Uranco, 157. Tel. C. 4.138.Casa para familiar; e cavalheiros de tra-
tamento. Serviço (á Ia carie) e o pre*
ço fixo (i$sou). Aeceita pensionistas,fornece a domicilio e vcudeuwc vales.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal Fio.
riano, 193. Tel. 1.334, Cent. Esta conhe-
cida Pensão continua a offcrcctr aos srs.
viajantes e exms,, familias commodos- confortáveis, com todas as condições hy-
gienicas. — Rabello Varella *. C.

PENSÃO SCHRAY — Rua do Cattete
ns. 154 a 160 (em frente ao Palácio do
Presidente). Tel. C, 1.031, Alugam-se
aalaa de (rente mobiladas a famílias e
cavalheiro» de tratamento e mal* apo-
sentos, com todos os confortos, Coitnha
de 1* ordem. Preços razoáveis. Todos
os bondes de Botafogo á porta.PENSÃO CANABARRO — Tem sempre
excellentés aposentos para familias e «ca*
valheiros a preços razoáveis, com dia-
rias de 4*>5oo, 5$ e 6$. Recommenda-se
pelo bello "parque" que possue em fren-
tc á Quinta da Boa Vista. Bondes do
Andarahy e Aldeia Canipista á porta;rua General Canabarro n. 271. Teleph.
Villa 1212,

BH__B________I______!I ruu n
HOTÉIS

HOTEL AVENIDA — O mais importan-
tc do Brasil. Accommodações para 500
pessoas. Confortável. Distincto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, en-
dereço tclegraphico Avenida.

LIVR.AIi.IAS
LIVRARIA ALVES, livros collegiacs e

acadêmicos. Rua do Ouvidor 166. Rio
de Janeiro  S. Paulo, rua S. Bento 41.

OOLLEGIOS, EXTERNA-TOS E
GYMNASIOS

CURSO SUPERIOR DE ADMISSÃO AS
ESCOLAS, assaz conhecido pela serie*
dade- do seu ensino c resultado obtido
em exames pelos seu salumnos, funccio*
oa das n á-s 17 horas c os seus pro-fessores, são: Drs. Pecegueiro do Ama-
ral, L. Mindello, C. Tliiré, M. de
Aguiar, A. Dclpech, M. Roniitti, M.
Noronha, B. Mello, Süva Marques, Vi-
caisc, G. Ribeiro, M. Joppert; 43, Ca*
rioca. Director: ,Antonio Ncvos.

CURSOS -PARA A ESCOLA NORMAL— Director Francisco Furtado Mendes
Vianna (Insp escolar), prof. F. Vianna,
dd. Uacliel Moura, Esther Moura, Lui-
za A. V. Ferreira, ex-professoras da
Escola Normal, c outros. Reabertura a
i° dc abril. Matrículas da-s 4 ás 5, rua
Gonçalves Dia>s n. 30, 20 andar.

CURSO PREPARATÓRIO PARA AD-
MISSÃO NAS ESCOLAS SUPERIO-
RES .—- Fundado cm 1911. Aulas na E.
Polytcchnica c na rua do Theatro n. 37.Expediente da secretaria: de i ás 5lis, 1'rots.: Drs. E. Raja Gabaglia, Cor.
vallio c Mello, U. Uustaniante, E. Ba-
ckeuscr, L. Mindello, O. Ruch, R.
Guedes, A. EspinhcÍTa, Monsenhor Ran-
gel e F: A. Raja Gabaglin.

EXTERNATO LYCEU — Rua do La.
vradío, 30^ — Curso infantil e primário
(das 10 ás 15 horas), oh-ervaudo o
adeantado programma das Escolas dc S.
Paulo. Curso artístico (das 12 ás 15).
O curso Normal deste Externato (das12 ás 17 _.__), já de accordo com o
novo regulamento e tendo o material de
ensino que a -sua orientação exige; dc-
vc ser o preferido .pelas candidatas á
Escola.

INSTITUTO MENEZES VIEIRA—Ave-
nida Central 133, 20 andar. Teleph. C.
2.295. Directores : Drs. Abelardo de
Harros, Atpheti Portella e Paranhos da
Silva Corpo docente: onze professores
do Pedro lf, um ela Faculdade dc Mc-
dicina e de outros institutos officiacs.
Mensalidades: 1 matéria, 25$; 2, 30$;
3. 40$; 4, 50$. Em s ou mais mate-
nas, 10$ por matéria. Acham-se abertas
as matrículas, das o da manhã, ás fi da
tarde.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio Il.-anco 133, 20. Director: Alphcu
Portella F. Alves; secr., Francisco Ma-
llieiros. Corpo docente de i* ordem. En-
sino pratico e theorico dc todas ns ma-
terias para os ex de preparatórios e ves-
tibular. Assiduidade, ordem c disciplina.
Meus. ao$, 25$, 30$, 35$, 4o$ooo. Accei.
tam-se alumnos de qualquer edade c sexo

INSTITUTO SECUNDÁRIO FEMINI-
NO — Curso infantil, primário c pre-
paratorio. Aulas diariamente das o ás
2 11*3 da tarde. Programmas modernos.
Alumnos dc 5 a 14 annos. Curso nor-
mal c preparatório para ãs Escolas Su*
periores da Republica. Aulas das 3 i|a
ás 6 i|s da tarde. Programmas dc ac-
cordo com a reforma cm vipor. Prós-
pecto. e informações diariamente, á rua
du Quitanda n, 72, das 3 ás 6 horas da
tarde. Telephone, Central 2093.

MATHEMATICA — Os no«*os cursos de
mat_ie.nettica sob a direcção dc Raul
Guedes já sc acham funecionaudo em
sua residência, á Avenida Passos n. 105,

Tel. Norte, 1.1..

CASAS DE 1IEKVAS E PLANTAS
MEDICINAES

FLORA MEDICINAL de J. Monteiro da
Silva & C.«, rua S. Pedro n. 38. Com-
pleto Eortimcnto dc plantas inetlicinaes
da flora brasileira. Cou.->uIU_6 dos drs.
Monteiro th Silva e Gustavo Saner-
bronn (todo tratamento é feito sómeu-
te com plantas medicinaca), As con*
sultas são gtatuitas.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; rua Barão de
Mesquita n. 797.

TINTURARIAS
TItmrRARIA RIO BRANCO — Casa

de 1" ordem; Av. Mem de Sá, 29. At-
tende a chamados pelo tel. 4.934 C,
para mandar buscar e entregar a roupa
nas resid. Lava chhnicameiite, limpa a
Secco e passa a ferro com perfeição;tinge dc qualquer cor. Não rompet uão«icabuia, ti-in deforma a roupa.' l_.spcc.
cm, roupas dc qualquer tecido, para se-
nhoras. Preços módicos.

LOTERIAS
CENTRO TURFISTA _ Ouvidor tils,

Apostas sobre corridas e bilhetes dc lote-
rias. Filial casa Chantecler; Ouvidor 139.
Paraincs Senna *_ Comp,

O LOPES é nucm dá fortuna rápida, nas
loleria_ e offerecc maiores vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda,
79 c 15 dc Novembro 50 (S. ''atilo).

fflffH
DELLE MATTOS

MANICüRE
Especialidades om preparos para

unhas.
Sete dc Setembro 11. 58 (2° andar).-~*-o-r_« mm,

P011NI0IDA MERINO
O único extirminailor «Ias formigas.

Merino & Maury, rua Ouvidor n. 163.
¦r»

BEN.:. LO,I.:. CAI».:. LUIZ DE
CAMÕES

Hoje sess:.: para EE1:.: GGer:.: ede Repr:.: á Sub:.; Assembl:.: Ger:.:
da Orikin, — O secr:.: Josc Bonifácio.

(1384 S)
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FALLA O CORAÇÃO

as cneririas,
tam,bera a nobre

,!„ i,..--,-.,^ 1"*,'** rccon-*,ncn' ** Wo que Lucas Silvestre fizera a Helena
tati.,™ ií\ rll 

',va?ie".te a. Marcela. A bondosa senhora tinlia tomado
-iisí,- 

"n 
n, ,'. 

!u?° de 1,ao ato»<-onar a infeliz menina, de não lhe re-
ni 1', í \ 

M"'",-;-° ''>,!'m,,,' a .sua protecção que era deveras valiosa e cuja
d'.min noi .'--.n-0'''11.0*'1 

lle fl"Uro- Sedu2i«-a a ingeni_ belleza
„ , ,.r S .11- ÍS' , LranquCza coí" -l,,e ella o-íoz toda a sua vida, eo temor, o teceio que tuilraa ao sorpreliender aquelle olhar firme e audaci-oso com que seu mai-ido -a tinha fixado.
n. mpT.*1".,^ i1'?1 qm; ÍC t,C klCta*lòv:í totla a sua «istencia passada,n.to menos atribulada seria a que o luturo lhe aguardava. Mais do ouenunca Unha de defender-se, e agora cram-lho precisas toda
ponitte comprehcndia bem a necessidade de defender
Marcella.

Qtiano seu marido se retirou do quarto, Helena, puxando sobre o colloa cahe.;a dc Marcella, cobriu-lha de beijos e de caric.ias. Sentia prazer in-timo, meftavcl, tendo próximo dc si aquella creança, á qual podia abrir oseu coração e desentranhar d'ell_ todos os thesouroa de laffecto que aliexistiam. Por seu turno, Marcella encontrava tambem, um gozo santo e
perfumado com aquellás caricias, que nunca sentira tão affectuosas e tão
puras. Tem modo? ronutc, Marcella?

Referia-se ás _ ultiny.s palavras que a joven proferira no momento cm
que João dc Aguilar se ausentara.

Marccila encolheu os liombros. Xão sabia explicar qual a razão pof
que tinha medo. Jr.ão de Aguilar , eirtquaiito esíivera próximo d'ella. fora
tão eortez e lão delicado iiiquerindo do seu estado... E' verdade que ella
a olhava por fôrma estranha. Parecía-lhc «_ue os olhos de João se dilatavam
c que o seu brilho cra differente do dos olhos das demais pessebs,•lira. certo que cila não ousara encarar de frente esse olhar, porque sen-
tin que ás faces lhe acendia, violentamente o sangue. Mas tudo isso pára clia
era Verdadeiramente inexplicável, como o era o terror intiii:,o que senti»
qiianilo João se ausentou.

-- i\*r ventura não mc tem aqui a seu lado para a defender?
—> E não :11c deixa aqui -ó, não c verdade?

Xão, minha filha. Ou eu ou Leonor vig"aremos por -à. A propósitoí
ahi che^ miiiita sobrinha com » irmão, o Dr. Jorge, que í :«scra o íei
mcdicxí,,

SQCüERAüE DE SOOCORBOS
jroxuos LUIZ DE

CAMÕES
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36

Sessão do conselho administrativo
hoje, áa 7 horas da noite.

Rio, 8 de maio de 1916. — A. J. Ro-
drígues Pereira, «ecretario.

GLOBO
SOCIEDADE MUTUA DE SIEGUROS

E PECÚLIOS
Rua Uruguayana 11. 47

RIO DE JANEIRO
Rio dc Janeiro, 4 de abril dc 1016
Exmos. srs. directores du Sociedade

Mutua de Seguros e Pecúlios "GLOBO"
— NESTA.

Exmos. Srs.
Pela -presente venho patentear p meu

justo agradecimento pela maneira prom-
pta eom «pie V. Exas. liquidaram commi-
go, na «pialidade de procurador dos be-
neficiarios herdeiros de CARLOS AL-
BERTO DE ALMEIDA ROQUE e de
accordo com o alvará de autorização do
dr. Alfredo de Almeida Russell, juiz
de direito da Primeira Vara Civel do
Districto Federal, de 3 dc abril do cor-
rente anno, os .pecúlios de 20 e 50 con-
tos, que cabem aos mesmos beneficia-
rios do ímilualista acima citado, inseri-
pto nas referidas séries sob ns. 259 e
191. : „Podendo V. Exas. fazer da presente
o uso que entenderem, «piciram acceitar
os protestos dc minha alta consideração,

Dc V. Exas. atts. adm. obr",
assig. — Emilio Nina Ribeiro.

Rio dc Janeiro, 24 de abril dc 1916.
Exmos. srs. directores da Sociedade

Mutua de Seguros e Pecúlios "GLOBO"
— NESTA.

Exmos. Srs.
Venho, pela presente, patentear á

V. Lixas, o meu justo agradecimento
pela maneira prompta coin que liquida-
ram commigo, na finalidade de procura-
dor, o pecúlio da série de 10 contos,
que cabe a d. FLORISBELLA BAS-
TOS DA SILVA, como beneficiaria do
inutualista Sr. ARTHUR BASTOS DA
SILVA, inscripto na referida série, sob
o 11. 91 P apólice 11. 2730.

Podendo V. J!xas. fazer da presente
o uso que entenderem, queiram acceitar
os piolestos de minha alta consideração,

Dc V. Exas.,
atls. e obre:.,

pp.' London and lirasiliau Bank Lt.,
ass. — Polybio Affonso Alves.

Exílios: srs. directores da Sociedade
Mutua dc Seguros e Pecúlios "GLOBO"
— NESTA.

Exmos. Srs.
Pela presente venho patentear o Imeii

justo agradecimento pela maneira prom-
pta com que V. Exas. liquidaram com-
migo, na qualidade de procurador, o
pecúlio dc 20 contos que cabe ao Sr.
JOÃO CI1IESA, como beneficiário da
inutualista D. SOPHIA AMARAL
CHIiESA, inscripta sob o u .490, na
referida série.

Podendo V. Exas. fazer da presente
o uso que entenderem, queiram acceitar
os protestos dc minha alta consideração,

De V. Exas.,
Qtt" admr" olirg".

ass. — O adv, A. Moreira da Silva.

Exmos. srs. directores da Sociedade
Mutua dc Seguros e Pecúlios "GLOBO"
— NESTA.

Exmos. Srs.
Pela presente, venho patentear o meu

justo agradecimento pela maneira prom-
pta com que V. Exas. liquida ram com-
migo, na qualidade de procurador, o pe-
culio da série dc 30 contos, que cabin
a D. ADELAIDE CARNEIRO DE
ALMEIDA LIMA, eomo beneficiaria
do inutualista Dr. AUGUSTO COMES
DE ALMEIDA LIMA, inscripto sob o
11. 468, na referida série.

Podendo V. Exas. fazer da presente
o uso que entenderentj queiram acceitar
os protestos de minha alia consideração,

Uc V. Exas.,
att" admi» ,..b:-g«'.

ass. pp. — Manoel C. Paria.
961

GR.:. CAP.:. DO RITO MO-
DERNO

¦Hoje, sess:.: urdiu:.: ás horas do
costume. Eleiç:.: dos funccionaiios, dò
rep:.: á Sob:.: Assenibl:.: Ger:.: e dc
1 Memb:.: Ef fc.ct:. ¦ Ticiano Dalmon,
G.:. Secr:.: Ger:.: da Ord:.:

(¦375 S)

Estômago infla-
mado-Azias

Colicas
Sempre sobre a pressão deum. máo estar constante iloestômago, tonteiras, vomi-

tando ás vezes sem ter fo-
mado alimento algum: azia,
cohcas, passei mezes de ver-¦padeiro tormento, devido ásinflammações e softrimçn-

tos do estômago. TambeirTos
antestinoa funecionavam de
maneira irregular, ias' vezes
dizentjenins,oütras vezes «pri-
são de ventre, aggravando
assim o meu estado. Depois
de muito soffrer p seguir

innumeros tratamentos, ins-
.pirei-me num attestado das"Pilulas do Abbade Moss",-as quaes, provando o extra-
.ordinário ipodér curativo, de-
volveram-me a saude, fazen-
do desapparecer em .pouco
tempo a inflammação do es-
tomago, regularizando os in-
testinos, facilitando' á 

"diges-
tão. ¦ - * í

Curado, desejei exprimir
minha satisfação, contribu-
indo ao mesmo tempo com
meu testemunho para o ali*
vio e cura de padecimentos
hoje communs a quasi todos
05 indivíduos.

Pranklin da. Rocha Car.do-
so — Palmeiras, 9 de jahei-ro de 1915,

Em todas as pharmacias e
drogarias.

Agentes: Silva Gomes e>
Coinp. — Ri»,

BEN.:. LOJ.:. CAI'.:. .AMIZADE
FRATERNAL

Terça-feira, 9 do corrente sess.:.
Elei.:. Ger.:. peço o comparcciniciito de
todos os II.:. do quadro. Secrct.:. José
Soares Loureiro Filho, .18.:. (R 719)

BANCO DA PROVÍNCIA DO RIO
GRANDE DO SUL

Secção dc Depósitos Populares
Aviso

Comniunicamos aos interessados que,
á .partir de í" de julho próximo em
deante. a taxa dc juros na Secção de
Depósitos Populares será reduzida de
4 para 3 "Io (tres por cento )ao anuo.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1916.
— Daniel dc Mendonça, gerente. —
Castelar Salvaterra, contador.

_ffiPIL. 
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COM GRANDES Vâ§_TAOES_S

A* PRAÇA
João Luiz Cardoso da Costa declara

que vendeu a Carvalho Sr Laranjeira
o seu negocio dc açotíguc, sito á rua
Barão de Mesquita numero 230, livre
e desembaraçado de qualquer ônus, e
quem se julgar credor queira apresen-
tar suas contas, no prazo de quinze
dias.

¦Rio de Janeiro, 1° de maio de i«yi6
— João I.nh Cardoso da Costa.

R. 1070.
r-m ¦-———— 
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ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA-
ÍÍÍ^t ÍA,;COMMERCIO DO RIODE JANEIRO

ÃSSEMBLÉA DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA

De ordem do sr. presidente, são con-
vidados os srs. associados membros daÃssembléa Deliberativa, para se reuni-
rem *m sessão extraordinária, 110 dia 12
do corrente, ás 20 horas e 1I4, afim dc
tomarem conhecimento dos actos da
administração e resolverem sobre o pe-dido de destituição do Conselho Admi-
tustrativo, nos termos do requerimento
assignado por membros da mesma As-
sembléa.

ORDEM DO DIA'Exposição dos actos da administra-
çao; Destituição do Conselho Adniinis-
trativo nos termos das alíneas o) c c)
do paragrapho unieo do: art. 88, dos
estatutos, assim expressos:

Art. SS, paragrapho único.
a) — de desobediência a determina-

ções legaes. ;:; .'¦.
c)_ — dc reconhecida e provada máadministração dos interesses sociaes.
De conformidade com o art. 63, sóse poderá tratar de ássuroptõ que mo-

tiva esta convocação. '-•'¦'
Rio «le Janeiro, 4 de maio de 1916.— J. Alves de Araujo, 1° secretario.

"A RIO DE JANEIRO""
R.10 de Janeiro, 6 dc maio*, de 1916.

a . ^s',>?- s,rs- diretores da SociedadeA RIO DE IANEIRO N|P'aça..
Amigos c srs. — Como encarregados«le receber o peculio em favor do sv.Ângelo G.ildino, de Patrocinio do Sapu-cahy, conforme processo n. 23 B daA Conservadora Sociedade encam-

pada por vv„ ss., agradecemos a pres-teza na referida liquidação — Somos,com estima e apreço — Seus amigos,
Scabra & Comp.

BEN.:. LOJ.:. ASYLO DA PRIT-
DENCIA

Dc ordem do Rêsp, :. Mest. :. con-
vido a todos os Iir.:. do quadro, qui-
tes, a assistirem á sess.:. dc Kiu. :.,
que terá logar quarta-feira, 10 do cor-
rente, ás horas do costume. — O the-
soureiro, Sebastião Lourenço Renhas.

(S. 99 O
"A BARUAOENENSE"

59» rHCUUO Í-AGÓ NÀ SERIE A; 5C
NA SIÍUIilí H. c 50» NA SERIE C. .São convidados todos os sócios Primei*

ros Contribuintes ü Contribuintes da sc-
ric de _o:ooo$ooo, inscriptos «ntc o dia 12
dc janeiro dc 1915. da serie dc 20:000$.
inscriptos ate o dia 24 tle dezembro de
1914, e da ser'e dc jo:ooo$ooo, inscriptos
até o dia 9 de janeiro do corrente anno,
a mandar pagar, dentro do prazo de 30
dias, «1 coutar da presente data, na sede
ou aos banqueiros locaes, as quantias res*
pectívãmente dc sete, quatorze c trinta
mil reis (7$D0ü. i4$ooo t: 30$oòo)l quotas
devidas peioá fíillecinientos dc «ossos con-
sócios d. Ursulina Pereira <lc Senna, oc-
corrido em Oirinhanha, Estado da Bahia,
João Paulino «Ferreira, occorr'<Io ein Car*
nio do Kio Claro, Sul de 'Minas, e l.-uíz
Carlos Belmonte, oceorrido na capital da
Parahyh,-. -do Morte.

líarbacena, 30 <le «brii dc 1916. — .*!
DIRECTORIA,

CONFEITARIA PALA0E
À! PRAÇA

Norbcrto Alves de oouza e Antônio
Borges de Almeida, sobrinho e filho do
fallecido Joaquim Bernardo de Almei-
da, antigo coriimenciante que, por mui-
tos annos, foi estabelecido com o ne-
gocio dc Confeitaria denominada " Es-
trada de Ferro", á praça da Republica
11. 229, participam ao commcrcio desta
praça e aos seus amigos e conhecidos
que nesta data organizaram uma socie-
dade coininercial que girará sob a ra-
zão social

N. SOUZA & ALMEIDA
para a exploração, do niesmo ramo de
negocio, na mesma easa acima, sob o
titulo

CONFEITARIA PALACH
esperando dc todos merecer a mesma
confiança com que sempre distinguiram
o antigo estabelecimento do referido
seu faÜecido lio e pae.

Rio de Janeiro., 4 de abril dc 1916.
— N. Sousa & Almeida. (S. 1005)

Ea_w O 35
M ÍIW*

Farinha Láctea para crianças, con-
valescentes,

debilitados e amas de ieite.

avisos marítimos
»—¦¦.i-i.,., -«i,,,!,!. ¦'"'--r»*-****^-^ *¦¦____ mmimmnvmmmmmWM ¦¦._
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PRAÇA DâS MARINHAS
ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

"G L O 15 O"
SOCIEDADE MUTUA DK SEGUROS

E PECÚLIOS
RIO DE JANEIRO

3* Ãssembléa geral ordinária
Suo convidados os srs. mutualistas,

inscriptos c quites a comparecer á as-
sembléa geral ordinária desta Socieda-
de, que terá logar em sua sede, á rua
Uruguayana 47, no dia 20 do corrente,
ás 3 horas da tarde, não só para toma-
rem conhecimento do relatório, contas
da directoria e balanço, relativos ao
anno findo de 1915, c respectivo parecerdo Conselho Fiscal, como tambem para
procederem á eleição do novo Conselho
Fiscal e seus supplentes, por terem
aquelles terminado os seus mandatos.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 191S.— A directoria, ,

LINHA DO NOfêTE
O PAQUETE

LINHA DO SUL
O PAQUETE

Sairá quarta-feira, 10 do cor-
rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia, Maceió, Recife, Cabedello,
Natal, Ceará, Tutoya, Maranhão,
Pará, Santarém, Óbidos, Pariu-
tins, Itacoatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PA.ntil.TEio I Janeiro

Sairá no dia 23 do corrente, ás
14 horas, para Nova York-, ésca-
lando na Bahia, Recife', Pará c
San Juan.

Sairá sexta-feira, 12 do correu,
tc, para Santos, Paranaguá, Anto-
nina, São Francisco, Itajahy, Fio-
rianopolis, Rio Grande c Monte-
vidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

Sairá quinta-feira. 11 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellás, P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Recife.

:i/_S-?2SiE^Sa_______S

«Iii
RODA DA FORTUNA

(5201 3587 1510
201 587 510
01 87 10

3656 5463 7871
656 163 S71
50 03 74

3158 5237 6105
458 337 195 I
58 37 95 
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Casa Guimarães
Rn«i Sele de Setembro 121

Telephone G. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados om todo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário das alpercatas
marca .Dignou (ie

ii. 17 a 27 . . __$000
» 2S a 33 . . 1$500
» 31 a 11 . . 6$0üü

<-k____U_B7**«_KrK_UQ_V9n

AO MONOPÓLIO

Da GOXORRHÉA CHRONICA ou
RECENTE, cm poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphiiis.
App. úo6 e 914, Vaccinas de Wright
Asscmblca, 5... das S ás n e 12 ás iS.
SERVIÇO NOCTURNO, S ás 10—
— Dr. Pedro Magalhães. R 437

BANCO LOTERiOO
R. Rosário 74 o R. Ouvidor 76"O PONTO"

ISO — R. OUVIDOR — 130
São as casas quo offerecem as

maiores vautituens o sui-iut-
(ias íio publico.

DA FELICIDADE
Remette-se bilhetes de lote-

rias paru o interior, mediante
o porte do Correio.

lhí-se vantajosas commissõcs
aos srs. cambistas nas eneom-
nicudas superiores a 100S000
— Rua Sncliet n. 14 —

FRANCISCO & O.

Ei.seigiien.en. gratui. du chant
Madame Seguiu eleve de M. Isnar-

don, professeur dn Conservatoire de
Paris, continue ses cours graluits ric
chant, piano et solfége, á son école dc
musique, Avenida Rio Branco, 1.17, 2-
étage. Les cours som diriges psr les meil-
leurs profcssetirs. Sc faire inserir: tous
les jours de 2 á 4 acures.

VINHO

AOS QUE ESTÃO LONGE.,.
Que maior alegria do que enviar-lhes

a nossa phoíographial Retratos cm Hs-
malle, Ampliações e l"cpro:liicções. Fo-
to-Rrasil, 7 dc Setembro 115. j 330

ÔUR Ò"
Pr.'.:a, brüiiaiiies, cautelas do -Monte

de Soccorro, conipraln-sc; ua praça Ti-
radentes dl. Casa Garcia.iiiil
Anemia, fraqueja, neurasthenia. moléstiasdo estômago

Depositários: — Araujo Freltcs í C-rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar.
quês, praça Tiradentes ns. 40 c 4a—Rio

ARMAZÉM
Aluga-se um completãnieiile novo narua Machado Coelho n. ií6, próximo«lo largo do Estacio; as chaves estãona mesma ma 11. 174. (q52 S)

V. EX. E INFELIZ?
'Píocurac, o professor RADIR, ruaMariz e Harros n. 87, SOM.VA-MUUI.O

c VIDEN'1E. Tralialhos garantido.s,devolvendo o dinheiro, se o resultadofor negativo. Dá lições dc IIVRNO-
MAON.KTISMO. garantindo que, com
oito lições, ittfluencittreis aos demais.

R. uio.

Viiii«l«>-se <*m muito bons condi-
eões umii pt>«|iK-iin imrtidn, cm
caixas, fino, c antigo, recebido
directamente da lllm da Madeira.

Procurar o si*. J.opes, Hotel
Globo. Quarto 11. S. (R 1067~~ 

M. M. AUIÍ
Carioniante vidente. Lê pelas linhas

das mãos. Resolve atrazos dc vida, rca-
lina casamentos e cura pelos fluidos
pçcultos. Não aeceita paganiento .-.«lão
ilepois de obtido o que se deseja. Rua
Visconde de Itauna 53, sob. Das 10 ás
4 horas. (J. Ciji)

imsIFíípíiiiío^
Fun iludo cm 191 :j

pelik professo ri»
MARIA COMES ARRUDA
Kst-, cstslielécimento tle ensino, rc*

modelada do accordo com n reforma
da Escola Normal, eontiníía a fua*
cionar preparande candidato!, á rita*
tricula 110 1" e 3" annos ila mcs -,*:i
•csco*a. "c ao exame da adiuissTto •¦
Academia do Commcrcio". As ni-alri-
cuias acham-se abertas das 16 ás 18
lionis. Série. ..raça 1.5 rlc Novembro,
Academia do Cotmnercio. ( S-jíj-0

OAR'1'OMAXTK B CHilt()MAN"J*A
ESXRANOBIRO

Trabalha oom quatro baralhos de c.irtas e
pelas linhas das itwos, faz quaesquer trt-
balhus, une os desunidos e üz reinar a
pãz nos (ares dãs familias — único na Ame-
rica do Sul que, por meio de uma consulta
noetúrna. íle3cobre qualquer segredo, por
niáfs difficil que .-eja; trabalha hà" dei an-
nlio líd líio dc Janero, onde se tornou
inuito conhecido pelos seus acertos c l»ont
tr.-rballios já feitos; mora na praça da Repu-
blica lia 5 annos, e s-mpre satsfez a pe*
soa mais éxisvmte.

Possue ,-,s verdadeiras pedras de Síval,
vindas directamente de Jeçusalem, i>odero!»c
talisnian CQiihecido no lírasil — Consultas,
das 9 da man hei ás 7 il_í da diõStc, na pr.iç».b Republica n. S.|. — PRAÇA DA REPU*
RtilCA N. 84. (Esquina «Ia rua Senhor doi
Passds). (4)J

Iéopaíã
Vendc-sc uma pliarmacia bem sort!»

da. Preço de oceasião. Ver e tratar 4
' avenida Passos fi::. (R. 1046)

ENGADEBÜAQÃO
Piccisa-Ae de dobradóres dc folhas.

Rua du Hospicio 1;,). J 1S29

V. Ex. não quer nioliÉ sua
casa S8íi pslar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aliigitel menna! e módico, todos os
moveis; ma do Riachuelo n. 7, Casa
Proi;rr*sso.

PIANOS AMERICANOS

MME. VAGUIMAR LANZONY
Cartomante soiiiiinnihiila. Vidente e

prüphelica, deita curtas e lê pelas li-
nhas díí mãos; note o publico que esta
soninanibula trabalha desde 18B1, nas
sciencias oecultas. possuindo diversas
niédiimíuidndes; dá consultas todos os
«lias. das 9 da manhã ás 8 da noite, rua
S. Carlos n. 101.

Attenção —"Mme. Va-juiin.it* possue
diversos talisinans, entre os quaes o
.poderoso Receptor Indiano, com o qual
sc obtcni tudo o que sc quizer. Força
dupla. S loa»

CURA DA TUBERCULOSE
lYlo especifico do dr. Nascimento

Pereira, empresado ha 10 annos, com
grande exilo, nus hóspitaes de Lisboa
e Paris. Knentra-sc na "Pharmacia
Mello", Constituição, ijj. Mediante ape-
nas eo$ooc são att elididas as consultas
do interior e retiiettidos medicamentos
pnra tratamento, durante 11111 mcz. Pe-
«lidos ao pharmacciitico dr. J. Coelho
Mello, á rua da Constituição-1 13.

Últimos modelos recebi-ios recentemente',
Vondus :i prestações nu CASA FREITAS,
rua Lins de Vasconcellos n. 23, em frento á
Bstaoã» du SÚ, Novo. S 128Í

Esplendidos commodos
Km casa nova e com todo o conforilo

moderno; rua Riachuelo n. 21. (U7J)

.i.im?i
Pessoa qi-.i.- tem 2 vende uma bem

sorlida, unica no local, fazendo bom
negocio com moradia para familia pa-
gando pequeno aluguel; tratar. Estra-
da de Santa Cruz, 2456, Piedade.

(=77 R)

MOBÍLIAS
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UTER é o unlco
-¦ - - re 111 e dio

que cura KLOMÍS HI.ANCASe osCorrimentos das Senho.-as.
Vende-se nns prinuipaes phar-macias e na Drogaria Araujo l*raitas & C,

UM BOM ESGRIPTORIO
Com dois compartiiiientos por 705.—Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.

COFRES
Novos e usados, nacionaes e estran-

Kçiros, <lo_. melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande "stock", a
prcço.s de oceasião; na rua Camerino
»¦ io4. (S. 981)

PENSÃO FAMILIAR
Rua Corrêa Dutra. 11. 3, esquina da

praia do Flamengo. Aluga-se um qtiar-to com^ pensão a casal dc tralamcnto,
com todo o conforto. (>S. (J76)

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm caixi-

nhas de iiickel; dúzia, 4$soo; rua da
Carioca n. 2S, Irmãos Acosta.

Vcnde-sc uma. elegante sala de visi-
tas.c um lindo dormitório claro, guar-necido dc vidros de côr. e coifíciisc.
Para ver c tratar á rua Senador Dan-
•as, 45, pavimento terreo. (rj.jS JJ
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lEORASTHEKIA«
Qotas CoaM.ttraiJiirj Ci <J_T&j

ii_TMi_?|li
TB «leV í*.?*";_B@* m

sio o rcmeillo mais offlcai coatra r^í"i
CHLCRIIS*. fm

FAUTA de FOrteAS US1-*
Cores Pallidai. Ctró-J

Tolas PhsriiMiclus e Drcs'". _§*ÈS
11» _nlli 120, NI l.al!jill«, füit $$£$&
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CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz iodos os inaleiicios; garante o»
seus trabalhos. Consultas, •i$ooo, todos
os dias, das 9 da manhã ás S da noite.
Rua General Câmara 11, 178, sobrado.
Entre o largo do Capim c Avenida Pas-
sos. S. 098.

' Prêcisa-se de uma pequena casa 011
! parte de uma completamente indepcii-' ilenfc, .para casal recém-chegado do sul.

Preço módico. Cartas nesta redacção
a R. X. R. 1370.

ADOLPHO WOEBCKliN Sr KREBS,
rua da Quitanda, 147, offerecem o seu
grande stock de 

"UAOHINAS 
AI.I.I'-

MAS de superior qualidade para Olr-
1*'1C1NAS MEC-VNICAS e SERR-t
RIAS. Grande stock cm POÍ.IAS,
KERRAMENTAS par., mecânicas, MO-
TORES ELECTRICOS e OLEO CRO,
BOMBAS GOULDS. DES.VATADEI-
RAS, TUBOS DE AC'0 pafii rAI.DEI-
RAS. MAMOMKTKO?., BUblfiAS para
AUTOMÓVEIS, «ate,

CURA DA TDBBRQ(R.03S
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos incthodos de tratamento

•nedico e ciriirgici. conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manhã. Rua Uruguayana a. art.

?__i°
MACHINA DE ESCREVER

Compra-se uma com estojo para via»
jante eni perfeito estado. Para informa-
eões das 8 ás 10 horas com A. Pedvoso,
Candelária, 53. (932 J)

MOVEIS DE ESTYLO
Aproveitem a liquidação Joa mezes I

rle Abril c Maio 11,1 CASA ALVES — IKUA DA ALFÂNDEGA, 135. I

pensão rio eeico
Alugam-se a familias distinclas c a

cavalheiros respeijaveis, csplchdklos apo-
sentos. a preços razoáveis. Cozinha de
ia ordem. Rua Fialho 11. _*o (Palacete
Fialho, Cattctc-Gloria). Tcleplione Cen-
trai 3732. n*..|io)

Po.__.da anti herpetica
EORMULA DE L. R. DE BRITO

Afprovada e premiada com medalha
de ouro

Infallivcl nas empigens, darthros^
sarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle. Pote i$5oo. Dcpo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 e Sete de Setembro. 81.

4110 J

Blenorrhagta ou quilquor corrimento da urethra, cura radical om 1 a 8dias! G.iiri a mnravillio.a tnjeci.uo seccativa e cap.ulns 401. Quando tudofalttar, este extrnordlnario preparado sempre triuinpliará. O uoico allivioda mocidade! Expofimentrie o ver^is o effeito assombroso! Ntlo üa tro-norrlléu que resista a esta prodigiosa descoberta.
Marca registada Veude-se na Drogaria Granado á Uua 1. do Marco 14 . 18 e nas min.cipaos pharmacias e drogarias desta cidade e de tudo o Brazil. "

AO ANONYMO
que tão sinceramente tem enviado in-
formações reservadas para á rua Sam-
paio Vianna, a destinatária, desejando
manifestar pessoalmente o seu reco-
nhecimento, e obter outros pornicnorcs,
pede escrever ipara. este jornal com as
iniciaes P. P., para ser marcado iogar
de encontro. Pede o maior siiiillo, de-
vido á sua condição social. (R. 1187)

CAV-ViURU'
Cum est.; poderoso remédio,

qualquer Tos.se, Asthma, Bron*
cinte, Tuberculose, Iíscarroí dc
fiangue, Hcnioptisc, Influeiiza.
cura-s-. radicaiiuciite, cm pouco
tempo. O preço da uni íniscij cs-
tá_ao olcanc-í de qualquer pessoa,
pois custa apenal 2$ooo, Quemnão poderá despender tão parca
quantia pura pu ver livre ds um
mal que desprezado traz, a mais
daa vezes, funestas consequen-
cias ? líste precioso preparado,
fllcm das virtude, mencionadas, é
um poderosLi tonicii reconstituiu*
te» fl nlio contém narcótico;, t?a*
rante-se.

l.ticontra-5*-! .cm qualquer pliar-
macia, drogaria c nos depósitos
— Ruas Urumiayana gr, 7 de
Setembro 8r, c Andradas 43 a 47,

(U 26)

OURO 1S900 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte Soccorro c de casas de penho-
res: coniprnni-se á rua do Hospicio nu-
mero 21C, unica casa que melhor paga.

(94S S)

t suas co.r.plica.Sci. C*jra ndict! pot
procwsos eeguro*. e lapidos. Ur. JOÃOABHEU. Das 8 ás n e das ij is lí«nrns: 6* riu de S. Psrlro. 5l

COSTUREIRAS
-'recisa-se de perfeitas sniciras e

ajudantes para costumes "Taillcur",
atelier Mme. JULIA REYS, Ouvidor
n. 105, 1°. (J. 693)

s____________________aiílili

METADE OE Mh CASA
Pequena familia de tratamenio alnsa

a outra nas mesmas condições metade
de sua ca^a, Na rua S. Clemente, 94.
Botafogo. 1-77(1 J)

106, RUA DO OUVIDOR, 106
Filial á pra.a 11 de Junho n. 51 — Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagos no
tuesmo dia da «extracção.

FERNANDES & Ca
Tcleplione 2.051 — Norte

'I

!'ílll_iHAHf*l ItAftl-í ' I -> i.*»uüi iOülanit; uCüduiSiiJ
Médium vidente e curador. Consulta

eni todos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais oceulto que esteja,
fazendo desapparecer os atrazos e riva-
lidades da vida. Das 9 ás 4 da tarde e
das 6 ás S da noite. lua Senador Eu-
xebio D. 11, sobrado. (J. 1389)

SUSiíálSKr >*r_

GONORRHÉÂS
cura infallivcl cm 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$5on. Deposito ger?l:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

OOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAI. RELAÇÕES

COM A FORTUNA ?
Comprne bilhetes na BOLSA LO-

TER1CA — Avenida Rio Branco
142, esquina da rua da Ãssembléa

Lá <-n (intrareis a realização do
vosso ideal.

«inamn^iisisifflisiiiSfliiisiBin
1 A CURA 1)1 1

SYPHILISI
Ir- *En;.na-se a todos um meio de js
j| snlier sc te;n syphiiis adquirida §
ip ou hereditária, imeriia 011 exter- gi
f_ na c como podem curai-a fácil- _

mente cm todas as manifestações fi!
c períodos. Escrever : Cai.-ra Cor- ^reio, lüSf, enviando sello para r3

i@ resposta. g
0l!!:i_JIIBIIl!l__i!!íail!*-*S: .l_aK_:i!!i3:; "St 15 ^Ei1!:-!

M 3494

NEüR-iST-iEÜ
Eu soffri horrivelmente deste inal du.

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-mente boa. graças a um remédio queuma casualidade me fez conhecer. Em
agradecim-.nto, indicarei aos que sóf-
irem das conseqüências deste mal, como
sejam: anrmia, moléstias nervosas,
palpitaçoes do coração, cíc, como po-dnn recuperar a saud-*. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 333,Rio dc Janeiro.

GRANDE HOTEi:
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros detratamento. Optimos aposentos rica-mente mobilados de novo. Accessores,
ventiladores c cozinha de i* ordem.1-nd. Tclegr. "Grandhotcl".

2:
_ Dá-se esta quantia a quem lhe «rran-jar ura logar vitalício de 3oo$ooo. Car-tas a redacção do Jornal do Brasil aPa'-''** (R. 118a)

AFRICANO CLARIVIDENTE
Trabalha pelo verdadeiro system»

dos indígenas, desconhecido no Brasil,
Realiza todos os trabalhos por maisdifficeis que sejam, 'obtendo 

tudo quedesejam, como: easamentos, paz noIar, difficuldades na vida, atrazos com-
merciaes, e tambem trata de quaesquermoléstias, por mais rebeldes. Todos ostrabalhos são feitos rapidamente. Con-
sultas por escripto. ioíooo, com direitoa um talisman sciimlifieo e poderoso,do gênero africano, para resolver qual-quer assumpto. Consultas no gabinete,eom direito ao mesmo talisman, 5$oio,Todos os dias, das 8 ás 17 horas,'á ivaIgtiassu, 324, Madureira, com o sr. P.Machado. r __,,_(

Doenças ía pelle e venereas —
Physiotlierapla

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
rector do Instituto Dermotherapico do
Porto (Flrtugal). Tratamento das doem
ças da pelle e syphiliticas. Applicação
dos agentes phyiico-naturac3 (electrici-dade, raios X, radium, calor, etc.), no
tratamento das moléstias clironicás enervosas: cons.: rua da Alfândega a.

85, d», j ás 4 heras.

ESTEBII/IDÀDE,
NEURASTHENIA,

ESPERMATORRHM
Cuia certa, radical e i-npida.Clinica electro-niodica especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina deNápoles e Rio dc Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ;Í3 5.
Lnreo da Carioca, 10, sob,

mmm
Traspassa-se uma em bom ponto, tem

7 annos de. contrato e 'faz bastante ne.
gocio. O motivo se dirá no pretendenterua bruguayanri, _-- (alfaiataria).

('205 J)

SITIO
Compra-se uni de boas terras c agnS

com ca-a de moradia, ale 5 :ooo$poo, no
h. do Rio ou norte de S. Paulo, car-
tas a Alves Ribeiro. Commcrcio, E. do
Rio. (1208 jjí

DINHEIRO - DINHEIRO-
Sobrt; h.vno_liecas o nromlsso.rias. Rua da Qultoda 132, sobr,C«im Carlos. (S 1051).
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20 f de desconto uas secções de Qot-sfe-
cçSesp tecidos, c&iapé-is e calça-O dos para senhoras e meninas.

GRANDE VENDA DE SALDOS
em todas as secções, por preços reduzidíssimos como se ])0__dera verificar por alguns dos modelos que abaixo expomos :~

I — Bellissimo costume
de linho, guarnecido de

finas rendas e botões,
e vlcz de cor,

(lo 95$ por 36$.

;s_r?s_

a — Veatido de (ustio
branco com listas de c6r,
golla e punho do Un.
_;«._,

de 29$ por 148400.

*_*>

_?>

&

M

f** 
«V

*:

* */tf J? _;

— Vestido do fino «Iludo, peltí-
nho do renda, corpo curto.

609 por 28$.
— Vestido de voll de lã, de cor,

bordado a seda e Buarnecldo de fa-
1..3,

dn 1108 por 288.

§••

5 — Vestido de voll
rayê, folia de renda o
cinta do mesmo tecido,
1 do 52$ por 28$.

8 — Costumos de sar-
ja de li, guarnooldo com
applictçõo» de soutaclie,
JAqueJ» (ornada de se*
tia,

do 240$ por 128$.

•••

II -i ;" '

••4

9 — Rico Palitot de
tecido ratiní, golla do
meamo tecido, inteira-
mente forrado da ceda,

2908 por 120$.

«
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13

eee

13 *— Lindo costume do
linho branco, guameci-
do com vier do cor de
botões,

45$ nor 36$.

; .'.-Si*
if 

'¦• 
-si-'¦.;¦•.'¦;¦'_ T v*'-

e@©

J-
6 — Primoroso vestido

de vofl de algodão jo-
bot de lingerie e vie»
de tatfetá,

do 72$ por 40$.

I
10
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10 — Palitot de filo
preto, bordado e çuit-nccido com viei de se-
tim, preto, todo forrado
dt seda,
do 190$ por 78$400

3.M

11
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7 — Lindo vestido d*
lingerie, bordado a jour,
cinte e facha de se-
tim de cor,

dc 59$ por 37$200.

11 — Lindo manteaux
de casemira azul mari-
nho, guarnecido com ga-
lões de seda prata,

de 220$ por 1208.

••©
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ia — Vestido de sarja
preta, gueupe de renda,
guarnecido com falões e
botões,

65$ por 24$.

*

¦*"{. / ,3|"". "

' ' fvv4 v •**
r-';||W' i

/ '. s*.

1 ' /' h.4 •

i f 7 I ,|

14
14 •— Elesante costu-

me de Unho branco, roI-
la e punhos, dc tecido
pekine

49$ por 39$200.

OO© ü«

15
15 — Vestido de sarja

de lã, golla de setim,
corpete forrato de seda.

do 110$ por 40$.

Qm

-¦—rTci^i.7.7" ¦ ¦•:"¦'¦ -.-a

f" v:--":;. [-7:%^

1G
iS *- lindo vestido de superior

sarja inteiramente Ruarnecldo de
botões e dou tache corpete forrado
de seda,

do 130$ por 40$.
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teoe

17 — Costume de fus-
tão branco, guarnecido de
tecido esponja,

dc 75$ por 40$.
______TSSRErCE___SE-B_CI-SI

i
18

j/m'

V\ IÉ5»

!(¦- 
ifellfe

.7i .1$.

ití — Costume de fus-
tão l>»"anco* com lis-
tr.-in dc £?r«. cuarne-
cido de bolÔÉl,

de G.".!. por ríS.?,
__'m--_',M-__3_M__aaaHBHBW_lW^Ultimos dias da VENDA COM DESCONTO, e dos ARTIGOS DE OCCASIÃO
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SUBUH8I0S
\ UUGA-SE -por 60$, uma casa com 2

XX nuarlos, _.* salas, corinli*., etc; v::i
nn São 11ra _: n, 4G, Trala-sc nn n. 20—
Tudos 05 S.nitos. (1137M) J

ALUGA-SR 
uni |«dio r.irn familia de

tratamento, lendo tres quartos, duas sa-
Ias c demais comomdidadcs; para ver c
tratar na ma Assis Uinieiro n. if», P.
Porta da Lua, 1-. Piedade, (ii«'.M1 IS

A ^^*A*Sl$ P-^r 142$ mensaes a c;plcn-
XXdida cr...i tia rua Imperial¦Jlcyer, 11. I.U|.

com seis quartos, tros salaS, grande
i I.UCA-SI,, por 3--.X-. lima c.-.íinlia. ua I terreno, çaz c li:z c'i-clri;-:i. Tr.ita se na

¦i '* r.,.i Arijctitina ri.' «ju na esl.-i,ão Ouin- mcsníii ate as 4 liora3 da tarje. (n.pMI II
lino Itocayuva, (u'.',r M) .'~~'. 

\ A MTGA-Sr, n predio da rua Bjarcs .17,
¦r?"i ,_-1 -^l-iBenlio _Novo, com oim quartos, Ires

mais dependências, próprio parade tratamento, Tratiuc n.a nia

A IíUGA-SIv uma e;i?-t, por íoo!,.
-t.Vquartos, «duas salas, cntinlia, quintal, luz .cliutrica; us Iravesm Lorqueira I.ima »• i íãiríiln;( (estação do Riachue.0); trata-se na rua
Bittencourt «Ia Silva n, jí:. (i:.n M)R

A I.IICAM-Sli o? prédios da rua ITcrmcn-J.V„ai'da 11. «it. (¦ Ivls IlnrliOia 11. !«.:.
Mcyer, a doís m um tos da c?t:içrto.

(l.H.1 Mi S

A ^*UCA*ST? um nrtrríirens com bon** com-
-TXmodos para familín; rua Costa Mendes,*-i;uÍ:u. di travcs>a do Oliveira, estação "de
li_-.i-.os. (nSij ,\n u
• A l.tT.AM-Sii dois ftems quart03 nn po-JVr..i ;..r _¦«,$ c -;$ r.nl.i uni, com ja-nela v t-mrada independente; na rua liar*
«osa da Silva n. 4:. estação do Riachuelo.

(299 M) M
A i.LY.A-S.. a prcili» da rua Joaquiml V Mcyt-r n. $2% junta ó cst.ação, com

ires iju-irtoa, ri uns salas, •paleta, agua. (ta?.lu m c.iintal o mais commodidades; traía-
M ao \:,,U 11. 54. (1=50 -Mi I

Marques de tcão n, si. Engctiho fsovo,
(nSn Ml R

À ;l l,.VSI- •'l c'lia Tn 'Ia rua PairaXlPamplona n. jo. Sa'-.a. dois quarios, co-zmlia. com pia, 46$; lrata-sc no 11. 9:.
(1093 Ml H

t I.IT.A-St; um quarto de fundos, a ura-í.tc:i-al sem fillios «-.u ti uma senhoraque trabalhe fora; na rua Carolina Mcyern. '?. Mcyer, ponto «le secção dos bondesüe, ce:n reis. Aluguel 23$, eom luzcinca.

A Í-UGA-SJS a easa bastante confortável-Tida rua Cândido Hcníclo n. 3O0, cm
Juc.irí|i.~„-.iá; ver e iratar na mesma. CM)

A I.Ll.A-Sl', o confortável preilio paraXXiamilia de tratamento, c^i frente a c«-taçãn do Rocha á rua Anna Nery. 433, ascliavcs na rua Tavares Ferreira,' 20.
(00a XI) J

AI.UGA-SE na Ií. de Kamos. boas ea-
-Ai?:,?; para moradia dc pequenas familias
alugeis dc 50$ a 70$, com carta do fi-
anca: tr.ata-sc no mesmo losar na "Villa
Andorinha;, onde estão as cliavcs.

OS XI) R
A I.I l.AM-Mv uma norta e ura quarto-TXjtmtos 011 separados, em lo.c.ir saudávelrua Cândido «Bcnicio -a. 4^S. Jacarépaguá.

(£Ofi XI) V!

A IiUGA-SE a casa ila rua Vinva Cláudio
Xi-ti. 1 _s"i. com .1 puartos. 2 salas e mais
dependências c muito terreno, as chaves
na venda próxima onde sc traia.

(70:. XI) R

- I.UCASE 11-.1-1
-CXI). Maria n.'com dois q-j.ir_i3

casa for 53$, na rua¦1. estação ila Piedade,
. uma sala. cozinha c quin.1 «-.«-ve esta 110 n. 7.1. mije se trata,t!:t cslaçao tres minutos.

(1110 JI) I
dista::i?

_j r«l (i.\-SH a clmcnrn dn jun
(noi Mi k i J!':inil'-'1 "• "*"• Jncnrfipnantt, uin-| tndu ili- novo, -J qunrtos, '2 salns,

tci'i'Piio U2.\120. lli'l)oi'iz!illo, lu/.
nana <• essoto: chaves á rua Onn-(lido ltenlclo 51S, tel. .-ir>,->(l. O.

(1! S2.-Í) X

A I.LGA SI-, por iro$ a casa da rua Ge-xxtulio n. ;6. em Todos os S.mtos, con-Stando ile tres quartos, «luas salas, banhei-rc. cozinha, bom irarãn, quintal c jardim,a uni minuto da estação; tralase 110 n. :S.
(.45 XI) J

X !'.! 
'!,A-S;I'. Por I4S$ rt casa da ruaJ7X\ icira «In .Silva n. 3;, eom cinco quar-tos. tres salas c mais dependências; aschaves eslão no n. ...a c trala-sc na rua1'.:ik;ii!io Xovo 11. 22. estação do Sampaio.
(S-i XI) -.1

AOMJGA-SE a easa da ra Teixeira Pin.•ilvto 11. 120, com bastante terreno; na cs-tação do Encanta-lo. (S.19M) K
A UT.A.SE a rasa n. 61 da rua dc SãoXl-l-íiulo. cionipaio; cliavcs por favor 11011. 72. ;i mesma rm e trata-se com o sr.Penna, á avenida Hio Eranco p. :, loja.

(.157 JI) S
A I.IiGA-SE uma casinha nova na ruariMoura 11. 24A, ..Mcyer, AliIRUcl 50$c bom fiador. (761) XI) J

. AI.UGA-SE o predio noro cr.ni tres
I -Txquartos, duas sala?, traz, luz terrena.
I cli-.. lo.ar saudável, canto da rua Uma
I Romana n. CS; trata-so uo Cli. (;Si I.iS

A T.UGA-SE n car. a «-fa rua Perseverança
•tXn, 24; ns chaves ua u, _:(¦: tratar na
ítraça da Rcpuhüca n. th-> (cotn Vciça).

(Ü-lt Ml 1
-A « UGAlf-SE por 8n$ mensaes quatro ea-•*"*¦-:¦> na rua Souza Freitas (lote ii. 3^,

.Terr.i Nova, cm urcn dcetas casa. tem *anna-
ç-**o e balcão para qualquer ne-üoci»; trata*te vx I.strada Nova da Pavuna n. t,*ít.
Terra Nora. (i.íj, \l , I

.4 i l'i'..\_Sr. o predir» <h rtia Pernam..tr*mCxca n. 1I2, V., de Dentro, com coavn-odidr.des para familia p utn rasto quintal; a>cl:..v-3 113 ciia n. 8 da ovenida ao lado.
(mo xn n

¦ SI;, o p«-edln da rna S.ant't\iinai_« v. st, "oca «Ki Mano. .\s¦•o no raesrog trata-se na r:iao. Meycr. (nj5 XI) R

Â-c i ¦ 'r-" J"".10 "• '¦¦-' «'' rua dc£Xi>. loao. .Caeliamliy. Mcyer. com cinco«0....1 .„].,«. „„,„..,, ,„„_._,,](,_ j.lrJil:1 „ frcn_te. trai-i-se na mesma rua n .16-. Alu-¦-"L- ¦'"'*' (n.3 M) K

Â--}í2 . ' "m!t "^ ,"H'-« cair. «l-.-.as
,t : 1 '. "" "•'Mr7"" e ««"l" "«is nue éir.--i.so para s«r habitada o bom terreno,a: rua Imperial n. 273, Mcyer.'¦'. •'' ver c trata-se na rua'"J!.."- I5*' •"«'jraiio. Alu-

bon
está tihcrta ,.
Thcnphüo Ottoni'

AoLí _ , -• 
' ,"51'* ,r!w» Para nual-

i:.,,'"_¦%'_."Ci!! • ¦*** 'cr ,,cm '"causado e
S iS* l'm '':"ilia c '''«" Win-«¦«.«. iinnui .1 poria; rj _.._,„ lm,,cr;_,- j-,_.\,

"a rua Tl,«o;.:üo ok*T«.*tl.\cí£?á.
troí Mi S

A«c--V_? v*"11 f,a5a na rj» <h *'"ir^
-«Ara n. 92, (.asi.d.ra. (1106XIH

V f.liGA-SE u:iia casa com 'uz, ogtia c-_Txbom torr.no plantado; na travessa
Araujo n. ií; tram-sc no mesmo, das «S
ás -..-. <-.s::não «!«¦ Ramas. (;.i6 Ali R

A LUGAM-SK duas casas co-.n dais quar-Xl-to-t. duas falas. \V. C, cozinna. *an-
que. por 51$ cada uma; na nia Ctarímun-
do de Meio 11. c.-j. bondes :i porta; tra
tase na rna Assis -Carneiro n. 193, esta-
cão da Piedade. (3w XI) R

AT.UGA.SK 
ó rua Itamaraty n. ;i( Cas-

cadura). unia confortável ca<a por 40$;informar na casa I; tratar r.a rna da Qui-Unda n. i-'7. (735 .XI1 .1
A LUGA-SE um annaaeni cm rua Ccn--fitral, para «nialquer neeocio c uma easa

com tres quarios Ires salas, cozinha c cha-
cara, tudo murado, bondes na porta; na
rua Assis Carneiro n. 129, estação da Pie-
dade. (7,19 XI) I
A LUGA-SK uma cnsa, á rua liarão dcXxlt.-::!: IV.liro ti. 103; x.s clnvci no íoi.

(on M) J

A I.I GA.SE a caas Ila rua Sylvio n. 45.j-V-iir 65$; traía-sc na mesma rua n. o*;,estação «Io Ramos. (io;i XI) 
"R

A LUÜAXI-SE casas de 43 Se 65$, comxXtodo o conforto, bon,les de cem réis:tralase enai Alberto Rocha, á rua Caarli-
do llenicio n. .soa. JacarépasuS. (7S4XI)]

à1 r.rGA-Slv uma casa independente c
XSuquartos separados; iia rua Honorio
n. 40;, na estação do Xleycr. Caehambv.

1.1735 Ml R

A J.UGA-SE uma boa casa para pequenax_Lfamilia dc tratamento; na rna Migue!Fernandes, n. 122; trata-se no n. i;n.
(110. ;; J

A V*- ^-•::'r"' uma caça com dois quartos,-Cxduas salas e mais pertencei, luz cie-ctrica, acua com abundância, entrada ao
lado. pcrlo da estação d«' Todos 03 Santosbondes, preço Si$: tr-ta--: na rua JoscBonifácio Gi. armazém, estação de Todo?os Santos. (t,.0 XI) _T

A LUGA SK umaí casa cnm dois qimrtosXiduas salas, cozinha c boitl quintal. I117
eleetrica; na rua Bella n. io?, Todos o*
Santos. (o.-jo XU J

A LUGA-SE n casa da rua Silva Regro t /"10MPRA-SE uma casa entre Mangueira
£Xn. aa. AhiRUcl, So$. (1143M) R \\J

A LUGA-SE uma ca"sa de avenida, a um
i_J_millllto da eslação de S. Francisco Xn-
vier. Aluguel 00?; na rua João Rodrisucs
n. bq, (qig M) R

e Meyer, com tres qunrtos, dui
Ias e todos os mais pertencei; quintal ate
0:000$, e perto da É. F,, c bondes; in-
formes, á avenida Cornes Freire n. i u.
2" andar, oo sr. A. Oliveira. (lago N) S

A LUGA-S 13 pnr 7s$ o novo predio da
-tXrtia Lia Barbosa n. 113, ¦Mcyer, com tns, duas saí.
duas salas, um quarto, cozinlia. tanque, ba-¦ntieiro, varanda, «quintal, instaltnção clc-
ctrica etc. (004 .\í) lí

uma casa por 6 :noo$, dr

A LUGA.SK " niagnifico oredio da rua
___3_Minas iG.*., Sampaio, com 3 quartos, 2
SftJas, luz eleetrica, Raz grande quintal.
etc.; aluguel ita?j r.s chaves na quitanda
p.-oxinia. (10.17 XI) S

A LUGA-SK, por S;$. n esplendida casa
X-Lda run Silva Reco :0. Rnmliuclo, per-
tiuho do bonde Cascadura; 2 salas, saleta,
; quartos, luz elo:trica, gaz, jardim, vasto
ouintal, etc; chaves ao lado, (1048 M) S

A LUGA-SE. cm Tacarépaguá. á rua Can-
XXdido Bcnicio 541, nonto dc 100 réis,
grande casa, com 7 quartos, 2 salas. W.-C,
chácara, ele.; trata-se á rua 24 de Xtaio 70.

(1407 XI) S

plOMPRA-SE\J Meyer para baixo, solida, dois quar-c bom quintal. Nâo se at-
tendo a intermediário-;. Proposta para a
ma Uruguayana o. u.\, i° andar, a Vietor
llraja. (4S40 N) J

COMPRA-SE 
uma casa até 7:000$ (se-

te contos) de construcção moderna
ou em bem estado de conservação; nas
estações de Mangueira até Ktncimelo.
Cart.15 nesta redacção a 1*. J. Nüo se
admtttem intermediários- (iaot Nj K

COMPRA-!coníorm
SK tim predio, a prestaçSes

tres quartos c grande terreno nas ruas
Colina, S. LuÍ2, Maria Joãé ou em Santa
Alexandrina. Para tratar, rua dc S. Chris-
tovão n. 30.

,A LUGA-SK par tso$ o predio novo, as-
J^sobradado. com porão habitavcl, trc_ sa-
Ias, tres quartos, banheiro, privada c co*
zinha, 'inítallaçãp eleetrica o grande quin-
tal murado; na rua Piauhy n. si, Todos
os Santos. (10.4 Al) S

,i LUGAM-SE boas raça? -novas, meio
_OLassobradadas eom todos os requisitos dc
hvgienc, com duis quartos, duas salas, cc.
zinha. bom auintal e todas asÉ commodi-
dadea, á rua Lino Teixeira, esquina da rua
Viuva Cláudio, armazém Jacaré. Uiaclittc-
lo. Aluguel, tí;$ooo. (ooc XI) S

COMPRA E VENDA DÊ
PRÉDIOS E TERRENOS

C^ÒMPRA-SE 
vmaf casa ro centro dn ci-

) dflde, que c.ieja oecupada por nego-
cit>, dando boa renda, ate 25 :oooS cn
um grupo de prédios novos, nos artabal-
des ou sul-Urbiu--. ;:crto dis cítaçÕCí até
eo:ooe$; canas a esta redacção, a M. T.

(in* >*J «

I)I1KI)I0 
— Vende-se por 7:300$; 3

salas, 3 quarto-, dispensa, cozinba,
grande terreno, não precisa de obras,
estação dc Todos os Santos; á rua Dona
Clara n. sP. entrar na rua José Bonifa-
cio, 3a travessa á direita. (4S4 X) li

TrKXni-.SF: o decante predio,novo em | \7i'-:N'I>!-.SK por iC:noo$ooo ttm solido
, -,Prc,'lil1 r"'' n'-1 Diamantina 

'V centro de terreno, para familia de tra-
lamento, da rm Duque dc Caxias n, 8íi,
junto ao Boulcvard aS de Setenibrot traia-
se uo mesmo com o proprietário,

il. lo-to) R

TTf.N*!\lvSl. uma casa oecupada cjm ne-
t picio, cem diversos barracúc3, sendo

tudo alugado, cor.cluido. terreno 4.1 metros
de frente por Co dc fundo, terreno pro-
prio, livre e desembaraçado; ria Mem dc
SA n, 4o;, Nictheroy, (Xiu*.) .1
VrMXllKM-SE 35 álrjuejrcs ;lç terra, sen-

V do 15 cm mattos virgens, distante dc
Rodeio a kilometros, por d conto-;; trata-
se tia rua do Ouvidor loS, sala i.

(N ma) J

TERREMOS 
na P.occa do Matto —

(Meyer) a 1:000$, <j X 35; Alfande-
ga* n. 130, i° andar, 2 ás 6. (4032 S) S
rPl-.üHKXO, esquina] cin Villa Isabel.
X murado, calçado e com passeio e ali-
etarces, vende-se junto com c!uas r.as.^.s,
alugadas por 145$, preço unico 12:800$,
não sc trata com com mis sionistas, queminteressar, escreva a Roque, neste jor-
nal. (aSo tf) R

VENDE-SE °tcrrtno â T A?íonas n. SI. S. Clu
Ama-

51. S. Ciiris-
tovao, loí^ar saudável c com linda vista.
11X60. Por 6:cooS. Cartas a F. Rcuas.
neste jornal. (12C1 1, S
¦\7F.XDE-SE 

por 8 c-,n:o9 o predio si-» < tuado cm losar saudável, ponto «los
boiíufs de São Januário, á rua MajorFonseca «. 26', infonnaçõea no numero 22.

d, 
M4.1) J

TTHXDKM.S!.. «lois lotos de terreno na
,1 Kstação de Ramos: tratas: :'t rua Ro-
certo Silva. %0, na ;-.icsn:a Krtação.

(\ 120;) J

"ÇTKXDK-SE na rua Assumpçiio w.w pre-
dio com 7 quartos e 2 salas, bom

quinlal c jardim, por :, contos, predionovo; trata-se na rua do Ouvidor if''í.
sala 3. (N-i-ia)lrENDE-SP, na r:u Vtlpir.-.izo, Conde de

¦ ttoáiftr.-. um Lerreno «> por «o; rua
Rosário 151, sobrado. (Xio4:)R

XTEX1 l-C-SK p*>r neccssida-Ie, por 12:000$
podendo ser metade a prazo um pre-dio de construcção moderna, 4 quartos,duas salas, W. C„ cozinha, jardim e po-mar, luz eleetrica, et.-. Na Estação do¦Meyer, honilcs c trens. Trata-se com o

proprietário rua Sacliet i.i. (Xii-5)J

TTENDK-Slí uni excellente tir':!:o, aea.V Indo de construir, na rua Maria Cal-cion 11. .a,- (E. do Mcyer). a 2 minutos daestação e de todos os bondes, com dois
grandes quartas, duas salas, cozinlia, W. C.c Ijaniiciro, tudo em ponto grande, e bom
quintal; «is chaves, para ver e tratar com
o proprietária, no n. 39 da mesma. Preço
ro:ooo$ooo. (Jfn 3i)j
TTEXDE-SIÍ no maif! bello e pitoresco lo-V gar na R. de Ferro Leopoldina. emfrente á íCstação de líamos, mag*íif:cos lo-
tes le terrenos a dinheiro e a prestações,na rua Victoria e cm Dr. Pereira Landin;Informa-se na rua Uranos 56 e t8, na
mesaia Estação. (Nii.w).

lo Riachuelo. .1 quartos,¦lo.-uar; Alíatidcja 1..0, 1'
Estação

.«¦lias, jardim,andar.
 (M r,r',) s

\7iEXDE.SI' 111 rua João Cardoso. 
"prTli

• 1'orrdosa, uni terreno derua Rosário '13:, sobrado. por ,11;
(N1041IR

•í7i:M)i'.«;«:.. uma boa casa coniplcLamcn* te neva, com dois quarios du.cozinha \V. C. c Brande tem'.«naiides da Cunha ti. o;, li.iaçío iii\i;.'.::-:o l,;--|. E. 1. Lcopaldi-llfl. (Xnnil'

iaias,
uo, na rua

yENDE-SE por motivo de retirada ur-» Rente de sen tlono para PortuJal. norpreço muito barato, tuna boa casa nova,«le te,ia rance/., própria para ncítoeio tboa morada para família, losar saudávelc dc nniito fuiiiro, c.-iai .-.o lo;t-'s dc s;.;,-.nor terra du 10x50. semlo pa-ie tlMcspróprios para chácara, com agua correnteftssm como Iodos cs pertences, tendo uaibom cavallo, diversos porcos de criação egallinlilis. uma carroça ro.-u nrreios parjum animal c outros mais pertences etc,to-lM ns terrenos fazem frente par-, o ci-min 10 «!e ferra, a dois minutos da para-laKocha r-.-lirn.io, Linha Auxiliar. IC. F. C.1'., oonde sc truta cor.i o dono sr. Cunha.
(.. Si.,) J

yiíXl-KM-SE:' pt 14:000$ úiã ííütdõt predio com jardim e srande terreno,
çnnítrticção especial, junto d Estação ilo
JlcJ-er. Por MtoooS, um terreno na raaAefenno junto ao n. 40, com 67 ms, defrente por <n dc fundos. Trata-se á maManoela Rarbosa n. .-,7 CMcyer); poiio:oíio$ uin predio novo cm centro deterren», no rua D, Adelaide ,-/ tlloia do
Matio), Meycr. (XiioolR

tTExprc-SE utn r.aqnlfico oredio rom> s'.is coni-r.odoç e nm rrande quintal;para ver c tratar ua Estrada Rral debania Cru» .-.i,,t. (XnUrlR

tTEXOE-SB uma situação cora tjido dc? leite e mais utensílios; para ver c ira-tar na rua -ü Rtlir. ,•¦_, Bansu".
dus) R

¦«T-ENTIE-SE um excellente p.-cdio, oca-
V h.ido de construir, na rua Maria Cal-

mon -a. 37 ii., do Meyer). o 2 minutos da
estação e de todos 0$ bondes, com doís
Sranlcs quartos, duas sa!a3, cozinha, W,C.
e banlieíro, tudo era ponto grande, e bom
quintal: as chaves, paru vêr e Tratar, com
o proprietário, no fl. 39 da mesma. Preço
ro:ooii$ooo. (Ki83o)J

VTEXDE-SI- na rua riaeb, Riachuelo, .
V 11:11 minuto -Jo trem. uma casa nova

ap::hcct:i:la. Cem .t quartos, _ _ai_5_ salc
ta, cozinha c, dispensa, banheiro esmalta-
do, varanda, jardim e p-ímar; porão liabitavel. coui 5 quartos, Cc. Trcço módico.
Trata-se co;n Itibeiro, rua r.uenris Airei
n, 9í, rias :-i _ 1 e das 2 is 4 Èoras.

(X 1810) ]

i
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PEQUENOS __ .

AlfífUNCSO
VENDAS EM LEILÃO

J. LAGES
KCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA• DO HOSPÍCIO N. 85

Telephone n. 1.1901, Norte.
Leilões á realizar-se na semana de 8

il 13 de maio de 1916:
HOJIÍ. SEGUNDA-FEIRA, 8, á 1

hora:
Leilão de predio á rua José Domin-

ros n. 64, Encantado.
HOJE, SEGUNDA-FEIRA. 8, ás 5

horas':
Leilão de inoveis á rua de S. Chris-

tovão iv. 522.
QUARTA-FEIRA, 10, á 1 hora:
Leilão dc alfaiataria á nía Theophilo

Ottoni 49, espolio do finado João de
Lilla.

QUARTA-FEIRA, 10, ás /| lioras:
Leilão dc terrenos á rua S, Francis-

Co Xavier, entre os ns. 5374 e 610.
QUINTA-FEIRA, 11, á 1 hora:
Leilão dc predio á rua Morro da

Saude n. 3, espolio de Samuel Schoel.
QUINTA-FEIRA, ti, ns 5 horas:
Leilão de predio e moveis á rua dc

S- Francisco Xavier 22,
SEXTA-FEIRA. 12, á J hora:
Leilão de uma nona parte do predio

& rua S. Luiz Gonzaga, 11. 99, tun ter-
reno á rua Miguel Ângelo sem numero,
cinco bois e 2 carros, tudo pertencente
ao espolio do finado Raphacl da Cruz
Gonçalves; serão vendidos á rua Bue-
nos Aires 85, armazém, antiga rua do
Hospicio,

SEXTA-FEIRA. 12, á 1 liora:
Leilão de moveis á rua do llospbio

a. 85 armazém.

IMPLORANDO A CARIDADE
F«r intermédio desta redacção, oppeUatu

tara * «iridade publica, as seguinte,
•cnhoras:

VIUVA AKNA DO AMAIÍAL, cega, e
•Wm diaio doente e lem ninguém para sus
ffompanhii, recolhida a'um quarto;

VIUVA ANGEI4A PECORAP.O, com
>5 annoi de edade, completamente cega e
V>»l; tica;

VIUVA AMANCIA, com CS nnnos de
«tilde, qiiasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre velhi-
nha, ri ura, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
•cm amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
RO&,. riia de nnilio* oo ollios e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en
Irrvadc, sem. recurao«; *

VIUVA LUIZA, com oito lühos me-
oartt;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha ttm o menor recurso para a tua sub-
•llttnci»;

•ENHORA ENTRKVADA, da rua S».
Odor dt Mattonir.hns, 34, doente, impossi-
tlllttdn de trabalhar, ttndo duas Iilha»,
tando uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, Itefiia, ttm poder
trabalhar.

VIUVA SANTOS, com £B annos dt
•dade, gravemente dotnle dc msleitia in-
auravel;

, THEREZA, pobre ctguinlio sim auxi.
lio de ninguém.

VIUVA BKRNARDINA, com 78 an.
nos.

AMAS iam i DE LEIÍE
OFl^KKECE-SE 

uma ama com leite dc
5 mezes; para ver e tratar com D.

Gloria, na rua do Lavradio n, =3.
(130;, A) R

I)K10CISA-SE 
de unia ama secea, com

jiratieu, para cuidar de iim;^ creança
dc sei.s mezes; na rua 24 dc Maio n. íig.
Estação do Itoelia. (1279 A) R

IIÍIIIHiililliilMtíEBIl';gil':,«ii!!:»:;iai:iilH|i!líaí!iiMi:31^|»
S AO LEVANTAR. . . TOMAE I
R UM PEQUENO CALIX DE I
I Guaranema I¦
¦iiiiii iUBiiaaiiiiisiiii!iia«.i::iiei.!iBiiiií!i!ii!íB|í'«

Doenças do estômago, intestinos, ligado e nervosas
Dr PlinVia Crw7 — Trat!1 lambera do HABITO DA EMBRIAGUEZVi.. VU11I14 vrUZP0R suGGESTAo; e é autor dos medicamentos "Sal-
vlnls" c "Gottas de Saude" para curar o mesmo hábito. A PRIMEIRA CON.
SULTA, já por carta c já no consultório, para verificar se o doente t curavel
de seu habito — E' GRATUITA; rua da Carioca n. 31. Das 3 ás 5. (J3M6)

EMPREGOS DIVERSOS
AI/UGA-SR 

uma moça dc côr, para ar-
rumadcira ou ama eecca, pára casa de

familia dc tratamento, dá fiança dc sua
condueta; na rua Delfim 107 (Botafogo).

' (Ofio G) J
A LUGA-SIJ uma moç adecente, para da-

XXma de companhia, em casa dc familia
de tratamento, dando condueta; tratase na
praça Tiradentes 11. 39. 2" andar.

(loofí S) S

PRECISA-SE 
de um copeiro que tenha

pratica, e com 15 annos; paga-se20$ooo; rua 34 tle Maio 1114. (711 0) R

GEROULAS
superiores, a preços anti-
gos, só na conhecida

Fabrica Confiança di Brasil
87, Rua da Carioca, 87

1JHECISA-SE 
de uma menina dc 12 a¦ , 15 annos, para serviços leves; rua

Itchppe Camarão 11. 1.14, casa 0 — Ma.
ractitiã. (1246 D) J

IJP.KCISA-SE 
de boas costureiras e tail-

. lem-; rua do Ouvidor 17;. (1304 D):S

ALUGA-SE, 
em casa do familia, a mo.

ços do commercio. um quarto com ele-
ctricidade; rua do Hospício n. 113, 2",

<13S6 E) S

ALUGAM-SE, 
multo em conta, uma sala

e quarto, juntos ou separados, a mo.
ços ou casal oue não cozinhe, á tua dos
Andradas 64, 2° andar, (1323 E)S

ALUGAM-SE 
gabinetes, próprios para es-

criptoríos; na avenida Hio liranco 128,
com sacadas -cara a rua Sete. - (13-5 *0 S

ALUGA-SE, 
na rua Senador Dantas 52,

um bom quarto, com' 2 ' 
janellas para

iardim. (9°° El

A LUGA-SE. a um cavalheiro do coinmcr.
XXcio, uma sala cum duas tacadas dc frente,
bem mobilada, em casa de faniilia, no cen-
tro da cidade; rua Rodrigo Silva 26, 2°
andar, esquina da rua da Asscmbléa, á vista
da Avenida. (1270 lv) S

ALUGA-SK 
um grande armazém, próprio

para qualquer negocio, com accómmoda-
ções para família; na rua 'Senador Pompeu
u. 229; as chaves estão -'nó; armazem <pe*
nado, c para tratar, na rvcniúa liio Branco
ns. 93l£A (<J5I IO__8

A I,UGA-SE, a casal sem filhos, uma hoa
XXsala quarto, cozinha, gaz, terraço, etc;
tudo novo; na rua Buenos Aires 05. i° on-
dar; preço módico. (1242 E) J

ALUGAM-SE. 
cm casa dc unia senhora

estrangeira, 3 bons ."posemos, indepen-
dentes e todos com com niunicação c mo.
bílndos; a casa tem todo o conforto moder*
nc; perto da Avenida; resposta coin as
iniciacs N, N„ ncslti redacção. (ia8oE)J

ALUGA-SE, 
no melhor ponto de 8. Cima-,tovão, uma esplendida casa para nego-*elo e residência; ver e tratar, i ru» SloLuiz Gonzaga 348. ' I,

ALUGAJSE 
uma boa sala. com pensão, a

_ uni casal ou a uin senhor, em casa defamilia; rua Senador Dantas 33. «fjJi

ALUÇA-SE. oor 60$, nma casa, com bonscommodoi e jrrande quintal, 4 minutosda estação dó Encantado, á rua Botafogon. 18; para tratar. a rua Goyaz n. ai*?

- A LUGA-SE o sobrado do predio novo da
xVrua do Cattete n. 47, cora 2 salas, es.
criptorio, 3 quartos, quarto com banheiro,
agua quente e fria, chuveiro, 2 W.-C, des-
pensa, cozinha com fogão n gaz e coke, ter*
raço com tanque, t frente para o beco do
Rio; está aberto, segunda-feira, das 11 ás
a; trata-te na mesma rua n. 344, até ás II
e das 5 em dcante; tel. Sul 1564.

(1193 G) R

ALUGAM-SE bons commodos a .micos.solteiros; na prata da Republica' 180.
(846 E) J

i A LUGA-SE um quarto bem mobilado, in-
.ÍXdepeiidente, í rua Barão de Gnaratiba
.«. 27, 'Cattete; as chaves na mesma.

.¦-';'•' (960 G) S

A 
iLUGA-SE um armazem, á praça 

'^dsv
Republica n. 195; trata-se no 189, com

Veiga. (846 E) J
A, LUGA-SE boa casa. com 4 quartos, í ruaXXdo Rezende 197; chaves na venda daesquina; aluguel 203$. (572 EU- J

ALUGA-SE 
uin escriptorio, na rua Setede Setembro n. 39; trata-so no armazetn;aluguel 60$. (S96 E) j

ALUGA-SK 
um armazém, na rua Buenos

Aires, amiga Hospício. 133;- os cliavcs
na mesma rua u. 230, o trala-se com Carra-
DLtoso, rua Sete de Setembro 29. (siiSEII.

ALUCA-SE, 
cm catta de faniilia, uni es-

plendido quarto, com pensão, a casal sem
•filhos ou a pessoa de respeito; cozinha de
1" ordem; Uruguayana 202, 1» andar.

(1355 E)

"SANACUTIS"
NAO lí' 1'OMADA. N ÃO SUJA A ROUPA

Cura : Miiiin, eczeina.s. suores fétidos, feridas, cinninccns,
eoeelrns, (rieiras, ele. ' Vende-se em todns ns iiliiiriimitins e no
deposito: HrnuantiavCid — Hospício 9. Vidro 2$50<>. (11725

«UU WMBMW

PRECISA-SE 
de um menino pura man-

dados. Pôde aprender oíficio se qui
zer; rua da Constituição n, -15, sobrado.

, (ii.|S D) J

PUEC1SA-SK 
dc um vendedor, bem re-

lactonado no commercio dc varejo
de3ta praça, para collocar artigo dc gran-
de consumo; ú rua da Alfândega n. 109,
sobrado, das 4 ás s horas. (1133 D) .1

1J11ECISA-SE 
dc uma mocinha de con-

dueta afiançada, para rnscr como
ajudante, cm casa dc íamilia; rua Dr.
1'cliit da Cunha n. 24. (1005 IX ''

PRECISA-SE 
dc uma menina «Je is an-

nos, para cuidar dc unia creança; h
avenida Kiõ liranco ll. ío^, R-'ipidn Jíio
liranco. 1,1037 O S

PUKÇISA-SK 
d.1 uma pequenn para o

serviço dc um casal. Rosário 170.
_ (1823 D) J

piiECISA-SE dc um bom official de A LUGAM-SE
X bancada, metalurgieo; íi rua do La- Ixiquarto ptira

A l.'1'CA-SK ;por 250$ o sobrado novo
t\.ih ¦ rua Visconde de Itauna n. 42,
construído a capricho, com cinco quartos,
juj.s cápaçõsas sa.as, banheiro, cozinha, iu-
stallnÇõcè electrica c dc Raz. Par contrato,
faz su abatimento. (1023 lí) S

A 1.UGAM-SE, junto-, ou separados, a lo-
Xxja. c o sobrado do predio n. 15 da rua
do Kiachuelo. As chaves -estão itia phar-macia em frente -e lrala-se ua run Gon-
çalves Dias n. 52, sobrado. Í987E) S

A I.UGA-SE o predio dli rna Senador•ii-ljaiitas 11. 59. esquina da rua livarislo
da \ eiga com oplimas aecomniodaçõcs parafamilia de tratamento; as chaves estão na
rua Evaristo da. Veiga 11. 20, loja e tra.
ta-se na rua Gonçalves Dias ti. 52. so-
brado. (9S4 'E) ti

,t LUGA-SE u
xjLBcnedicto llij
lia.

bom sobrado, na rua
ippolyto u, IÜ4, paia fami-

1.1)95 Ií) 'S

vradio n. 31, loja. (ioiSD)J

13RECISA-SE 
dc uma empregada ipara

casa de pequena familia; rua Barão
A 2 — 1'raça Secea — Cascadura.

tiooi D) S

PRECISA-SE 
dc unia menina para ser-

vi ços leves cm casa dc- pequena fa-
milia; rua Senador Furtado n. 81, caai
n. 15. (752 C) J

1JUECISA-SE, 
cm casa de pequena fa-

milia, de uma. lavadeira c engomma-
deirn, que durma no aluguel; rua Lins
de Vasconcellos n, 374, Bocea do Matto.

(885 C) R

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
» .4 JytJGA-SK «ma %pcrfçita cozinheira do
jrVtrivial; na rua lrarani n. io, quarto €.
Botafogo. (1290 G) S

OIfERECE-SE 
uma boa cozinheira dc

forno c fogão; trata-se na rua Ca-
*iiiiiliy 11. 35. (11182 B) J

]>UECISA-SE 
para casa de um casal

estrangeiro, de unia moça branca
j>ara cozinhar c lavar, que durma no alu-
suei e possa dar informações sobre sua
condueta. Não tendo muita pratica, ensí-
aiase. l'&ga-sc bem e dá-se bom trato;
ju.i Conde de Bomfim n, 1279. (98? lí) S
"IJKECISA-SE de uma boa cozinheira;
J. Dr. Siiltiunini ll. n — Haddock I.obo.

(1596 11) S

1JKECISA-SE 
dc um pratico de plianna-cia, solteiro, de- condueta afiançada;

rua Miguel Fernandes ll. (il — Meycr.
. (915 D) R

uma saiu dc frente e um
.quarto para um escriptorio ou para ca-

il sem filhos, que não cozinhe cm casa
na rua doti Andrndaj n. 125. sob.

(1395 lí) S
A'LUGA-SE a casal de tratamento ou

xX|icqiieiKi familia, parte do sobrado da
avenida Gomes Freire, 99. independente
tcncln banhu intente, chuveiro quente e frio,
bom fogão u ga::, lnz electrica. área, ten-
do na frente consultório medico. Trata-seno nicsmo. (111,18 li) S

A LUGA-SE uni quarto independente, cm¦licasa dc íamilia, mobilado; ua rua Silva
Manoel 134. (1400 K) S

AlLUGA-SE _ por 130$ o 2C7. loja dn
rua do Kiachuelo, com dois quartos,duas salas, dependenciaa c lua electrica.

Aberto das 9 ás 12 o-das 2 ás 4. •Tra-
Ia-se na rua Gonçalves Dias 11. 58, das
a ái 5 horas. (1556 E) S

TJMÍ.KCISA-SK 
dc uma boa cozinheira,

dando do si boas referencias; praça
Saeui Pena n, 35—Fabrica das Chitas.

(1390 U) s

IiRECISA-SE 
de uma cozinlieira. na

rua General Cnldirell 189, (1.133 11)

J)KECISA-SE 
de unia cozinheira tjifira

tndo serviço; rua Padre Miguelino n.
42—Catumby. (1.194 B) S

IJlíKflSAS-E 
do uma cozinheira, na

avenida Salvador dc Sá ti. 18;, so-
lindo. (1397 II) S
¦|I>KK('ISA-SK de nma cozinheira dc for-
J. 110 e íogão, pura ca.sa de pequena
fami!i;i; prefeve-se estrangeira; a rua Mal-
vino Reis n. 45. (1839 B) J

JJRKCISA-SE 
dc uma cozinheira, na raa

São Braz n, 20—Todos os Santos.
(1136 U) J

"1JRKC1SA-SE de um bom cozinheiro
J. com bastante pratica e um superior
ajudante para casa dc petisquetras; á rua
4iencral Câmara 11. iojf próximo á dos
Ourives. (107b B) S

1>I(E(*1SA-SE ile ama perfeita cozinhei-
J. ra; nu rua Alice 11. o j — Laranjci-
r.vs. (1045 11) S

]JH1ÍCISA-SE 
do unia empresada em

easa dc íamilia, para cozinhar e mais
(serviços leves; rua Visconde de Tocan-
tius 11. 43—Todos o« Santos. OFü 11) A

1JREC1SA.SE 
de unia boa cozinheira

que durma no nluguel; rua Senador
Vergueiro n. 15 — üptafogo. (18.11 lí) J

CREADOS E CREADAS
Al,l'(i.VS1-] 

uma moça branca para co-
peira ou arrumadeira; na rna da Sau-

íh1. 11. 37, próximo á praça M.uiá.
(131)0 C) S

(1 
REA DA — IVecisa-se, para lavar e

j cozinhar, que durma uo aluffttel; rua
1'creira Nunes n. 85, (1315 C) S

ÍJiUECfSA-SK 
dc uma menina até ij an-

nos, iiara serviços domésticos, dc pe-
quena familia; na rua do Hospicio n. ,15,
2° andar. Ii.tíio t'i S

]í!í 
EC ISA-SE dc una copeira r arru-
madeira, á rua Senador Furtado n.

121. Ordenado ?5$ou0. (lojg C) S

TJRECISA-SE, para casa dc faniilia dc
.1 tratamento, de unn creada para co-
jjelra e arrumaileira. tle cor branca, que
durma no aluguel; ã rua Ferreira Vianna
11. jl—Canele. (.1 J?I C) R

ÍÍÍÍEC1SA-SE 
iíe iiinã creada, para todo

serviço, em casa de família: prefere-
ce branca; rua Sergipe n. 17 — ^lariz c
Harros. (iS.|n 11) 1

1>UEC1SA-SE 
de uma boa creada que

ftúbi bem cozi;inar, para casal cs-
trangeíro, com íil!;os; pura tratar na la-
licita Santa Thereza ti. 1*4 — Curvcllo.

(1835 B) J

ÍJUKCISA-SE 
de uma-creada para lavar

c etigonunar; rua di Mattoso n. 96.(nrú n r
T)RECISA.SE de uma creada para lodo
J. serviço ,cm ca~.i dc peiptcna família.
Precíea saber eozinliar; travessa Murato*
ii n. 35. (1111 fi) R

T)RE< ISA-SE dc uma creada que stilia
.1 cozinhar o trivial c mais serviços <le
nma casa de pequena família; ordenado
4.Í-...-.; nn do Bocha :.!• (1297 B) li

IIA IIIxIllNflnlIlV soecorrer a todos 03 necessi-
UU I lUlUIln IIUO tadns- Q'"nl solfror da qual-

¦•viwimiiniw quor moléstia esti» S: S: 13: on-
i via gratuitamonto os recursos para a cura completa;1 Dirijam-se em carta fochadi aos VISIONÁRIOS. Caixa do
Çorrei.i 1017, declarando os symptomas, as mamlostaçõos da mo-Iosüa, o nome, .1 residência o o sollo para a rusposta.

Juventude
Alexandre

Taz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima, I
nüo mancha. .1 pelie.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
c extingue a caspã com tres ap-
plicações.

Vende-se cm todas as perfu-marias — Pharmaeias e droga-
rias. Preço 3Í000 rs.

AIíUGAiSl', 
um bem montado gabinetedentário, cnm apparelhos eleetricos parafunecionar das S lioras da maubã à 1 borada larde; avenida Rio Branco 5. (44.',)^ J

ALUGA-SE 
o predio da rua UniRiiavann130. com 2 andares e armazém; juntoou separado; cbave á rua Floriano Pcbco-lo 4. botequim. (4051 E)"S

AJ.UCA-SK por 300$ uma parage comduas casas, na rua Joüo Caetano 'rSa
a 199; Irata-se ua rua do Kívraíllo 133.

'..¦¦ Cl/fJ Efc B

AI.UOA-SE 
um quarto em casa de fami-lia respeitável,' a pessoas que trabalhemtora;, na rua da Quitanda ti. Oli, i« ondar.

(1081 ,E) J

Al,LOA-SE 
unia bc.la «ala do frente,

lindamente mobilada, c um bom quar-lo, bastante arejado, a cavlaitltiros dc pro-l.idade. em easa de pequena íamilia: traves-
ra .Muratori n. :;. (S38 IJ) R
A1(UC.\.RE um Iram quarto eoni mobilia,j-í-co uniu sem pensão, tratamento especial,

tendo bom banheiro e luz elcetriea, em easa
seu-, creanças cohi todn o conforto, junto11 avenida Central, rua Chile n. 15. 1"
andar. (móS E) J

A laittA-SID o iiiT.illo du rna do¦ilIHiisiilfio ii. 17S. 'l'i'ata-80 nania «lo líosario G2. (,T 937) E

AT.UOA-SE 
rm easa <le familia, na rua

Rodrino Silva 11. iu, :" andar, um es-
ip'cr.dido quarto de frente, mobilado e com
pensão, cozinha mineira. (iuói E) R

A I.UGA-Sh um esplendido quarto mohi-^¦i-lado, a moco solteiro, tem electricidade
e leleiihone: ua avenida Mem de S.i 117.'" aiidiir. Cp63 IJ) S

\E/UGAM*SR 
magníficos commodos paramoços solteiros, de \\^% c 35$; na riui

de -S. IVdro n. 143. 1". iqi.7 IJ) S
A IíUGA-SR uma bna sala com tres sa-

xl-cadas para a avenida Passos, o rapazes
do conúnerclo ou casal; na rua do íloa-
1'icio --'-¦, -'" andar. w6fi E) S

A I,l*GA-Slv uma sala própria para escri-
XXinorio; na praça Tiradentes n. g8. i'l;
trala-se no 2" andar. (075 E) S

A IjUGAM^Slí dois bons gabinetes paraa. Viientista ou medico; na rua Uruguaya-
na 11. K<). (995 IJ) S

IJRECISA-SE 
dc bons cortadores,

. banca, na fabrica dc calçado "Pilar",
rua dc S. Ohristovão S5-* (1069 D) 1

1JRECISA-SE 
de unia menina de 14 a

ió annos, para serviços leves; á rua
Catumby n. 6, casa 5. (1057 C) R

PRECISA-SE 
de uma mocinha para fier-

vi ços leves e uma cozinheira; á rua
Visconde da Gávea ti, ^4. (1059 li) R

PRECISA-SE 
de uma menina para ser-

vi ços leves; na ladeira do RnsseU
n. 41. (1038 O) J

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 1 do Setembro, 180

PRECISA-SE 
dc uma perfeita copeira e

arrumadcíra; exige-se condueta aíian-
cada c use dc uniforme prelo, E* escusa-
do apresentar-se quem não estiver no
caso, Tratar á rua Real Grandeza n. 50.
ji (;i £=")

I3RKC1SA-SE 
dc uma mocinha para ser-

víços leves c lavar nlRUmas roupas; á
rua Nossa S. dc Copacabana n. 500.

(1.17(5 11) S

IJ1ÍECISA-SH 
do aprcnilizes de sapa-

teíro, no concertador ile calçado, o
Relampauo; avenida Passos n, 6.f.

(1.187 D) S

PRECISA-SE 
uma perfeita cngomiuadci

ra dc lustro; rua
guape n. 15, I.apa.

Visconde Maran ¦
(1040 D) S

' A I.UC.A-SE uma linda sala dc frente,
Xi-com bella vista liara o Merendo das Fio-
res, a casal sem filhos ou tres rapa/xs do
comeinrcio, com pensão, em casa dc familia
de lodo rivpcito; á traves-a S. l''ranciseo
6 a" andar. (10:9 !¦) S

4T(Uf.A-SlC 
uma boa sala com seis sa-

ÇíufciSi própria para consultório ou escri-
iitorio, Avenida Passos. Trata-se :'.i rua
Senhor dos Passos 59. (t.itS IJ) S

A I.UC.A-SU um bom quarto, eni rasa 'lc
xXfamilia. cnm pensão, mobilado, luz ele-
ctrica « optima banheira, cm casa lim.
pa c fresca, a ¦pessoa dc tra*ameulo; ua rua
de S. José 7ü, iu andar, próximo á ave-
r.ida. (1408 .Ul S

i MJGAM-SE bonitas salaa de írente, e
-íVquartos. com todas as dependências; rua
dos Inválidos ti. 30, cob. (975 Iv)S

A IfUGA-SK, nor 25$. um eommodo, na
¦tXrua de SanfAnna 61, (1.154 E)

A LUGA.SE uni 2" andar, na rtia do
XXOnvidor; informações por favor na Joa-lhena IÍjvc, ua mesma rua a. i;j,

(ic.ij E) S

A LUGAM-SE bons quarlos, a 25? c 30$;xXna rua da 1'rainha 11. 7 sobrado.
(103 aE) S

A I.UCrA-Slv tun eommodo a moços ou a^A-casal que nfin cozinhe; na rua de São
Pedro 1164, sobrado. it.in IJ) R

ALUGA-SE por ,-;o? um quarto mobilai
do. para soheiro; na avenida Rio llran-

co 11. 7. 2" andar. ítjip IJ) S
A LUG.Ü tllj (esplendida sala para doisxXmpazcs 011 casal sem filhos; na avenida |Central n. 23, 2" andar. (ijuS IJ) S

A TyUGA-SH cm casa de familia. um quar-xi-to mobilado, com todo o conforto a tun
senhor dc tratamento; na avenida Passos
11. 40, sobrado. (782 E) S
A'LUGA-SE por 700$ o predio da rua

XjlGc neral Câmara n. IÍ4, com loja c.
dois 'andares; trala-sc na rua da Aliando
aa 11. 12, Peixoto & C. 7SO IJ) S

Alt/UGA-Slv 
bila casa assobradada com,

bons comniodos e quintal, junto á pra-
ça dos Governadores; as chaves ua ave-
ntda Gomes Freire u. 27, onde se Irata.

(1013 E) S

ALUGA-SE 
na rua Christovão Colombo

n. 02, chaletzinhos para pequena fami-
lia; as chaves na rua Buarque de Macedo
m. 16. (i;So G) R

A-LUGAM-SE era casa do wm ca-
¦*Vsul 2 aposentos com janellas,
loznr sniKliut'1, perto do bonde e
mar; para ver e tratar na rua 20
de Novembro 124. Ipanema.

 (A 3829) H

ALUGAM-SE 
boas casas, por preços com-

modos, com accommodações para fanu-
lia regular, á lua Barroso 67, Villa Miim.
Copacabana; as chaves cstfio no n. 7.1. onde
se trata. (301 H) J

ALUGA-SE 
na rua Buarque de Macedo

n. 12, pequenos chalcts para casal sem
ifilbos ou moços solteiros; as chaves no 16.

(i:8S G) R

ALUGA-SE, 
muito cm conta, na rua De-

zenove de Fevereiro n. 171, unia casa
para familia; as chaves eslão na rua Pau-
nno Fernandes 72. (1286 G) S

AlbUGA.SK 
a excellente casa du rua

Paulino 'Fernandes n. 63, para familia
ds tratamento; iu chaves na mesma rua
11. 72. .. (1287 G) S
"ALUGA-SU uma magnifica sala mobilada,
xXscm peuaão, a moço do commercio ou
cavalheiro dc. tratamento; na rua Andrade
Pertence n. 18. .' • - . (1120 G) J

ALUGAM-SE 
dois bons quartos indepen-

dentes, com janel'as, luz electrica e bo-
nita vista; na rua das Laranjeiras n. 45.

("35 G) J
A T,UGA-SR o predio da rua Alice . AA>X.Lr.aranjeiras; as chaves 110 11. 56, nua-

tro iiuartos, duas sales, entrada' e jardim.
<ii45 G) J

AI,UGA-SE i{) -casal ou cavalheiros, ex-
cellejite .Aposento, com ou sem pcnsSo,em casa de familia; oa rua Huarqjic dc'Macedo 11. 36. (1237 G) J

A 
LUGAM-SE optima sala mobilada e
um quarto, este por 40%, com electrici-

dade, em casa dc família franceza; na rua
Corrèn Dutra 78. (843 G) J.

ALUGA-SE 
uma optima sida dc frente,

mobilada, a dois moços; na rua Fer*
reira Vianna n. 47, sobrado. (1196G) R

ALUGA-SE 
bom quarto com vista para,0 mar c jardim da Gloria, para moço

solteiro; na ladeira da Gloria n. 37.
(1130 G) R

ALUGA-SE 
optima pala de frente e um

quarto mobilados,, no ig andar de uma
casa dc fajniliti franceza; rua Voluntários
ilg Pátria -129. Oosp G) R

AlF/UGANb 
SE commodos com nu sem

pensão; na nio da PassaRcm 11. 98. Bo.
tdfofto. (1060 G) R
A IiUOAM-SB duns snlns do fren-

•i^te o dois bons quartos, indo-
pendentes, bem mobilados ou sem
mobilia; ensa do familia; preço
bastante razoável; na rua llurquc
de Síeeilo n. 41, Cattete; trata-so
depois das -4 boras da tarde.

(.T 763) G

ALUGA-Slv 
na rua Conde dc Irajá 35.Botafogo, um quarto cm casa de fami-

lia tendo grande quintal c pódeisc lavar
para fina.  (1379 G) S

A LUGA-SK uma cosa por 28$ com quar--il-to. sala, cozinha e latrina; na rua de
S. Carlos 11. 151; trata-se 11a rua tln Paz
n. 19. -Rio Comprido. (1401 G) S

A IiUOA-SE a ensa da rua Dr.
-í*IPrudento do Moraes 11. 41. em
frente á praça Ferreira Vinima,
em Ipniiemii, com confortáveis e
Iivaienicus aeominodaeões para fa-
milia de tratamento. (3 772)11

A. LUGA-SE o confortável predio da P"-
.Aça Ferreira Vianna n. 70 (Ipanema);
trata-se na pharmacia. (1163 II) R

E MANGUE
A LUGA-SU, por 4S$. unia casinha, com

.d-dois quartos, duas salas, terraço, cuzinha,
10111 bastante aeua; rua Carlos Gomes n. 59
(Morro do Pinto). (1832 I) J

i LUGAM-SE salas e quartos, todos os
XVcoiiiinoilos tem ianellas, uma sala é, de
írenle. grande quintal taiioue o banheiro;
iua Affonso Cavalcanti 11. 174. ('"5 1)R

A LUGA-SE 11111 sobrado por 90S; rua do
XA-Livraincilto 79; Irata-se uo mesmo, com
d. Maria. (n.19 D 1*

4 LUGA.SE, por 40?, em casa dc familia,
JXitma esplendida saiu dc frente, com luz
electrica c bom banheiro, a mocos, senhora
ou casal decente; ruu Cardo-1 Marinho j8-A,Praia Formosa (próximo no largo dc Stmlo
Christo; não tem cartão). (930 I) *

ALUGA-SE, 
para Rrandc familia, por

joi)?, o sobrado, completamente novo,
com 7 commodos, á rua dn Gamboa n. 137;
vor. no mesmo, e tratar, á rua de S. José 26

(1840 d j

A. LUGA-SE, por nreco barato, boa casa,
•f-iLcotu dois quartos, duas salas e bom
Quintal; na rua Cardoso. Marinho. Praia For.
nosa; informa-sc na mesuía rua Cardoso
Marinho n. 7. escriptorio (870 I)

AILUGAM-SE 
dois. bons aposentos, com

ou sem mobilia, com pensão, em cara
de íamilia dc. todo respeito,'a casr.il dis-
tineto e cavalheiro sério; na rua Dr. Aris*
tides Lobo 23. telephone Villa 25S2.

(1310 J) R

ALUGA-SE 
um quarto, ein casa de fami-

lia, com direito, a uni rapaz sol-
teiro ou a casal sem filhos; ;'i rua Coqueiros
n 59-A, casa V; preço 35$ (Catumby).

ALUGA-SK 
barato Rrando armazem, na

avenida Salvador de Sá 197Í .tem luz
e força eleclrica para oualqucr fabrica; Ira-
tti-se na rua de Catumby 43. fw J) K

COLLÀRINHOS
tio Unho. Simples, 3 por
2$. Santos Uuuioiit, 3 por
2$50O.

Só na

Fabrica Confiança h Brasil
87, Rua da Carioca, 8!

A I1.UGA-SE por 110$ a casa assobrada-
X\da da run Itapiru' n. 169, em Catiim-
by, com duas salas, dois quartos, quarto
jvarti escada, luz eiectrica e bondes de cem
reis á põrtá; as chaves estao 110 11. 107.
onde se trata. t'"-0 3) g

ALUGA-SE 
-unia pequena casa, .cara

pequena íamilia. losar muito saudável
e multa largucza; travessa do, Navarro 25.
antigo; informa-sc na rua Itapiru go, venda.

ALUGA-SE 
o bom armazém da rua Ca-

tuinliy 4&; trala-sc na rua Frei Caneca
245; alúsuel razoável, U36J J)R

ALUGA-SE. 
por 130$ mensaes, o predio

du rua Ur. Campos da Paz n. 951 • a»
chaves estão no n. 91 ih mesma rua, c Irata-
se na rua Pardal Mallet n. 5. ("V-D-1

HADDOCK-LOBQ E TIJUCA
4 LUGA-SE, por i8?S. o predio da rua

Avisconde dc Figueiredo 89; as chayw
eslão 110 n. 107. ("77 K) K

ãwiãiiiM
Fortalece a raiz do ca- |FOMADáã

üBiüillilüBSülllíülBÜIflimiliilB

belHo e elimina a caspa
CASÃ_CIRIO

OUVIDOR. 183
[¦iniáiPiiiiiaiBiíBinBníaiiíHiia»!*

ALUGAM-SE 
um quarto e sala de jan.

tar, com direito & cozinha, a casal de-
ctr.te; á rua Senhor dos Passos 20. 1" and.

(964 1) S

A LUGA-SE o grande e novo armazém,
.Aproprio para qualquer negocio, a rua da
Gamboa n. 137; ver, no mesmo, e tratar,
:'i rua IS. José 26. (1S41I) J

ALUGAM-SE, 
a 40$. 45$ o Co$, uma boa

sala, com 2 sacadas, e z quartos; na rua
iVscondc Itauna 33. sobrado. (954 D J

ALITI.A-SK 
o esplendido e espaçoso -pre-

dio da rua Alice n. 68, Laranjeiras,com commodos para familia de tratanienlo.
Chaves uo n. 0.1 o trala-se na rua Sele
de Setembro 171. (101 íG) S
AÇUCIA-SE por 1SOS casa mo-"fl.lernissima, irrandc quintal, em

Botafogo, rua 1). Carlola 52-V1I;
chaves á paia USO. (S »69 (i

ALUGA-SE 
um esplendido quarto bem

mobilado, para casal 011 cavalheiro dis-
tineto c fornece comida a domicilio; na
travessa Marquez do Paraná 11. 26.

(76Ó G) J
ALUGA-SE para familia de tratamento,X».ti. 17. Laranjeiras. As chaves estão 110

armazém da rua das Laranjeiras 11. 214.
lrata.se na rua liarão de llainhy 11. 61.
Botafogo. (024 G) R
ALUGA-SE utn quarto ou sala de fren-•íi-te, a um casal ou a senhoras de trata-menlo, cm casa de familia. onde não ha

outros inquilinos; na rua de S. Clemente
n. 94. sobrado. (777 G) J

A LUGA.SE uma casinha com quintal, c
Á"V.muita agua. i rua Visconde Sapucahy.
n. ,1!Oj (577 D M

A I.UGA-SE a casa da rua Sara n. 72; a
iWcliave está 110 n. 25, e trala-se na rua dos
Cuiives n, si: tem t bons commodos • e o
aluguel c barato. Praia Formosa. (66 I)li

iiiaiaiaiiiiiBiiBiiiniiiiüBiüiiHiinaBiniisif
I AO DEITAR... 1

TOMAE UM CALIX DEM

I Gtiaranesia |
ilÍ!]|llinii!HllillHlliiailllHNBIIIllillllllKII}WIII!BII!!IBl

A LUGA-SE, para pequena familia dc tra-
-*rXtainentOi uma casa, com z quartos, 2
salas, banheira, cozinha a paz e porão ha-¦bilavel; á rua Coronel Pedro Alves n, 379,
casa III; aluguel de 130$; informações na
«sa 11. I. (683) R

A LUGA-SE 11111, quarto n umn senhora
-t.Vque trabalhe fora, em casa de um ca-
sal sem filhos; .ua rua da America 41,
casa X. (786 I) S

AMjGA-SIv 
um bom auojento. com janel-Ias pura o itinlim, oerlo dos banhos den.ar; rua lluarque dc Maenlo 32. (H.|2l",)K

,4 LUGA-SK Rrandc parte de um sobrado,
Xicom t4 janellas para a rua. indepen-
dente; Uruguayana 2-. (609 li) J

.4 I,bV,A-SK o bom 20 nadar da rua Selo
Xi.de Setembro 11. 17-*; trala-se na loja
de cha;éos. (103 3E) lí

LAPA E SANTA THEREZA
A LUGAM-SE esplendidas silas de fren-

xVio, só a rapazes; na avenida Mem de
Sá 77, esquina da rua Lavradio. (1120IOK

4 LUGA-SIÍ, por 100?. o magnífico pre.I:oXjl.Üi'1 rua Petropolis 11. 16, Santa 'Vhcrcza;
tn.ta-so na mesma rua 12. (120a !¦') 11

COBERTORES
tl<J toilos os tamanhos orjuulidatlcs, por preços do
lí »M TEMPO, aintia veu-
«o a

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

A LUGA-Slv unia boa casinha assobrada-
XÍ-da, com 2 quartos, 2 salas, quintal,
cosinlia o todas as commodidades, por 91$;as chaves á rua Dr. Carmo Netto 179,
cçougue. (;oi I) S

CATUMBY, ESTAGIO
ÊRIÒ

A-LUGA-SE 
por 152$ uma esplendida

¦casa, toda pintadii e forrada dc novo,
com electricidade, quintal com arvorca fru-
ti feras, boas accommodaçÜea para familia
de tratamento. loRtir saudável; aa rua dc
S Cláudio u. 23, Kstacio; as chaves na

ALUGA-SE 
o excellento predio, para fa-

milia de tratamento, ú rua Santo tlcn-
riquo 83, próximo á praça Saenz -Penai; tra-
ta-se na mesma rua 11. 85. "'"" Kí l!(89fi K) R

ALUCA-S'E 
por 120$ ti casa da rua .Ce-

neral Koca n. 37 (Fabrica), com seis
connnodos e clectricidade; o chavo no mu;
mero 41. ('3^ K) S

A LUGA-SE uma mo?a portuRiicza para
^Varrumadcira c copeira, preferindo casa
de 'Pequena familia. Trata-se na rua Conde
de Koiiifim n. fliC Telephone Villa 391.

(1372 K) R

ALUGA-SE, 
por .io,i$,o grande sobrado

da rua Conde dc lioinfim 240. forrado c
pintado de novo. com 7 auartos, 4 salões
e outros comniodos, quintal, gaz e clcctri;
cidade. (973 K) S

ALUGA.SE 
a casa VII da run Barão

dc Iguatcmy 98, tem duas salas, dojs
quartos c mais dependências, preço oo*!
as chaves estão na -padaria defronte, onde
ec trata. (iQ7.l L) S

ALUGA-SE 
o casa da rua Visconde Fi-

gueiredo 44'. trata-se na rua Haildoclt
I.obo 37; as chaves acham-se na venda da
rua Conde Bomfini, defronte ao Club da
Tijuca, (1147 K) II

ALUGA-SE 
casa para casal; tem instai-

lação elcetriea e foe.ão a gaz; travessa
I). Mathilde' n. 10, Fabrica das Chitas; as
chaves na travessa Magalhães n., 19. cm
frento. (1141 K) J

ALUGA-SE 
confortável eommodo de fren-

tc. cm casa de familia <Ie tratamento;
rua 'Junqueira' Freire 31, canto Affonso
Pcnna. (1061 K) .S

A liUGA-SE a casa da rua liarão
«fVxlo Jtaunuinc 11. 132, recente-
mente reconstruída o com todas
as coinuiodidadcs. Trata-se na rua
do Rosário 62. (J 1118) K

ALUGA-SE 
o bom predio da uia Aris.

tidef/Lobo n. 35j com 6 quarlos com
iaucllas^cada^.um». agua quente, c fria, gaz,
elcctiicidnde d'..*porão perfeitamente - habita-
vel; Irata-se na rua Aristides Lobo n. 81.

(287 K) J

ALUGA-SE a esplendida casa Ja rua S.
Francisco Xavier 753; chaves 110 680.no duo.

(¦345 W

A TAJOAM-SB as casas da rua
-fVlíuddock Lolio ns. 321 o 2S2.
completamente reformadas o coin
todas as conitinoilidades para i'a-
milia de tratamento. Trata-se 11a

rua Leste 11. -tli. onde sc trata. (1059DR'rua do líosario 62. (J 1119)K

A LUGA-Slí o predio da rua Joaquim Sil-
XXva 11, 34, sendo altos t* baixos, cnm cs-
plendidos dormitórios c mais dependeucína
precisas; as chaves estão, por favor, no «*
%G. e lrata-sc na rua da Carioca 11. 10.

(117,1 F) li

A LUGA-SE, 150$, o 11 da ladeira dl
xjLCastro, juntoao Riachuclo; 2 quartos, 2
Salas, dependências c luz c'cclrlca; chave™:
no 9 (parte baixa); tratar, Gonçalves Dias
58, das 2 ás 5. (1121 F) J

A LUGAM-Sl.v os dois magníficos prédiosXXreformados, ambos de porão habitavel,luz electrica, bondes dc cem réis. jogar nl-
,1o, aluguel barato; na rua General Argolloms. yti-A c 102, Informações no ioj ,

(785 G) S
¦ A'LUGA-SE uin boin quarlo com janel-aXU. sem mobília, só a senhor ou moço,
casa sjiia; na rua Dr. Corria Dutra 172.

(778 G) J
A LUCA-SE, por 37ÓS a easa da rua ila-Xxruo de Gnaratiba n. 183, com boas

accommodações; trala-se na rua da Alfaii-
delia 11. 12. Peixoto Cf C. (791. ;.) S

A LUGA-SK, cm casa dc familia, um bom
XVquarto, areiado, por 16?; á avenida Mem
de Sá 11. 143. loja, (1236 F) .1

A LUGA-SIÍ o sobrado do predio d ama
XV.Moraes e Valle lt. 27. por 150$, e o pa-
vímento tt-rreo, nor 120$: trata-se na nu
da Carioca ti. 2H Íoi;;; está aberto das B
ús 10 horas ila manhã. (ia7,lIf)S

ALUGA-Slv por S;$ a casa da rua Dona
XxPoIyxena n. 7f1.ll; trata-se na rua daAlfândega n. 12. Peixoto & C. (7S;C) S

A LUGA-SE um pequeno escriptorio.a Xsarío 170. (i^Ji ii

rMnsojyKTÉiiii
Para vencer diífi,......,ues piiysicas e moraes, iluminar vossos inimigo?,

destruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro em negócios, ser íili/. em
amizades e tonar saúde e bem-estar, compre já uni CASAI, de PEDRAS
Oli CKVAR, poderoso talisman recebido da Índia Oriental. — Rcmctto,
GRÁTIS, informações minuciosas e interessantes a quem enviar 300 réis em
sellos novos do Correio, dentro de carta. — ARISTÓTELES ITAII \ —
RUA SHXIIOR DOS PASSOS, 98, SOBRADO - CAIXA POSTAL 604- RIO. 7f),( 4j

IJRIjri.SA-SE 
de vendedores e cobrado-

res afiançados, na agencia Síngcr,
Estação llangu'. (78S D) S

1)RECÍSA-SE 
dc ( uma empregada parat )dos os serviços, sabendo cozinhar,

na rua Estacio dc Sá n. 13. (S7911) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
\ T.D-A-SK o predio n. 41 d.i rna Silva-flManoel, para casa de negocio; as cbavesestão na mesma rua n. 10. (1133 K) J

A Í.KGA-SK uma boa sala para escripta-¦firio ou officina; no largo ile S. Fran-
cisco de Paula 44, sobiado. li 132 V.) K

A LUGAM-Slí bons quartos, a moços sol*
jTVteíros, com luz electrica bons banheiros,
muito necio e segurança; preço 35S; rua
lívaristo da Voífía ns. 0>o( V.) J

A LUGA-SIC uma sala dc frente, bem nio-
xjLbilada, com linda vista para a Avenida.
a ui senhor si? ;; riu 1 vanic :ii \:ut 14

(1200 E) K

ALUGA-SE uma grande sala muito are--tj-joda, com luz electrica, por 50Ç; nama Uruguayana 137, 2» andar. (12Í4E) I
A LUGA.SE o esplendido 2" andar doAprcdio 11. Sj da avenida Uio Branco,irata-se no arnraseiu. '-•-'51 E)
ALUGAM-SIv unia boa sala e alcova ile-ca-frente, com dircilo á cozinha e grandenimitale luz electrica; casa do íamilia:Picso ttjí; rua do. Senado 104. sobrado.

(10I12 IJ) S

4 LUGAftt-SLí inasníficos commodos, com
XVpensão, bem mobilados, a pessoas dc tra-
tametilo; rua Kiachuelo í;.1'1 (10

A LUGA-Sfi a casal um eommodo com
¦tXpensão ü luz, sem mol»:'ia por 150Í.
não tendo outros inquilinos; na rua Cas-
siano 6ü. Gloria. l;

^ LUGAM-SK aposentos confortáveis, a
iicasaes e caralhciros, com vista para a
bahia. eozinlia do primeira ordem, banho
quente c frio; na rua Tflylor n. 2'). Lhpíií

(tüSti Fj .1

A LUGA-SIÍ o pavimento térreo do r>re--i"Adio da rua Rezende .tí\ tendo 2 falas»1 tjuartos, eozinlia e quinta! cimentado; as
chaves eslão na quitanda.' cm írente.^ o tra-
tü-sc na rua iu de .Março to, das 2 ás .',.

(ou F) R

A rjüGA-Sli solinulo novo com 6^"'iiiiiiiiiiis. li snlns banheiro,
\V. C» copa, dispensa c bom ter-
meu eom tanque; na rua dos Ar-
cos 11. .'»; as chaves estão mi loja.

(S 087) H

A LUGA-SE um iiuarto, arejado. com ou
^l-sctn mobília, em casa dc faniilia dc tra-
lamento: na rua Ncry Ferreira n. 14, anti-
ga . S. Salvador, Çattote. (4S42 G) J

A LUGA-SE o predio, ú rua Ypiratiga |S;AXchoves no n. 32. ((I90 G)R
A LUGA-SÜS, em casa dc familia, umaXV arejinla sala, ua raa do Cattcle nu-

mero 2S7, próximo aoà banhas de mar.
(30S G) T

I A LUGA1I-S1'. quartos c sidas, e duas ca-
j -TVsinlitis independentes, casa deformada ile
j novo, luz electrici, a casaes e moços sol-

tetros; sõ a gente docente; rua do Gaite-
'V -'37. (3.17 G) 1

A LI '..AM-SE. optima sa'n por ca*al e umXXaposento para cavalheiro, com pcnsSo, a
pessoas dc trataíuciilo; na run Slacliailo
dc Assis 3. (37a C.) R

A LUGA-Slí a casal um eommodo com
jriLpcnsào, sem mobília, linda vista, por
150?; na r;ia Cnssíano 66. Gloria.

(783 v_)_J

Í>K1JCISA-SE 
dc uma creada para casa

dc um casal, que cosinli? liem o Iri-
VÍal, lave alguma roupa e durma no alu-
guel, pagando-se bom ordenado. Trata-se
11.1 avenida'Maracanã ti. 727. (<$u' II) .1

JRECISA-SE de '.im.i creada para ledo j
serviço dn ca .1 de pessoa só; orde-'

nado io?. Com o sr. Eduardo, praça da
Republica o. 307, loja dc barbeiro.

(561 D) J

1>RECISA-SE 
de uma empregada dc 14

a 16 anniv, para'serviços leves; pa-
ísuie ij$ooc; mi de S. Clemente n. 47.
Jíolafogo. Ci3l3 C) R

I

A LUGA-SU meíade <1í uma i;rande casa,
XXnova; talas, quartos, eozinlia. banheiro
%. grande quinta!; rua da Misericórdia So.

(1128 E) J
AH'GA-SK, próximo á avenida Central,

-CXuma espaçosa mia de fr-ule, cnm pen-1 A LUGA-SU osao a ire. rapazes, por 80$ ra.li um» «A*,, em Vsf de TwnS; no"Sa" dèaniliem alugam.se optimos aposentos_ de s. jos^ n. .-, ,* a-jj,-,..

i El SiBISIBiaKHI RBXl BB KlíiíEíÉ
a CZAR I
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AILUGA-SE iierúo iria avenida Central,"txuni quarto hem mobilado, tendo telcpho-ne e luz electrica: n.i raa Nova. 150. emirente ao tbcalro Pheni.v. (H58 IJ) S
A LUGA-SU, em Santa Thereza. -j

.rlcutii 7 iitiirtos. :io centro d
forma-se a rua Mana n "

i LUGA-SE uma
Ain, 41, 50b.

j \. M (iAM-SK perto dos banlios
| ¦'vle 111111-, a preços íiiuUi» reilu-zidos. bi-iia sala ile frente e ciuar-
; tos mobilados, nm quarto para 2
, ne-ssons rum pensão, confortiiveis,(lcsiln aooií mensaes, luz eleetri-: ea, Telepli. Pensão Kamiliar. Pra-

Ca Jo*é de Alencar 1-1, Cattete.
:_ (J 3510) G

• A I.rr.A.M-SIJ as elegantes casas da rua' -njtudim Botânico ns. 36, 42 e 4S; as cha-
| ves com o encarregado, o trata-se na rua
j do llij.-piiio n. 144. 1" an-hr. (2,t2S G) S

! ALUCA-SE, .•...-.r~fããiÜ;ia de 
"iriãumcnTii

t j\uina casa. com 4 uuartos. enlrj senador
. Vergueiro e Avenida da Ligação; trata-se na
| rua Senador Vergueiro 2ig. Ciu G) R

i A IjCGA-SK a ensa n. XVIU ilo
llonlevnril Isabel do 1'inlni. cm
linltitiimi, completamente refor-,
íiitiiln e própria pnra familia de
tratamento. Trata-so 11:1 rua tio

, líosario 11. 62. (J73S) G

i A LUCA-SE n casa da rua II. Marianua
x3.il. 1.1: t.-.ita-se 110 n, 117. Aluguel.

I ioo$. Ilotafogo. (9.1.3 G) .1

UTERO—O VAR IOS E ANNEXOS
O ICHTUVOT.OTj, de Alfredo de Carvalho, e de effeito SOKil-

va na cura das moléstias desses órgãos — Inflamiuacõcs, cor-rinieiitos amidos ou ilironicos. A' venda em todas as pliarnia-cias do Uio o dos listados. Depositários: Alfredo do CarvalhoA: O." — Kua 1" ile Marco 11. IO.

ALU'.A-SE unia bonita c grande casa,
XVipor 85?; na rua Navyro S-, e por óo$,
ua mesma rua n. 206; as chaves Itapiru 00;
tratar, largo dc Catumby, eâquina tle Co-
inteiros, armazém, (1132 J) J

ALUGA-SE. 
unia bonita sala de frente,

bim mobilada, com luz electrica, cm
casa de família estrangeira, com entrada
independente, a moco sobeíro; na rua Nrey
rinheiro n. 106 (Estacio dc Sá). (1124DI

A LUGA-SE a casa da rua Machado Coc-
U.A.II10 11. 16.1.A; tem duas salas, dois
(liiartos, cozinha, dois terraços, banheiro,
etc.; as chaves estão na mesma rua n. 174.

(953 J) s

A LUGA-SK a casa íí rua General líele-
XXcardc n. 86, com 2 quartos, 2 salas. cozi.
rlla. iitiiiittil, etc, logar nlto; está cul limpe-
2a; 75$; trata-se á rua 7 Setembro 100.

(906) R

A LUGA-SU a casa da rua liarão dc Cote-
¦ilLlti;'!! n. 1, esquina da maça 7 de Março,
Villa Isabel, pelo aluguel mensal de 80$,
tendo 2 salas, 2 quartos, cozinha c Rrandc
quinlal, entrada ao lado: para tratar, na
rua liarão dc S. Francisco Filho li. 2S9.

(802 I.) lt

ALUGA-SE 
a casa 11. 210 da rua Pc-

reira Nunes, com boas accommodações
.para pequena familia; as chaves eslão por
íavor nn n. 21-t e trntn-sc com Júlio Mo-
nira. na rita da Quitanda 141.

(1373 L) R

A LUGA-SK, por 80$, n cara da rua Hr.
Xl.Mciidcs Tavares 11. 15 (Villa Isabel);
,\ chave tr.tá no ti. 5, c* trata-EC na rua Pc-
reira dc Almeida 37, Matto&o. C971 I.) S

4 LUGA*Sfi a casa da travessa da Paz
/In. 45! tem .1 quartos, .1 salaa, cozinha,
quintal, ótá limpa e forrada de novo; as
cliavcs estão na casa da esquina da rua IC?-
trella ll. 70, onde se trata. (977 .T) S

A LUGA*ST5 uma casinha com duas salas,
XXquarto. cozinha, terreno e rio. própria
para noivo.-, por 40$; na rua de Santa
Alexandrina 406, moderno ou 26, antigo.

(1:03 J) R

,- 
casa,l

iardim; m-1
I. (Djfi EI .1 ,

sala, ii rua da Carioca i
(1043 IJ) )

l Mt;A-SK esplendido aposento'.
-tMiidopeiulente, ntobilado, com
miliiiiii pensão o todo conforto; na
rua Condi' Lime n. 5S, Gloria.

(.1 1040) F

4 LUGA-SK ifnti bella sala. para uma se-
.fl.nhora só. que trabalhe, fora, em Santa'rhoreza; informações, á rua da Carioca il.

_ (8S3 F) R
A LUGA-SE, o esplendido sobrado, do

xidargo da Gloria n 7: tem t quartos, 2
salas, quarto de banho, luz electrica. etc.,
etc.; a* chaves na loja, botequim; tratar,
travessa dc Ê. Francisco u. 32, Confeitaria
do Anjo. (744 I-i )

i LUGA-Slv uma casa. na rua da Lapa 87,
XXj.1br.1do; .j quartos. 2 salas, cozinha, ba*
nheiro, cw.; informações, telephone su! 1014

(747 F) j
A LUGA-SE. cr 12--.5. a csolcndida casa j A LUCA-SE u;:r„ casa. i ma HuinavtáxVda rua do Paraíso n. o, Paula Mattos, j -CXJ03, com .1 quartos. 3 salas, cozinha, ba-

croxímo á rua Frei Caneca; trata-se na ; nbeíro, quinta'; Informações, tel. Sul 1014.

ATATGA.SE o predio n. li lííi

A LUGA-SU á ua Pr. Costa Ferraz S
jÃ.casa nova, com dois quartos, duas Eala
quintal, jardim, electricidade e mais outi
cio n. 10, casinha n. V; as cliavcs e-tão 1
na ruu Xova dc S. Luiz n. -i-í- (io;i)C)l<

,4 LUGAM-SK, em casa dc tratamento, 2
XÜ10115 quartos, mobilados, com pensão, a
casaes sem filhos, penhores e rapazes dc
tratamento; ma Haddock Lobo 13.

(981 K) J

\LUGAAUSl*J 
dois commodos, a moços do

commercio ou a um canal sem íillios;
á rua Ur. Ari.-.tides Lobo 128. (1322 K)J
A-LUGA-SE o predio n. 837 da rua Con-

XJLtlo dc Bomfim, Muda, com seis quartos,duas salas, copa. dois banheiros com nuiia
fria e quente c porão habitavel, dividido
cm commodos. Chácara. (i-'.íi K) J

A LUGA-SU por 280$ a casa da
Jrsjosó Hygino 11. 267; as clia'

a rua Dr.
......  .Jiavcs Oítão

na rua Antônio dos Santos n. 50; trata-se
pelo telephone Sul 1639 o Villa 62^. .

(nfi K) S

ALUGA-SL 
em casa dc família, uni bom

c arejado quarlo. com ou sem mobiliae com pensão; ua rua dc S. Francisco-Xavier n. 37, próximo á Haddock Lobo,esquina do larco da Segunda-Fcira.
(782 K) S

A LUG A-SR o predio novo da rua Santo
Xlllciiriquc^ n. 5.!. com duas salas, tres
quarto?, cozinha, banhei ro. luz electrica e
quintal; tratu-sc na rua do Hospicio 12I.
sebrado. (780 K) S

A LUG A-SR a casa da rua Barão tle Cote-
^HLgípe n. 107; as chaves estão no I07-A.

(895) it

A LUGAM-SR commodos limpos, na caFa
^Xn. 45 da rua 28 dc Setembro (Muda da
Tijuca); trata-se r.a mesuía. com d. Ilenivhi-
da Baptista. K

A LUGA-SE a casa da rua Salgado 7-e-
xA-nlm n. 7.1; a chave está na rua Conde
dc i>j:níir,i 11. 211; trata-se 11.1 rua IM-
tnciro dc .Março 11. 91, escriptorio. Alu-
guel k.iíouj. (12,12 K) li

A LUGAM-SE. cm cnxi de familia. á rua
XXIIaddoch Lobo n, 417. espaçosos quartosmobilados a capricho; cozinha á mineira,

(73 K) R

A LUGA-SE o prí.lio n. 134 da rua Con.
a jL.de '!e Irajá. Hotafoi;o, tem sete quar.I tos, um barracão, jardim na frente, gran-

I de pomar, saz c electricidade. Pôde -er
; visto todos os dias das i á» C da tarde.
i Trata-se com o proprietário que reside nn
j predio. Alucmel 250$. (3739G) K

4 LIT.A.SU em casa de familia, á rua
XVAriítides Lobo n. 3,í7, magníficos com-
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras de tratamento c bons costumes; á
rua è servi,Ia psr ("versas Unhas dc bondes
de c«n reis c a casa, alem dc ser muito lim-
pa, dispõe de um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores, traía-se na
mesma com o sr. Oliveira. J

A LUGA-SE, por 140$, o predio da rua Ba-
XÜLrão dc Itapagipe -84; as chaves c^tão
no n. 20S (armazém). (o.í-; .1) J

4 LUGA-SR na rua Desembargador lii-
^vdni l'F:ilirica das Chitas) n. ilu. c r-:o-
dío renovado, um ^ó pavimento, para nu-
inero<_a familia. contorto moderno, com fo-•2.HQ á gaz e lenha, grande quintal e arvo-res frutíferas; trata-te á r.ta Valotuatso
=4. (;8j K) J

*'™™™'i* ANDARAHY/AO,
E VILLA ISABEL

ÍS "-'") •inen os OltllO'VIU CIUSDIII cp 'zL -u ou saAStio se '.in-rT•a icj-iisnpm mu itp wra u JlS-VOniV
i LUGA-SK, poi 3-5. com lur c café. um

XVncjucno quarto, mobilado, com boas com*
modi dades, a senhor ou senhora do com-
mercio; pódc dar o jantar; 44, rua Barão
dc liapagirc (7(17 Jl .1

(880 F) R t

\ LUGA-SR uma bonita sala de frente,
-CA.bem mobilada, com luz electrica. em
casa dc íamilia estrangeira, com entrada
independente, a moço solteiro; na rua Nery
Pinheiro n. ioó (Estacio dc Sá), (içoj)j

f:i nte, com ou sem mobilia e pensão, a
senhores dc tratamento: á rua Rodrigo
Silva 6, 2" andar. (12S3 15) S

A LUGA-SK, cm casa de familia. um bom
XA-í)iiarto, cora uu sem mobilia; na rua Se.
nador Dantas 27.

(iol( E) K
iLUGA-SE uma boa sala de frente, nabirita da Alfândega iis. 20 andar.

J1041 El J

¦ - m n À,IirGA*?Bo0 V «'"J?»* il» rna
j-í^Genernl Cantara 5S. Ti'iitii-<!e

ns. 00 e U'J,
(.1 708) E

Í>RECISA-SE 
tle uma peipteiia dc 13 |

annos, para casal sem filhos, & rua ;
,d.i yciijinii 174, j» inc«r. (1328 CiS|

ALUGA-SE uma s.ila dc frente, no 1" " rua tio Ouvido
Xxandar da rua Uruguayana, com 2 ja-jCOTll o sr. EstevcS,nell.-.s para riu. ;vtra jíabincte dentário ou 
crrjl sem iillior, ou moços do commercio; * LUGA-SE uma sala dc frente ou umAlíaiiuesa 130, i« aiy-ar, das 2 as 6. -rt-qnarto; na rua do Hospicio n 

(065 E) tí ' andar. i-.,}l ];) R

A I.UGVSK_ uni bom quarto, em casa de ; Xíj,.,,.., ,]„ it()ZOi rjnrailieirilS, com
¦'lmneaUR." daLapà ST so^. d» g 

esplendidas acommodaçSm^^^ 
q

CÍTTEIE, UPJEIBAS, 
~LEffi| 

mmm
3D™EGm| IPANEMA E LEBLON

i LUGA4SE uma linda rala de frente,

u-„r; «a Prain do ItaacU 9>. (-329 G) S ! te t«t,: td.l&VíT.JSul-&i2°RU I

A LUGA-SE cm cr.=a dc familia, um quar-jT-Vto bem grande com luz electrica e en-
trada inde, en.lente; na rua Ncry Pinheiro
a. 106 (Estacio de S.i). (191 J) J

A LUGA-SE um cltalct por preço módico
XXcom buns commodos c quinínl; á ruaFrancisco Fraeoso n. 19, as chaves ni nu-
¦wro ". (578 ]) M

A Ll'IjAM.SK boas casinhas, assobrada-XS-das, pint.iilas e forradas de novo, nro-
nriai para familia regular; na rua FreiCaneca 232; iraia:u-.-e ua avenida Salvador'''' •'¦' ¦=¦!• (938 J) S

A I.UGA-SK a casa n. 338 da rua Itapi-
A Vra ; n^ia-it in rua do Rosário 167.

(779 J) J

A LUGA-SE., por S5$ mensaes, a ca;, n.-f>i da avenida Canabarro .ifi: nova iilu-minada a luz eiectrica. crm 2 bons quartos2 saias c atais dependências; trata-se namesma rua General Canabarro .12.
_____ t'lS3i L) J
A LUGA-SE por So$ uma casa com dois
»S duas salas, luz, ele; na rttaconselliciro Ihomaz Coelho 11. 5S; as cha-ves no arniazem. Aldeia Campista.

(117.I D R
A LUGAM-SE, a prcçoi -u"diro5. com 011

tJi tuilT\°'i ro"f«'«eis aposento™ írua, Haddock Lobo 422; dá-se refeição a do-
!' K'"":  (3236 K> j

AS? 1 • Hma .cafa crjn' 2 nuarto-, 2
Aifoi'-o. .--,. Tijuco. (5o5 R) f

A LUGAM.SE quatro i,rciIios a 61$ cada
„.,?' s:105 a rua Conselheiro Octaviano

;,„'',, 
''.--¦', « =5 (Villa Isabel), abolira.

rV.m rcT,c <1<! r:n- "'"•<1<1 - Janellas defrente, entrada ao lado. eom portão de fer-T,'-,':,-L 
u?','¦ ' O"?1"""' cozinha, banheiro,ianque W.-C. e quintal oequeno; p-^ra maisirít.n. f,t-«,(M XTourüo, Kjsario 161, »h.,ou » rui Souza l;ranco 47. L

ALUGA-SK 
o graude sobrado, !i rua dd

.Mattoso ii, 34, com todo conforto e hy.
gieue; tratar, cm bai.10, uo armazém;

<!I05 l) R
A LUGASIi por 70$ A casa dn rtia Gc.

XVneral Roca n. 67-H; tratfl-sa na rua
da Alfandexa u. ia, Peixoto Sc C. 1

(788 L) 3

ALUGAM-SE 
nor 180$ os predios da rua

Bnrão de Mesquita ns. 737, 7.13, e
747i eom duas saias, ?walro quartos, q.tíu.tal, jardim; chaves na rua Leopoldo io o
trata-se na rna Alfândega n. 9S. telc|ilio,
nc 1870 N. (753L) %

A LUGAM.SE. baralo, as casas da nveiK
XVda da rua Pereira Nunes n. 108, Al-
deia Camph.ía, recenlomente construídas,
com dois quintos, duas salas, cozinha, qtrar-to dc hanho. iHjrão habitavel, tamiiic de Ia-
vcRcm. todos «s .commodos illuminadòs 3luz eleclrica; as chaves na casa n. 5 9
lr.ita.se na rua D. Carolina Kcydner' 37,
Catumby. («102 L) K

A 
LUGA-SIi a esplendida casa da tu».
lVireim Nunes 11. 108, Aldeia Caiii-

pista, em ccnlro dc iardim. com sala de
visitas, saleta e sala dc imitar, dando paruum terraço; do oillro laoo quatro maiqiifl-
cos quartos com ianella, quarto de banho,
despensa e cozinlu. quintal 00111 entrada
para automóvel, própria para fòxmlià dó
tratanienlo; as cliavcs cstíliT nos>'fundos e
trata-se na rua <Ie V. Carolina Renlner
11. 27, Caliullby. (903 L) R

ALUGA-SE 
o predio i tua Lins de Vas.

concellos 11. 29. em írenle á estação
do Engenho Novo; as chaves estão no
n. 19. armazém Colombo; trata-se na tra-
vcssií de S. Francisco 32. (984 L) 9

A LUGA-SK tun predio uovo. cm frentft
-*"Vilc rua, coin duas salas, dois quartos o
mais dependências e quintal. ¦Aluguel, 00$:
na rua Bella dc S. João 37* • (?7oL) J
\ LUGAM-SE casas novas de ni. 4* e

X\.-u da rtia dos llandcirantei, perpendi-
cular á «Mariz c líarro», pouco além do
Asylo Isabel, cnm todo o conforto c hy-
ffieuc, para familia ife tratamento; trata-so
com o proprietário, á rna das Laranjeiras
n. 280. Teleplione 2279 C. As chaves potfovor. 110 11. 32 dn mesma rua, residência
do Dr. Erucsío Alves. (767 D J

ALUGA-SE 
por mo$, a casa 13 da rua

Chaves Faria. S. Christovão; tralosn
ua rua da Alfândega u, tJ, Peixoto *.s> C

(787 l) 3

A UÜGA-SG por 90$ a cosa da rua Cha.
XXves Faria n. ai-H: tratase na rua da
Alfandexa 12, Peixoto & C. (783 E) S

A LUGA-SE uma sala independente, por
XVloS; na rua de S. Urancisco Xnvier
n. 4S4. (97i L) S

LUGA-SK uma boa casa na rua Espe-
trança n, 62, São Christovão.

(soo L) J

ALUGA-SE 
uma cosa na rua Theodoro

da Silva 11. 423. Villa Isabel, eom trea
quartos, duas salas,, saleta, banheiro, chu-
veiro, W. C, cozinha «spaçoaa com fo-
cão cocnoniieo c porão habitavel com trea
quartos, duas solas, cozinha com fogão a
«az. jardim, grande chácara, gnr.ige faráautomóvel, duas excellente balanças, , vivei,
ro para passarinhos, vários (gallinheiros fi
¦pombal, com pombos. Para tratar na pra-
ça da Republica n. S*, laja; as chaves es-
tão 110 predio. Aluguel aqd$. (ôti-t L) J

A I/CGA-SR por 100$ a hoa casa
•^"ViIji ma lionilim n. 212 («ão
Christovão).  (It 540) Ij

A LUGA-SE 111113 boa casa para familia'
-íide Initaiiicnto, tendo cinco quartos,
tres salas, despensa, co/.ínbn. banheiro, tan»
que, electricidade, e ohacnra; rcv|iirando-se
os bons ares da 'i-ijuca. nr> Andaraby, ma
Leopoldo n. 26a, banda Uruguay.

1388 D »

A LUGA-SE h casa da rua Visconde Sta,
XXIsahel n. 39, com 2 salas. 3 quartos,
cozinha, entrada ao lado. Jardim e um lin*
do pomar, no lojtar móis alto c saudável,
de Villa Isabel, tem gaz e luz; l«ra ver
e tratar, no mesma rua n. 30,. '601 IA J

iilllllt!!!Billl!lllllll«illi9iniK!!B!lillí!!BI
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LUGAM-SE boas casas em ponto d.
cem réis, a 15 minutos da cidade; iu

rua de S. Chiistovãg 623. <n L) j
A LUGAM-SB as casas da rua•f*D. Maria 71 (Aldeia Canmteta),

transversal á raa Pereira Nunes,
novas, com dois qnartos, duas
salas, eozinlia, banheiro e tanque
de ¦ lavauem, todos os commodos
(Iluminados a lua electrica. As
chaves uo local. Trata-so nn ru»
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des de Aldeia Campista. cuja pas-
sanem cm duas secções d de 200
réis. Alugueis 100$ e 90$000. L

VI/UGAM-SR. pnr preços modicoi, boafl
casai», na rua liarão ile Mesquita ns.

127 e 147; as chaves com o encarregado* na
casa IX do 147. '¦ trata-se na rua 00 Hon-
picio 11. 1^4, 1» andar. (2337 L) S

A mOA-SH a ensa da rua Gene-•í*<rnl Itruco n. 279. com 4 quar-
tos, 2 salas, cozinha, todas as
demais dependências c grando
quintal. As chaves no n. 285.
Trata-se na rua do Ouvidor 162. h

X LUG A-SK uma casa pcquítia, por 6c?,
^i-na rua Lopes Soma n. M. S. Cliris-
tovãu. (5'j7 L) J

ALUGA.SE n loja tia rua de S. Christo.
vão n. 1,1-A:' as chaves estão no n. 17;

trata-se á rua da Alfândega n. «12 (2° an-
o».r), sala 4. (lo-id L) J

ALUGA-SE 
n casa dn rua Costa Gui-

marães n. 27 (Reliro dn America),
com porão habitavel, quatro quartos, sa-
Jns de visita ede jantar, cozinha c o mais
que c necessário etn anna casa dc família;
tem Raz c luz electrica cm iodos os com-
modos; está pintada c forrada dc novo;
as chaves estão no n, 25. Aluguel, ito$;
trata-se na rua Piauby n. ííj. Todos o»
Santos. <Sga L) V

il LUGA-SIÍ uma caíinha, cm casa de ft*
V.'>milia; rua Gtncral Argollo 93, S. Ckrif.
tovão. (1033 L)

ALUGA-SE, 
oor 112Í, o prttliu n. 1I3

da rua Souza Franco (Villa, Isabel), com
bons accomftiudnçOes pan família de trata-
mento ? grande quintal* as chaves no n,
1S7. e trata-se á rua do Hospicio n. ,6.nem n. 90.

(9i« :) a

ALUGA-SE o c«el1enle predio 11 praça
XiArgentina n. .ia, S. Christovão. bonde á
porta, ,jo m, da avenida t entrai, dispondo do
£ pavimciitós, seis quartos, banheiros, jar-ú m, pomar, varandas Ia tora es c lindo ter*
ri ço, dç onde se admira soberba paíst.
p,em; logar secco, salubrc, livre de enchett-
tis; moradia dc tratamento; cbavm na
mesma, (1001 lt) J

A LUGA-lSli, á rua Dr. Nabuco (lc Freitas
-ITln. 158, a rasa n. I, ror Si5. c a 11. III,
ror 76Í; as chaves nas obras do n. 156, a
trata-se á rua dus Andradas 70. i. 1 S^o L)jf

A LUG A-S ti por 130$ a ensa nova, asso-
ntXbradtada com entrada ao lado, tendo
ires quartos, duas salas, cozinha, banheiro
e meia dependências; na rua do Consultoria
n. .17, próximo \ avenida Pedro Ivo; as
chaves na casa VIII á mesma rua -i ..- tra.
ta-sc com Guimarães, .1 iua Luiz de Ca-
niõci iu. (i.)jii I,) S

A 'LUGA-SE por 90S a casa da rua Fran-
-CXcisco Kngcnio n. 325: as cliavcs no
3-'7 e trata-se na rua da Quitanda ijg.

('Jl'2 I.) S
A LUGAXÍ-SIi casas novas com fluas ca-

a Xlas, dois bons quartos quintal, ba-
nheiro o W. C. dentro iie casa, eleetri-cidade, entrada Inilcpcndentc, etc.; na rua
Jockey-Club n. if,7. easa n, dn li ás
12, menos aos domingos. Trata-se na rua
do Ouvidor 11. iSj . Teleplione .1.17 Nor-
te. dai .; ás 6, com Chacon. Aluguel, 91$.(su d j

AiLUCA-SP, — Uma casa sita á rua
XXPinto Figueiredo n. 6o, por i; $ men-
sac», com trci quartds ditas sa!,;?. cozinha,
despensa, nuinltil. banheiro, etc. -\; chaves
achani-sc na padaria próxima e trata-se na
rua Sete dü Setembro n. 3j. (i.s.j L) J

A II,(1GA-SI? hn:\i qunrto om janclla»^i-casa dc pequena íamilia. Bonde de cem
réis á porta. Mattoso 204. Para cavalheiro,

(nu D R

A LUGA.SE das 15 ás 18 hon,--, espaçw
ZXsa e apropriada bala dc frente para cur-
so do dcscnlit ou pintura. Rua Coronel
figueira dc Mello Ji» jí*', sobrado.

(n-3 I.) R
A LUG \M-SR boas casas á rua Jorge

XjLKudge n. ;\i; as chaves no n. 74. ca-
sa 10. 1'rcç.i. 9i$iioo. (S|í 

~»i) 
J

A LUGA-SE nina perfeita cozinheira aXÍ.lavadeira cie cõr o asseada. de toda «4
confiança; ato Tua Senador Furtado i?%
não dorme no aluguel. (9'j.lL) íí

t. LUCAM-SE a Bo? os prédios .•.s.",,irai
iodados ni. V, IX e XII da rua Um.
beüna n. 23, csquiiia da rua Chaves Fa-
ria. Caneella, não alasa. limpos, 'uoih rntn-
modos, quintal e L17. electrica. . vnL) J

A LUGA-SlJ unia casa com dois nuartos,¦f.Vutr.a «aa e mais dependências, pur Sol»
« rua Amaral jí. (n7í t) ¥
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Cortinados para casai

PYJAMES I3E ZEPHIR
4S5O0, 5§50O, 68500, 78800, 8$800

g^tv^^JwiuBiM^rtvij-jBiwr^aManyM-MK

CRBTONE INGLEZ PARA LENÇOL
Bastante largo - Metro 1*480

«SSS-MORINS^SSr
Rouxinol . . 7$900|Condor ... 16|800

Luzitano .;. 131500 [ Cambraia gggggQP

V^E TER/niW^R
Guardanapos grandes para mesa

Adamascado
l[i dúzia 1*1, 187. 304

LENÇOS FRANCEZES

H4 dúzia *700, 1SOO0, 1$500, ljji800

Grande sortimento de vestidinhos e
tóucas para meninas

Vestidinhos
a começar ds

2f 600 rs.

Toucas
a começar de

7$800 rs.

ATOàLBADOS FARÁ MESA
COIt, 1,50 largura, metro

3L£p7so
BRANCO, 1,50 largura medo

750
Grande sortimento de aventaes para

meninas desde i$2Q0
jMmmmrrrrgiirwnrnTiisriiiiiriiiHii [mm i iiiiPim_miwmaiiiiMi_____m_____u____Emmui.immwMBimM

Uma camisa de Tricot com punhos e
collarinho por 2$5O0

22.430 ditadas» de collarinlioa e pu-
nlios de linho para. liquidar

COLLARINHOS
3 por 2|y.ioo

PUNHOS
3 pares

GRANDS SOftTBBHTO DS BLUSAS S MATINSES
Blusas

á começar ile
1$600

N8afinées
a começar de

G$800

380
HOMENS PAR

600 rs.
MEIAS

SENHORAS PAR

800 rs.
380

CREAMA PAU

400 rs.
150 Peças de algodão - a começai* de 2|700 -

PERFUMARIAS^ SUSPENSORIOS
. , 18700

Ctostusties Oolman côf e branco desde 7S80O

EXTRACTOS - Saldo
• Jicliy (francez) . . . .

LOÇÕES sortidas |90O, lSlOOe. . .

Pó de arroz, caixa #400, §600, 18200 e

Pasta para dentes, í$; 1|}300, 195U0 e

BRILHANT1NA, #800, lglOOe

18900 Suspcusorios insilação (Juyot

18800
18800
18600
18500

Suspensorios americauos presidente

Suspt-nsorios suissos seda . .

Suspensorios para menino

18000

.28600

£500

GRAVATAS
Príncipe Uallcs Foulard
Gorgurão — Novidade . .
Regadas com moita
Regente Foulard com piuta •
Coqneliu Mousselliue

$000
«5400

§400
$000

#500

C0RP1NHOS; CALÇAS E SAIAS PARA SENHORAS
Um corpinho finíssimo , . I$5oo
Uma calça com bordado . » ¦;•-' 'ís!)oo
Uma saia «-om bello bordado. » a$7oo

» íiiiissima e bella fita. . CsSoo
CAMISAS E CEROULAS

Uma camisa inouseliue cor . . .'$$;{<>«
» » Peito íustão . . 2fí',ioo
» » Peito linho . : 5$i)oo

Uma Ceroulti de zephir por. l'|.5oo
1[4 dúzia Ceroulas coz de Fustfio tííõoo

mmrM,.»mmillWWW«'l»'M''' M_.______mm2u*^-Kimm2*MÊawa*umÊrMr*'s™r-~' m mm— ¦ i ¦ iMnMa«««MMBiBMi^MWMMMaiaM««MMMM«wM"M"»"M'"i»—"^—^—* BÜw

r-líN-l)lvM-Sl5 dois. predioB S rna topes
_, 36 e. 3S, Campiiiho, com 3 quar-

«luas salas, etc.;- terreno 40 ms., fun-
e.Ic-.u iCoJoüo i,or 10:000$. ,Accc'-dos; re. ._

Ia-se offcrliii Trala-se com o
rua «lj Rosaria 120,

Netlo,
(11C1) K

TTKNDf.Ú-SR: Por C>:ooc$ o «rctllo da
'i'"i'i Senador Nabuco 74. as gluiveir-ua

„ ?D por 5.500$ o ila rua Or. Silva Pm-
o íi- trata-so cnm o sr. Druinmotid, _a r.

do Kossrio 1.14 (tabclllão), da 1 liora as 3.
,er á rua Manocla UatUosa 3|N^«^

TTíEXDIi.SIv um liom chalet com 2 sa-
> Ias 3 quartos, coslnlia, jardim, gradil

«ia frenle, 11X4*: V"S« 5iS<>°$i pia 5C"
nador Niibuco; tralar .1 rua da Carioca 13.
1» niitlar, icleph. nr» l'. (.Ni.-;i)a
"\7"líXI>lvM-SI5 duas casas «ovas,,-preço

módico, ln?ar saudável, com Jitinto ter-
reno, ii tua dos Vitlla-.los ns. o;-..\ c.ae-iU,
Nlethe.-.-iy; para triflat com o si', («ornes;
ii rua da ("luitanda 24, l.Ni:?-) i>

VHIaDK-SIÍ urna casa nova, sem ser lia-
y bitada, tem um bom lerreno dc es-

«piina. 110 vnl.ir dc o contos, in.r .r.jooíooo,
. :u fn-iilc ,'i estação de Terra Nova: run
1) Clara ;-. (NiBip)J

VIJNDK-SH 
uma casa com dois quartos,

«luas salas, pia ua cozinlia, eom (jrau-
de terreno arborizado, eercailo de zinco,
na rua Amalia ion; as cliavcs cstuo no
19,-, ilí. «le Quintino Ilocayttva. Trata-se
na rua Álvaro 47. li. «Novo. (N;S.iJS

VJvXDlvSIÍ 
por ifi:ooo$ liam prcdio.com

3 quarlos grandes, 2 salas, «••.ziiilia,
despensa, saleta o outras dependências,
jardim á frente e terreno de 50 mctros.oe
fundo, íeiiio moderno, situado 119 melhor
trecho da rua São Francisco Xavier. Um-
dc presentemente soo$pOft; tratar i. r;u da
Alfândega 4-'. saia .1. d:is 11 em deante.

(N ;.|6) J

Vi-iXlJll-Slí, 
e:u executivo Iiypothccario,

na õ* Pretória Civil, 11:11 preilio o ter-
reno i rua Viuva Cláudio n. 45. nntigo 41.
íeitio clialct, cm centro «le terreno, com
õ.ius.to larg. por 10,15 compr. U terreno
tem ie,ius..|.i por 81,44. Avaliação barata
.•I5oi.$ooo. \'ide edital Diária Official do
0.5.10, («N* ;¦') J

VI-NDI-l-PR 
por 1.1 contos uma easi com

bem lerreno-, rua de Simtu l,ui«i -u,
Maracanã! trau-se ma uicsina rua 04.

{14 ?73t .'

VBXDE-Sli 
11111 predio com 10 quarto»,

3 salas, garage. etc. Trala-sç. com
Santos, rua Gen. Câmara u. 320. (1Í7541J

TTBXplí.Sl} õ P.redio, com gran.le.ttT-'»:;
V no, da

Irata-se com
{.isboa n. Ul. Catteíe.

«la rua 1). lituza n. 67. Gbrial
Irata-se com a propnctaria, a run ülenio

(C775) J

VKNDlí-S.K 
com grande prejuízo uma

casa acabada lia pouco «le .consmiir,
na rua T,ygi:i, 11; próximo á listaçio dc
Kamos; tráia-se na rua São José 5-'.

(X iuio) S

TTKNDIÍ-SH um importante terreno Jtijt;
V to i rua Conde dc liuiiifiiu. rciulen.lo

700$ mensaes e por preço muito resumido:
na rua «Io Uosario 172. ulú™1 »"'; í"1"
o sr. Jtilio. IN S89) lt

Tt7\K\"DKSK lim iircdío novo iior inoooS
V seiiilo 3:500$ «lc entrada c o restante

0111 prestações de í20$odo nncnsaes, t-o:n 2
tiu^rtos, -' talas, cozinlia, banheiro e \V. C
com bom terreno no lado, medindo ¦"x,13,
nrboriuda cmn bonilo pftmar, lia ma llnr-
ges n, f.ó, Cacliaraliy, Mcycr. (NiSiSlJ

t7"EXl)(!-Sl! chiu urgchcia o lírreno da
V 1 1 Miisilalena ns. 45, 47, e 4'). pro-

siíüo á Kslnçâo <-lc Todos os Santos, logar
u!lo e secco; tom ngua, <luz e csjoto, es-
plcmliilo paia cliac.ira on para edificar;
ti ata-se á rua 1'rancisco Muratori 3'>. da
i ás ,|, tNisiriJ
'\7I-:M.h;SK mna boa «Sisa cçm 4 quar-

> los, = salas, porão lipbitnyil e grande
ícrrciío; medi i-- Metros'de treric por 7?
.le ffititlós, na riia Tlüiil! i.'l'l,".l<, do Ri.i-
i-iiiie!o. As tliaves estaò «a ¦ mesma ana
ii, uo. t* trala-üâ com o proprietário -uri
rua São ClitistiH-ão 4Su. (Xi.Si.i. !

TTliXDivíii; a tri.ila réi.i o metro, qua
V .Ir..-!., dc leirents. próprios para si

Hos, 111.5 siili.iibio?. lotes de. u.x.-.io preçi
'.$í)$ooo, cm porção a 30" róis-; tratar cou
Ouirino, rua 'llüíiücitj ,"«(. (No",t'.'

\Ti;.\'!.il-:M-SH a-15$ <le prestação lotes
\ io\.ío terrenos alloá, cai Madurei rs

\illa Miraudclta; rtw llospicio .10.1, co'
Uitiri::-.. (N «.oi.

l-'Niil..\l-SlC, o preslnçüss dc 15Í00
! ' ¦¦• d,í lerreíi» ox4ò por üíoüí •¦

is us Santos; cm olaria í;.vp, pi.-
iÇ .KuRcnho.de Pcntro, 11x5,5, |n
:..•.'•: itn Sfndureira 1.0x50,.por P.io

U:o «Ias IV'!r;i.s 11K50Í preço 1:500
II-, ;.fci,i 304, cam Qiiirino. fXlio i

i! ,\ l *I*-S ií n casa \\ i rua Sylvio .:
li iL;i-;v- ua mesnva rua, o;, ICsUiçJo
i.i>. (M1035)

^^Ba^KasaBHBSMwYT?

-Ç;nCXniíM-S'lí 
prédios uo UoIlleVard :5

V «lc Setembro. V.Ha Isabel, ou cm mas
Iransvcrsaes, Andarahy, ou cm ruas tionS-
\-crsaes, K«genho Novo, ou em ruas tnin%
versaes; pnra inais iníorinações 10:11 Mon-
lè.u, :i 1:1:1 Kosario 11.1, ou á rua Soe"
1'raneo 47, \'üla I.udiel. <N>

S» Causa toda a espécie de dores de cabeça.
a»

Prisão
de Ventre

Prisão de ventre
produz sempre in-
commodo. Torna a^j_
língua suja, enfrao.-cce
a digestão empobrece o
sangue, carregando • o
de impurezas.

TOSSE, consUiitftiõçs; çòidzn
o inòlcstlas ilo peito, tomo
PKiTOIíAL 1)13 MAÍUXUO.

líim Sole do Setembro ISO

\T«lJNnK.Sli por i.i:;.ü.j$oo«« uni bom pre-
\ ilio na lislação «Io Meyer, assobrada-

do, alio, .le sacadas de toro, entrada r.o
lado, novo. «le solida construcção, com
bondes á porta, edificado em centro de
terreno, com 3 quartos; 3 salas, quartos
para banho, W. C. interno, insinuação ele-
clilica em todos os comparlanciltos, jar-
dim na freute e aos lados, 'balanço _ pura
creança «¦• pomar; trata-se com Mourão, a
rr.a do lioíiirio 161 oú-ú rua Souza r-raii-
co n. 47. I-N)

f.TMMlllíM-SK tres bicyclctas, uma para
Víacnhora, outra para .menina e outra

para menino, em perfeito cotado: rua do
jGattcte 11. 103, loja. (M S4-1) O

in.NDlíM-SIC 11111 bom piaim 1'lcyel, um-
V da novo e moderno; um dito allemão

c v.m dito PUycl modelei "¦: tambem ttrocam*
-se, coiieertnm*se e afinam-se. Au Plano de
Ouro, do-Guimarães, rua do Kiaeliuelo, -i-'.t.
sobrado. (>.\I O06) <J

VÍiENBU-Sli por f.oiij um bom |iano
V ipkycl, «i-.iasi novo e p.rf

Alfredo.por favor, com o sr,
de Camões n,

VlEXBE-M-SE 
predios cm diversas logt-

res ou suburblos e empresta-se «li-
nlieiro solire liypolbcv-a de pred.os; trata;
se com iMo-.uão á rua Uosario 101, ou a
rua Souza liranco .ir- ^-N'

V 
15X01? SI', uni bo

dc terreno, com
boiiilo predio em centro
OW cinco quartos, duas

 grande cóiiulia, lu: clectrica. gan,
jardim, bondes á poria, na rua D. lioina-

trata-se com o propnò 111,1 de
IXiSj.-O J

CM 571'') O

íriiXDIiM-SM. á rua t-ladilock Lobo, 417.
V lliidos " l''ox-Tcrriers", puro sauüiie; uma

e.uu.v de ferro esmaltado paia casal e um
fogão a Kau, com ,\ focos, (R. 74) O

rI'.\'ni?-SI_í um importante piano nmeri-
\ cano, perfeito c garantido, por preço

módico; ina Jorge Itudife u. ;S. casa o,
Vila Isabel. (JI Cor) O

\7"1..\'I1I_-Sli. 
por 4o$ooo uma mobiiia nn-./1AM1'K1.1.0 & C.«; rua Luiz ile ta-

tlgo de jaiaraiidá, composta de u pe- IJ móes li. 30. 1'crdcu-se a cautela 11.
ças em bom estado; e por .toíooo uma ca- j j.i.S.-ú, desta cisa. (115K '..') lt
lira leiteira dc boa qualidade eom uin< fi- | .;:'-ri__^r„_--^-^—

na rua Minas «iS. lvs'..\lll.. «le
ção do Sampaio. (Nll4«i>J

TRASPASSA-SE
riMlASPASSA-Sl! uma leiteria fazendo
JL regular negocio, -tetn um automóvel

para o transporte «le leite, ires carrori-
nbas par.i a eiitrofea a domicilio e unri
secção «le aves; ver e tratar na nn «lo
Catteíe 11. uji, das 2 íis 3 lioras da tarde.

(7-l'J D J

ri11{ASl'ASSA SE mu botequim Lem
tilintailo, aberto ú in dias, com lieeii-
piiRas; faz-se qualipier. negocio In-

formã-se na avenida Mem de S:'i 11. J3.1,
com «1 sr. Cosia. (973 1') S

Corrímentos
curam-sc cm 3 dias com

Injecção Marinho
liuu 1 do Setembro, 180

PERDEUda cas:
UCRIIKU-SI-'. a cautela «lc n.

asa de penhores
uj.700

Ciuimarilcs í.-
Saiiseveriii..; rua' Alesaudro lícroúlano n.
5 c I.uiz de Camões n. i A. (7B3 _____) S

Al'. 
1)1". AGRICULTORES E COM-

,_,•„ MERÇ1ANTES DO MERCADO'
MUNICIPAL, Dc accordo eom o capitulo'
.\, art. .15, paragraphos A dos estatuto*
sao convídflaos todos os sócios quites eem pleno gozo de seus direitos, a compa-iicercni a asscmbléa ircr.il exUaonliiiaM,
a rcaliíar-fe cm 17 de maio, ás 1 btiras
«lalarile. — A Directoria. (j'13 S) .1
\ UTO caminhão — Vende-se, reformado

XJil de novo, carrega mil e dtizenlos l;i-
los. l'ie.;o «lc oceasião; rua Visconde de
Itauna 11. 114, com o sr. Sai;lo=.

O080 S) R

AGÍSNTI2S 
— Acccitam-se para propu.

ganda de tun negocio, setio e bom
roso, dando-se dc eominissão su uj", Cat-
tas a J. K., nesta redacção. (701 S) li

Ií 
CERQUEIRA; «U, rua Luiz de Ca-

V. mões^ 51. Pcrdett.se a camela desla
casa «lc 11. 59.734. (1127 IJ) 5

f 7"K.\I)1?-S'l'l muito baraio -.mi motocycle
> Iniliaii, dc 7 cavallos, eom olt Seal sltl-

cr.r. em perfeito estado; rua do Cattete
11... 105, loja. C3-I5 0) -M

TT'ENDK-S'I? mu folião de bom tanranbp
V. e por moilico preço; «a rua 20 dê

Novembro 11. 53; Ipanema. (O577M

Xri;.NDKM-Slí bonitos cnchorrinbos tel-
V pu.los de laça Teneriffe.. menor ta-

niaiiho, na rua Carvalho de sã 67, Cur-
tete.. (756) J

na tt.
Süo 1'cdro --¦;*.

Ü7ÍE'.\'D1?-SH uma boa casa, feit:u de cba-
V let, tendo 11. i|-- metros da frente

lior ;_' de funda», .jardim na frente,. lendo
espiçiidida sala de viii-.a-, i.lcm de jantar,
o qiiaríos com janellai,.. copa.'. cbauiUa»,
.lii.iiín para creailuí,. Watcr-cloitt interno c
externo; p'ar:i ver c tratar á rua -benador
X.ibueo 11. (io (lo|.:ir mais saudável <Ic
Villa Isabel); dias u.teis, das u us j l«-
ras, Preço t^:5oo$ooò. (£*)

WuIBCkS?

\rnxi)RM-SK cm Jiicnvóniitíiiii <li-
1 viv-us sllios, com intiniii', iiüiin

eilCi-jiiillil, «'Ui-iiiiiiliiili: ( ti'i'i-:is
nrniuius) : tem um, oom US.OO
niHriiN «Ir ('ii't'llliilVi'(.iifi;i, com
cininli' iHininr, Iiuiinniics, moinho,
ittiun dn 1 iiiiioidrii, - cnsns, este
iinr IS contos; uiu nutro com il<)
nioti-os (lu frenle nov 150 ilu fun-
«1««>, lodo eni iioiiini.', clicio ile Cru-
lus, com nttiin eucniiutlii, iicnuenti
cnsn, com '2 uinnlcs, stilti, ««i/.inlin
<• viiiuiiíIii, |)0i" ¦! coulos, íieilo dn
lionilei tem tle :í, l, 11, 18 c
-ií coulos. Voe ii linliti', lístvntln
dn Kn-imezln S'-'5. (.1710) N

^^^^feí

VENDIDAS MA CO ANNOS

Não podeis ter perfeita saude se os intestinos
estiverem obstruídos. Corrigi este incommodo
com as Pílulas do Dr. Ayer. Actuam directa-
mente no ligado, causando a secreção de mais
bilis e produzindo evacuações naturaes.

Preparadas pelo Dr. J. C. Ayer & Co., Lowcll, Mas»., E.U. A.

¦a_K

¦Çf-l-NDIJ-Sl-; 
por 3;:c'0o$ i- linul! prclio

V' com nrtnazenl e sobrado,. rendendo
55ní:, á rua brei Caneca, próximo ao. Cam-
iioi -tratã-se ;i rua do Carmo 66. i"' ami-

(X 
i8io).-J

TTENDE-Sl? por n:ooo$ t bom predio
V com 3 quarlos, 2 sab-.s, etc, :'i rua Ur.

Campos da Paz; irata-sc á rua dò Carmo
11. 66, iu ondar. (Ni8n)J

TTENTlE-Sdi por 1.•:. 100$ 1 predio e bom
terreno :i travissa Afiniar (Cidade

Nova); trata-se a rua ,do Ciniig oi., 1"
andar. tNiòi.')J

T7il?KDI?.\I.S15 por 30:000$ -¦ prédios a
rim Di-. Maia .l.ncerda, renda y;ai:

trata-se ú rua do Carmo CC, i" andar.
(M 1S1.1) J

¦\7lE.\'DE-S'l-; um bom motocycle inalcz,
V da Fabri.1,! (lides, quasi novo. com

6 II, P, in-lallaçao fileetrica para luz. e
bobina; ver e tratar ã rua Magalhães Cas-
tro n.' 1S11, ilisiação do ltiacbtielo.

(O 757) J

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

-.izziz 1>0 •____..:.
¦

¦ÇTlvXOK-SE barato um cavallo eom tro-
\ le. arrciatlo, na estação de Cascadura,

ria Souto i.-o. (O 917) H

TrKXDKM-Sl-l a; cadeiras austríacas
V" quasi novas, duas inesaâ Ue pc-

dra mármore com pés fundidos, uma
mesa comprida própria para casa dc pasto
c .dois bancos <!e madeira ejiiiu]1 eomnn-
nieiilo; ver c Iralar i rua Magalhães Cas-
tro. oi. 1S9, lislação do Riachuelo,

T.n-IND.K-Slí uma machina dc costura
completamente nova e unia cama dc

canella c ineziillia de cabeceira-, preço me-
dio'; rua iluiiiayiá o. c;ij (0702)3

üMSUiK-Slí uma caixa d'ii«;ua - de i.eoò
litros, com pouco uso, na rua Maria

Josú 11. -ti. Estacio, (D :'•-•') __\

'^/"KXiVI-S!*. 
rm Todo? os Santos. .\ rua

^ Jussí lloíiifacio, nina bonita v. hüíida ca*
f.i. ac.ttada dc construir, própria pata fa-
.'í.ilia J.* Iratiutiento, tttido tluas sala*!, nua-
1 .1 ípirtos, rorinha, banheiro, \V. C, va*
randa uo lado, instai tação cK'e'ri;.i, agua
1 >!:i ;,!,.:uiit:H':.i '.¦ c lifieada no centro dc
: irdi-', t¦'.¦:'. jar.Üin á frente, medindo
:iX>".-' me:r-.is. iíondrs de Inhaúma á poria;
p.-.ra i'"i's hi*-irn;:ii;úes coni o sr, Carlos'}1oíií :•-.-, .'1 rua Uruguayana n. i )n, _ ai*
:*.iia:..j ,a. .'C se altemls u iatermedlariop.

(S !-¦'.) N

\J 
r.NDK-Sl; um niasmfiru prcdto paru Ta-
.i:i';,i <!e tratamento, eo:!1. <; qtiartos, 3

t. il.is c ni.vs aeecuunijdaçôest em terren 1 de
:.;\_'; - ir.;, c n 20 minutos da cidade*,
triía-fí* á raa ViseouJe dc iNiether«.v j^
M:.!.í-ie'l.:. (S u;,) N

V kmiü-S;'' umn iiropricdittle nor' 
iii.l:ul«. de seu vtiloi' iirtunl, n"O iniiiiiios du ciiliulc, com ren-

««.« ilo (100$ :i 7<'i»$ incnsiies;
110 Tiilielliiiu Uunuele, ruu ilo !ín-

d!

^r'\l

.1-. a.-
"» '.!• Vi

1 :..'

11S1) N

Icr.-cnas ar-
:¦.'„>, i- unia•;«..--c á rua
íi, c presta*

1M5.-JJ) X
• -m, cnm

«V1- 1 a

1'.rKNI)K-Al' nm magnífico predio na rua
Paula Mattos, por iC:ono$. Ven lese

uma boa easa na rua São Francisco Xa-
vier, por 15:000$. Vcnde-su o melhor ter-
rena da rua liarão Mesquita, preço mo*
dico, \'cjidc*sc uma casa eom hom terre-¦!«.. todo pla-ntado, preço ih oceasião, cm
Jíicarcpagua. Vendem-se casas c terrenos
tia rua Mariz e llarros e ou.rr.s locaüda-
des, ::.. al--aiiec de Iodas as bolsas. Trata-
se ,i rna Visconde llaboraby n, fi. i" au-
dar. Tclcplionc n. .1)21.1. (Noií! R

TS-KXiiK.M-S!-: dois lindos prédios novos
acabados de consiniir lia 2 mezes,

tendi» ea,la um ,i quartos,, a salas, ele
varanda, jardim e grande terreno, sitos
próximo á li. do Mcycr,. bondes ú .poria,
uai por 7:500$ e outro !):soo$; f;icÍlUa-se
o pagamenio. InEormaçõe.-t por favor rua
A-.ig-.isto Xtiucs -t.|, Todos ns Santos.

(X S04) R

1T,!-'.N'l)iiM-Sli ;,« bcmícltorias Je 11111 ei-
V tio, casa. chácara e roça; prr-ço ra*

zoavcl, contrato, ele, l*'im da rua Aíjuada-'>a:i tu portão; ver e tratar iu domingo,
li. do Mcycr. 1-N'jJ.Uj

¦\TIiXnii-Rli 
uma easa por jucSooo na

T rua São loão u. .91, il!. .Madureira,
no Vau I.o'..j. (X 7S7) S

1'Ti;xiv,;M-.S!i por i:eooS umas h.-.inV-
\ torias, com hom pomar c agita de bi*

ca perto, Kstrada Stiitíi Cm;: 404, Cam-
po Grande. ívntrada pela rua Xovü .

(X 7'M S
"\7"I'".X|il-:-SI', 

á rua Silva Jardim n, 51,
V moderno, vm Nictlieroy, vma hoa casa,

com terreno próprio, com insta-Uação dc
esgotos, toda reformada de novo, tendo a
pavimentos, logar para automóvel, perto
i\os banhos de mar c bondes ú porta;
trata-se á rua Visconde «ie Urugtiay n, im*
moderno, .Xicllicroy, onde sc encontram as
chaves. t II 697) X'

¦^T-liXIili-SI- por io:ooo{ i bom predio n
V rua 1>:uiiic listrada Meyer. junto a

se á rua do Carmo n. 66.
(X i8u)J

Estação:
i° anda;

AriiXHK-Sli por 27:000$ 1 predio nom,
V com 2 parimentos, ã rua Constante

líamos (Copacabana); trala-sc á rua do
("anno Cli, 1» nildar. (,\i?i.O .1

TTKXDK-SJÍ por 0:000$ um bom terre-
no ;'i rua Ploriano Peixoto tCõpaca-

bano); por .1:000$ um á rttà Coronel l'e-
dvo .Vives; trata-sc i rua do Carmo C6:
,., andar. (NiSiC) J

T7"liNi>Ii-Sli 11:11 terreno em diotafogo, de
u por <|-i; informes e tratos a rua

do Hospicio 19S, das i-' ás 18. (Xiojoílt
¦ÇT-liXDli-Si; 

para renda uniu villa de ío
essas mo.len-.as; intormes e tratos n

r.:.1 .llospicio lj)S. (Nio.;i)R

"«niNDli-Sli '.1111 cofre com pouco uso,
dc afamndo fabricante, eom segredo!

ma São Francisco Xavier 47C (UIQ7-|)S
¦çriiXIHilM-Sli quatro machinas Singcr e

unia de cascar; Senador Pompeu .)'->.
sobrado. (» \___J
"ÍTiEXDli-SR 

para desoecupar losar uma
armação iiunleriia eom balcão c copa,

cm per;".ilo eslado; para ver c tralar á rua
dc S. Pedro 196. CNnulJ

VriiNDK-Si; com tirRCiicia. para desoç-
ciuiar logar, uma uranile cachorra ae

pura raça Ulmcr, é .> que lia de mus lio-
nitü em p'r.la; preço So$ooo, custou 200$.
Rua D, Pedro 11. 1-7. Cascadura.

rr-r-r~-r:r=^rr^r OUrrZ3ZZZ:z:Lrrr

A DMlliivSK um sócio com n quan.-C%3 Ua de a:ooo$ pam cima, para au-
Bmenlo de um negocio limpo e lucrativo.
Cartas tiOíta redacção, pau A. ('.

(900 S) S

-* 'r 
PNDE-S1S uma motocyclela iPremier

V 
', 

,].. II. 1>. ires velocidades, com
si«K-ií; csli quasi nova e tem a licença;
rua dos Andradas 85 O" andar),

(O H--9) K

"VTiliXDK-M-Si;, á rna Aücc, perto dâ rua
V das 1 arenjeiras, «is predios ns. 11 ^

22; ver e tratar .i r. liucnos Aires, 19S.

VI5XUK-SU 
.. preilio da rua l>r. l'.;-ü-

Um 11. 24, li. dc Dentro, bondes :i
porta, boas uecommodaçõcs nara familia e
próxima á Iistaçio da Ji. de l!erro; Ira-
ta-se uo mesmo. (X 77^ J

\TKNiiK-Sl-) nma casa na rua Tapajoz,
\ na lisiição de Madureira; trala-se

com o mesmo dono, ate ás 3 horas.

(X 
886) lt

, Na-eimca

«la li.ve..

SAS
"XfliXI.iIi-Sli 

uma c
V empadas, pasteis,

assucar, café, frutas
buffct eom espelhos

lõír

¦II II.':i:

c\íü. e:n
.V II..S-
(XooDj

xr;\
Ti.C-
lira,!

em <. ai«tca'>atia
sita ã nn 4

quarles,
dc Ji:::

lí-

\V. C, «piatto
c."1:

r4;:o.in$

iòii l'.í'
para e-iiprejados,
?ran.lc lerreno,

¦:ll:.

) tlfi. lV.i'.'l K

X-\r^T! v.m hom terreno prompto a
(.'.'..::\r, r;:a -\!;i*i ií, ¦n.ui ê m^rru;
.';,;: tratar r"a Amcri:a 2:3, sa-

(X Ü77) .'

i\. KXOK-SK P"!i« mnsníifico iireco' il«- i:l,iOS o mellioi' tcrciii)
dn rua .Josú Vicente qttnsi esqui-
11:1 dn fim lísi-Aii ile Mesquita, toiln
nivclutln c murado de um Indo,
fcniln hnmlçs ;i porta e onnrenta
metros de fuudoç, T.vntR-se coin o
dun» ;', |.„n 1- üí; Knrço 00. Casa
fieCanibio. ÍJ74S1X

folgatlas ! Veuhain admi- i
Irur os preços du

Fabrica Ccnjiança do Brasi
87, Rua tia Carioca, 87

a dc doces, hopibottS,
tiiscoiitoí, mauteiga,
cie., armação estylo

vitriiir, itiostrttarto
para iloec», ele.: ver c ('.ralar aio lloalc-
vard Vinte e Dito dc Setembro n, 331.
Tclcplionc 2718 Villa. (iqoC N) ci

|! 
"ÇfltXOlvSH um hervanario. bem sorrido,a 

J 1 cm bom ponío; iníorma-se na rua Cc-
ncral Dento Gonçalves u. y, língenlio de

I Dentro. '- 1-I02 Ni S
"\TKN 

I >IC-SK uma casa por preço módico,
V á rua Silva Manuel, com bonde á por*

ta. Trata-se na travessa Muratori, 4(1.
(i4on N) S

KTiKXPIiM-Sti, á rua Aqtjcdticto.' na l.a-
V goinha, dois lindo- prcdfos; informes e

iii.l-js ã r. liucnos t\ires n. uj^. (U 583)'"
"çriiN'l>i:-Sli mna casa na rua «lo Ifispi-

> nheiro n, ioj, perto do bonde dc
Oisc.idura-Pieil.iiIe; .'• nova, tem .= commo-
dos, agua, pia, íogãu; preço ,;;«ioo$ooo.

(7-111) J

VENDAS DIVERSAS
\Tl-:N'|iliS!i 

uma esplendida bomba para' ser movida a motor c de dnas palie-
gaias; á rua do Senado 11. 5.1. (Xioi9>S

u piano francez,
ont boas vozes,

\ri-:xi'i-:-sii por 30
V reformado de n

e por i?"$ uma meia mobília, bonita, ie
iacarandá c pio rosa; rua Torres Sobri*
nho .17, Meyer. (O 7'.i) J

"íMiNDI-iM-Slli tecidos de arame ¦e-ifi cer-
cas c gallinliciros, u Soo reis o mclro;

fobricam.se gaiolas e ratoeiras de todas as
classes; Avenida Passos 1Q4- (OiojQH

"VTIiXDR-M-SI! quasi novos tuna mesa de
cabeceira, uma jardincira e cachepot,

d rua Dr. '-Maia Lacerda 39 (casa 2) d.s-
tacio. 01.10) J

1 MANUAL GOMPLETISSiO OA ARTE OE COZINHA
;&* • • ... 1

Verdadeira encvclopedia culinária onde lia receitas (iara todos os «os-
ms,-'.todns 05 palndares. Alem dns receitas estraiiRcitas, como- tRANUb-
Z-\ l'ORTl.'C.l-1'.ZA INGLEZA. AI.I.H MA, OHINEX.A, POLACA, U.1U-A,

RUSSA c de todos -os -paizes da terra, com as suas .especialidades, ha tamocni

a cozinlia verdadeiramente brasileira. ,.-'..,
Guizados mineiros, (pulules Ij.iliia nos, (jencro paulista, iguarias uo^ nor-

le manjares do sul, .principalmente do Uio Grande. Tudo quanto se quizer 11

Muquccas, c.:iruru's, angu's, feijoadas i baliiana, com leite dc coco; 20-

ròs. sarapateis, cangiquinlia, ele.

OlUtA DIVIDIDA I3M CINCO 1'Alll'IiS A S.V1JKK :

PRIMEIRA. l'-\RTH — Cozinlia estrangeira — Colteoção completa, e

variada de centenas de reccims das mais afamadas c saborosas iguarias

das cozinhas: Porttigueza, Italiana, Franceza, llnglezn, Allema, Kussa, im-

ea c Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais cinprc

gados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes. , .
SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas de yariadissr-

mas receitas para se preparar com -perfeição, qualquer prato da cozinha

brasileira, tanto dc comidas do trivial, como de iguarias finas e de prepa-
ro iintieo conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, ccareii-

se, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro

livro que traie tão descnvolvidainente e com lauta exactidao _ Uu Co/1111a

ílrasilciro, como O Cozinheiro Popular -- Todas as receitas sao verduiici-

ras Karantidas', experimentadas, .
TERCIURA PARTE — Manual dn Pastclciro — I-ormulario completo

para se preparar qualquer espécie de massa, -pastei* pastellmlvos, .empa-

das, empadões, torlns, croquetes, "vol-mt-vcnt , dariolaü, nugas, panque-
eis, noços de amor. etc, etc. .

QUARTA PAUTE — Manual do Copeiro -- Arte de bem servir e por
a mesa, tanto cm casas de familia como cm banquetes,

ricana, seguida de tuna collccção dc "menus"
á franceza ou.

íi européa c á brasileira,

em francez e portuguez, de fôrma a facilitar os "mailres d notei ., _» orga

nizai-cra qualquer banquete; arte de trincliar os assados, distribuição do:

vinltos, na--, dlffercnlcs parles do banquete, etc, etc.

QUINTA PAUTE —• Inteiramente nova — Accrcscida a esta euiçao,

O LIVIIO DOS DOCES

Contendo innumeras receitas de Pães dc Lot, pães leves, gateaux, ou-

dins -peiiis gateaux, tijclinlias, bunnuelos, bolos, lunclis, inityanneisçs, gale.-
les,'tortas, toninhas, babás, manjares, doces dc frutas cremes, ge cas, mar-

¦\7;eNU)2>I-SE com cvnnflo nbnti-
> mento: «ninas tle cnncllu ou

ncrobn, i»i»'« ensal o liara solteiro,
:i aõft, «OS, S5$ <• -Í.5S: ilitu-s .(««'
niMiiic «lf 89 n 18S; toilettes 111-
alezes, u -l.">« «' BO»:, dlt0iiíSil1"
mndiiK. 11 90$, 100$ o laos:,

Ituiirda-PMitns, 11 UO*. :;."»« e 5"*-
ciidciias iiiu'11 saiu ue .iaiitv
aftriíio. :s$5«<) u 5$oop; jyenw,

.: liadas!'' bolinllô'rUniãeTTcntâ'sr'bom 
*bõccãdos"fatias da China, bolo branco,

trouxas de ovos, fios de ovos. labefes, baba de moças, queijadinhas, üulo

dos Alliados, bolos de amor, Vács não vens, duce de que,.10, c°«>P° 
^ 

dc

melão dc caju*s. cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, a clxas,

etc.; biscoitos dc vinte qualidades; pudins, de vinç qualidades; cremes dc

vinte qualidades; doces «le frutas de todas as qualidades; uvas, peru,, aDO-

hora, limão, figos, niarmclos, etc, cie., ele.

TJICVCLTíTIÍ -j- Pica transferida pára
.1> quando su annunciar 41 rifa que devia
correr hoje. (ijos S) S

BlCYC'rji'l"PAS 
usadaa — Compram-

se c .pagam-se bem; rua «lo Cattcir
u. 105, loja. (,u«j8 S) It

CARTOMANTE 
Mmo.~7hmnp.sim. —

lieconctlinçOw £in 8 dia*, responsos, e
todos os trabalhos para o bem cstnrt 73
rua Maurity, Mangue. Cons. grátis.

0.14 S) S

CO.MPJtA-.SE 
um piano u=ndo, barato,

até .-oo$. Dfrlgii-.se a Waller Slalc.
rua Buenos Aires 11. 25C. (8;ü.S)^J

ÕSTUKÍiTTÜ aperíelç.oftda," t6rta,«i
cose por qualquer figurino, para tra-

balhar por dia em casa dc familia de tia-
tmnento; rua Frei Caneca 175. (748Í3) J >

(lOMPUAR* 
M.QX^JS I I Para <pe f iii

J —AltlfiaiU-SC por preço reduzidos, ua
Liquidadora, p, rua do Cettetc, 57. Cotit-
prain.se, vendem-se c aluRant^e. Teleph.
5.391, Central. í-mi S) S

pART6.ES 1UC VISITAS — Conto 4.
\J Ourives 60 (papelaria), (iSeo S) S

MOLHSIJAS da cnriiitutit o
unimfcllio respiratório, tomo
l'lvITOI!AIi SIABINU0.

Ilun Sete do Seteitihro 1S6

rlAKTO.MAXTIC 
scieiilifii-.i, sarante seus

J tcabalhos: consultas [Ias H ás p, casa
dc fmuiiiii. Cattete n. .\S_, sobrado, 2$ooo.

(fira Si 11

CiOMPHASl" 
qualquer quantidade de

' jóias velhas, com ou sem pedni.% de
qualquer valorf paga-se bein; na rua Uou-.
çalvcs Dias n. 37, Joalheria Valentim, tc-
lephone q_i._, Central. (464a S) R

CAPE1 
— Vende-sc nma liixla arma-

ção e copa com pedra mármore, as-
itn como ouiros utensílios. Informa-se na

rua do IÜSarto n. tu (7.03 S) S

ctAinOMANTIi espirita —Mme.. Jfarie
Louíse, dá consultas por £?, lê as li-

nriv.s das mãos, c tal caratítia ofíerece dos
scu4 trabalhos, que í,ú recebe pagamento
depois da pesioa conseguir o que deseja;
av. Mem de Sti n. nC. íí.' 16 S.i S

C1ART0.MANTE 
pernambucana o feia,

/ maj vence u imiiosülvel; consultas &•
8 ás 10 da noite; rua do llospicio n. t6i.

(¦356 S) s

Um grosso volume encadernado, de ;
500 paginas, contendo as cinco

tfunnia-vt-siidos. «ie .-io*, a go.s: «artes reunidas » 
'5$000

Ituiirda-PMitns, 11 a»!?. .*.»!? <• i>«:?. _____
AVISO

/ «AltTO.MA.MIi nuiie. Ziüi mudiVi-se
\ i para n rua Senador Euzebio tt. 115.
sobrado. Attende tò a Stuhoras, das 8 ás
ii da tarde. (noi S) J

n-i-ii ^:i!.i c cozinlia. :¦ OS», ÇJS «tc _ _______,-_,_.-___-- rcmctte nara o interior, com a m.ixi
20A; Sltiís <lc calircclrn. a 25| o\ _\ LlVfaHa QuareSHia f„T brc?idadc possivel e livre de
150.1!: lutas olastioas. tle «•!;!>_ n | ,„ 0 Correi0i bastando, tão somente, enviar ;i sua importância
Gtl.S: cmti-ilil-coiiiiilns, « *5b. ?-w?«-m d ini leironãó se accei tam sellos), cm CARTA RUGrSTKADA
35$ n 50$i «.ol.ilia-s »«™iif'ilu»K^VvA\.o\í DECLARADO c dirigida a PEDRO DA SILVA QUAKKS-
do visitas, iniietus inu;a «iu.iho _0| 

luai u^ vai^k i^. 
^ __ - Rl0 UE jaxeíko.

/CAVALHEIRO ninho discreto, precifa
\J alugar um quarto dfcmpletamcnte in^
riopendente para descansar alcunias horas
durante o dia. rreferc-se centro ou ruas
transvcrsiics ao Callcte, Resposta pra
este juntai, a tinido Souza. (ia,ioS)J

/ VVKTOJI.AVI K >i. Maria limilia, ã ce-
Kj lebre c. i" do Hrasil e Portugal, con-
sagrada pelo povo como «1 mais perita;
confiança cm stíus trabalhos quc desafia
as que .se dizem medíums elarividcutcs,
espiritas c professoras de sclcjiciaí occul*
tas; ás cxmas. íamilia do interior e f-'»:a
da cidade, consulta por caria sem a pre-
ecr.ça dns pessoas, única neste genero; á
rua dt: Santa Úuzia n. s$, sob:.ido, jun-
tn á avenida Rio liranco,, casa \le família
«le toda a seriedade. <;\2 Si S

snlns malas ptmi vouniis: ditui
coiicalo o onl ros art .K«w. l£ 1 r„KASrASSA.SE _.m ,,,,,„ rmazem para

Ti^IiXHK-SI! um excellente piano do ce-
Y lebre autor C. Ilcclistçin, garantido,

está perfeito, por preço módico. Ao Piano
de Ouro do Guimarães, rua liiacliuelo .|^;..
sobrado. (O <j5u) .1

cm '^xzíxsi£vm3. í-!3í «a=M £-acuc=crji^ttC£itsr«í.

^MiXlIli.M SK
> Kcal (1'ií-i:

«111.13 na

=aps 
""iri-:N'Hi-.SIi um terroi-.o, no beco do—- \ Nu.a n. S, Pcdroguiho, por rot.'?; trata-

rada pe na rua Stic dc Setembro ti. 179. com
uma Sebastião, (i.Sl«9 SD K

\7"1-:XI)IC-P
> lhi.nayij

casas'.">, 
alugadas, sen d

11 armazém «lc sr-
--se á rua Assis Carneiro I -\rENDti-SU um bom terreno. ___¦ x Co, na

l.l .!.;«) X ! > rua Jose Bonifácio mo. Todas os San-
tos: trata-so na rua Gonçalves Dias ío.

"57«!Í.V0.Ii-SI5 tela de arame para cercas
V e gallinliciros a 600 réÍ3 o metro, i*c*

iteiras e gaiolas para iodos os preços; rua
Si.tc de Setembro n. ívo. <J .><>.!> Ü

5«Òs POI! M M.i-lim.- lll» 
,"'•'"•.;¦ 

-l-V;--.Vtdro",";nodMV 
iíblat.,.. '

""'"'• ¦' ten, 
contrato; preço módico; rua 7

(teop P) R
l!ii:-achões 1'fii casnl 

3»; i$. »f «t6 Í2Ss n1'»^"31 de Sctcmi.ro «,. 193.
luiicias. a 1$, 1$j<>0 c ^.SOtM). 

rcformnm-su colujuiub rfiRASPASSA-SE!'||/('lll-^. ;-.- ..,.. .
de «í-ina mm iiiihuiiio. na. ,>,,I'<,1

S ,. (lcp.,-i«o 
¦•TlíltüOl! 

!»; A; '¦•

KATEinOS , á iu» Kt-ci Caneca a
n. yi>». ci» ticiite ú vim_\_i*eonae
tle Samiculiy. (lt 1131) O

TTliXDK-SE 11 superior piano francez,

\T1!'.\DEM-S15 plantas 4c toJas as qua-
\ lidades. para pomares e jardins, no

crande estabelecimento dc A. A. Pereira
,ía Fonseca, i rua Torres lluintni :i. -',-;•
Villa Isabel. CP -'r:!.l) O

U"''liNDE-Sli 11:11 contrabaixo de qualro cor-
V das; rua Uruguayana n. ur. (J.icSOO

unia casa moderna, ata r-.-.a
o. -'?o. com quatro quarto;,:'i us dependências, por preço¦ 3- a rua í. Clemente. 61,

(lt «¦•:') X

tos;

'.'Nü.vSIC uma casa completamente no--..i com grande t.-rrc:m, j ma Pon-
,1 1 ehes 11. .1.1. bondes d poria .e dis-
.0 das bondes de ioo reis - minutos,

(li é,,.-) N

\rii.\TiEM-SK 3 predios que rendem
v roo$ mensaes, pc!o preço dc 2;:oqo$;•r:'.'.-íL- cem o dono -á rua dos Espinhei-

res ií. ;.;. diirismcatc, bonde Cascadura.
(X ÊoS) R

\Tl!Xl)ivSlv ura terreno, com a-* metros
> «le írente pri- ro de fundes, no Mcycr:

rt.n Archias Cordtiro., entre os ns. 17,0 c
... p;r 2:500$; (rsta-fc i:a rua Araujo

l.eitúo CS, ncito d;s fundos do Jardim Zoo-
Urico. (991 N) S

(13OS N) K

\7EXDE-SE ura lote «lc lefrctio, medindo*% S x roo. o dinheiro ou a prestaçiics, na
t.-.vessa dos Prazeres n. 54, Kio Comprido;
uatar, cum Carcía, ruu da AUandcga n. 2.

(<jSS N) S

tTEXDK-Sf! unia linda cnsa, com 5 q::."r-
V tos, 3 s.úas, cozinha, dois quartos para

e-eado. banheiro todas as commodidades, um
l»ndú jardim, terreno com 11 dt- írente por
6S de fundos, toda arborizada, linda instai-
lição elecírica; rua Araujo Leitão G8,hinde
í. porta; prcíc. barato. (<io; S) S

VTEXDE-SE um. prclio. térreo, a rua
V Hiichuelo; infoima-se na praça Tira-

dentes n. 54. (139S ^"^ S

TTiliNDE-SE por preco aiodico uma cxeel-
Y lente serraria a vapor, montada á mar*

Bem da Central, cm Uassailiiiuba, Estado de
Minas; para informações, na mesma- loeali-
dade, com o proprietário, Iíehsano Moreira.

(I :.)i) O

V próprio para estudo: preço mino b.-
rato; -na "a Joaquim Meyer =2, 1. uo
Mcycr. _L!ÜÍ

trE\DE-S.E um bom piano peru-ito, c-v
V rantido, de bom atilor, por preço mo-

dc Setembro 215. Vcnduln
lt) 1Í95) bdico: rua 7

Fluminense.
-irE.VDE-Slv mna selaileira nova,, enver-

V 
"niza-.l-i, 

com 7 Portas, pre-ço de ocea-
sião: :i rua S. Pompeu 30. ('-'-'-" ?.

ou fc;u contraio
. negocio «Ie caldo «lc canna, monta-

capricho, no rua d" Enscnho dc
•o n. 15, ponto central c dc grande
nen'') A casa ^erve para qualquer

••_ meio O motivo é o proprietário, ter
ue «e atiicntar «lesta cr.ntal dennitiva-
mente. Trata-se uu mesmo, com o uitc-
ressado. ("-"^ " J

mRASPASSA-SE a Tabacaria Campestrc
i ou adinitlc-sc um sócio para ver e
a rua dos Arcos n. 64, para tratar a rua
Visconde «lc luuna 11. 4, das .1 as 5 ho-
r.:s da tarde. (iõ-oP)S

DIVERSAS
\ FIXADOR dc pianos, muda o som

*i- «ie estridente para aflautado e pe-
quciio reparo, tudo 10$; Caie Guarany;
praça Tiradenles n. Sr. Tel. 4191 C

mKASPASSA.SE, a parte.de um sócio
X de um botequim c bilhares; uuor-

ma-se á rua Luiz de Camões n. 24.
(1197 P> S

iriEXDR-SB por 200$ um superior vio-
V loncelto com caixa, methodos e musi-

cas; rua do líosir'0, S3, 2". (M.|--j) O

f TKNMlli-SiK uma r>:-.r.icua empresa par
V 5:000$. ou a-Jmitte-se tun. sócio com

.::-o;i$; trata-sc á rua da Quitanda n. ."7,
sobrado, na ultima sala. Ncrocío urgente

•c serio. Telephone Central n. --.5?.i.
(3 .-.^i) O

Vi TKN11KM-?H armações, balcões^ eúpas,
V mesas par?, botequim e utensílios para

todos os negócios, assim como sc faz qual-
quer armação, a Rosto «Io írrguez c a ore-
co som competidor; na rua Senhor dos P.-.v-
SOS 11. 47- (K .14") O

"irEXDEM-SK, á r-.ia Iloiõo .d? M«;i-.ni.i.
V t:cs lotes «le terrenos dc i«>. Por 4" ;

informes e tratos i :, Bacaos A;-^:

¦* niXDEM-SH uma mela mobília de pe-
. > roba, estofada, e mais objeetos; rua Ge-

üt 5S3) X ncral Bruce n. S3, S. Chnstovão. (J«So)0

Tjr-EXDÜ-SE uma officina dc ahataie pelo
V mais razoável preço; para ver c tri

á rua dos Andradas n. no. loja, can
da l'rainb.1. (1294)

da

1TEXDE-SE de pessoa que se retira um
V 

'bom 
piano francez coni grande quan-

tiihle «1- musicas importantes, e. 12 ca-
deiros americanas, tudo cm penedo esta-
do. Kua «. Grandeza íSo (com Serafim).

TTFXt)E-Sli um bom armazém com «om-

V- 
'ínodos 

espaçosos para famiiia, na'.rua
.1111.1 da travessa '» '»"

.. Mendes,
lislação dc Kamos. (.N'iiSS)RCosta

ra.

TiTEXOE-SE um bom piano francez, cm
V eslado dc novo; oreço barato; Asse....

bléa

ACHADOS E PERDIDOS
1 cautela dc n. 125.3.11.
penhores dc Guimarães &T>ERDEU-SE

.1 dl ca.i «k ,
Saiiscvcrino; rua Alexandre Uetctilano n.
5 c Luiz de Camões n. 1 A. (97'''J' a

Pcrdcu-se uma de quitam
nte, na Muda «la Tijuca; quem

Kadcmacker n. 53, scra
(13B8 Q) S

LICEXÇAda vola
a entregar
grorificado.
•niÊRDÊü-Slí a cautela de ti. 112.311,
X da caia dc penhores de Guimarães a.
«rr.sevcriuo; rua Alexandre llerculano n

BIO i 16?!
i

Sim, lonçóes graudes fei-
lindos parti banho, a..,.

j USüOO.
Aonde V Sa

j Fabrica Confiança tio Brasil
I 87, Rua da Carioca, 87

rtAJlOTINAS—Cartomantes — Mr. Kl-
\J mond pede a todas as cabotinai-Car-
tomantes quc actualmcnte iníestam o Uio
<ie Janeiro, a não se utilizarem de nomes
que se assemelhem ou que sc possam cou-
fundir com o da saudosa " Sdadame 7Á-
zina", para evitar "contendas" com quem
tem o dever indeclinável tle cultuar a
memória da ímmortal cxtlucta, cuja f.ima
sem as cnícenações do cnarlatanismo lor-
nou.se mundial. (987 Si S

fiAKTOMAJíTB. Mme. Anultít a
^ uinls 1'i'i'iln o vend idr-irn «'¦ n:i
rua Marechal Floriano Peixoto
r.. 17, sobrado.  (S llííílí)

pAKTOM.\XTE baliiana, entende de
KJ Ij.I.i; rua Marechal Ploriano 11, tj«i,

(f,.í3ó S) Sld.

/~1ART0MAXTE, sciencia do oceultismo,
V^ diz o presente, o passado c prediz o
futuro c íaz qualquer trabalho para o
htm; rua Theophilo Ottoni 119. C1521 S) S

/"10MPRA-SE .'.aro e pnsra-se bem: na
\J joalheria (Ca«a de Confiança); á rua
Gonçalves Diis n, 39. Tel, .|.ia?, C.

(1208 S) R

..... -ín.MSTO.M.WTH —- Mino. Aimitii.A LIGAM-;-.!: om cosa de um ca- \\jà& consultas dus S da ninnlin úsksal ií anosentos com .janellas, g dft noUe. ,., Haddock L0I10 11».¦"'•¦ """ - (1380) S

SaansuuH9QKBs_ns3_B

loaar saudável, peito do bondo (
mar: nara ver o trator nn rua 20
(ic Novembro 124. Ipanema.

(S10531
V UI.AS de conversação: francez, pre.

j\ ço de propaganda-, 25 üçr'« P'ir I0S,
das 7 il.f ás ii boras da r.olle. Matricula
está aberta-, 95, rua Sete de Setembro,

DINHEIRO 
rápido sob hypoifc

negócios sérios; r
res n. 19?, das 12 as 1

".iltO

rua Buenos Ai.
horas. (;fio S) M'

I.uiz de Ca es 11. 1 A, (7S7O) S I 96. Proíessor Alphonse I-evy. ('184 S) J

DIXIIEIRO 
— Empresto-se ífúalque:

quantia sol-rc moveis domésticos; í
rua do Hospicio 3?-'„ com Ouirino.

(Soa S) 1

Si^r—i^SSí S GQLLYRIO lail B^
X dois espelhos, de um metro., oitenta ai-
- -¦¦-«!? -°}V™.' í?» ^SS^SS NOME REGISTRADOt

ps pertences c objeetos de uso d
Wh£

WyM
'-» • ¦¦. 

\r_%-.s' 'Mys

P^lffJ
Cura infJammaçõos c pungaçoes

dos olhos.
Pharmacia MOURA BRASIL'Ò1, Kua Lru^utiyaaa. iíí

rua Senhor dos russos 53. (953 O) S
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lí ..CORREIO DÁ MANHÃ — Segimda-feira, 8 dc Maio de 1916

ACTOS FUNEBRES
Raul da Rocha Fortes

tLeonor 

dc Souza Fortes e Ma-
ria da Carmo agradecem a todos
que compareceram ao «aterro de
ku cxtremoso esposo e genro
RAUL DA ROCHA FORTES, e

de novo os convidam para a missa de
sétimo dia, que será celebrada amanhã,
terça-feira, 9 do corrente, is 9 horas,
na matriz da 'Gloria. Confessando-se
desde já muito penhorados. (S. 1378)

Im; TUDO SE DISCUTE... E... SE CONTESTA,
Excepto a superioridade dos sólidos pianos americanos

LIVINOSTON
Vendas a prestações na OASA FREITAS —- Rua Um do

Vasconcellos 23, cm frente á Estação do Engenho Novo
(1281 S)

D

Carmina Fonseca Ra-
mos Lopes

t

IZER este numero dez vezes a seguir.
Central 3«3i. veja o resultado.

(1392' S) S

DINHEIRO 
sob . hypotliccas, juros e

caução de apólices; L. Moura; Ro-
sario n. 170. (jaü-k S) J

Discos

Alberto Fonseca Ramos Lopes
convida as pessoas religiosas
para assistir á missa que será
rezada em suffragio da grande
alma de sua satidosissima esposa

CARMINA, amanhã, terça-feira, 9 do
corrente, ás 8 lioras, no. altar de Nossa
Senhora de Lourdes, • da matriz de São
Francisco Xavier, do Engenho Velho;
agradecendo antecipadamente a todos
que o acompanharem cm sua piedosa
homenagem. (R, 1367)

Elisa de Siqueira
Goulart

Francisco Valerio Goulart, fi-
lhos c demais parentes convidara
os parentes e amigos para assis-
tir á missa de- -trigesimo dia de
sua idolatrada esposa e mãe

ELISA DE SIQUEIRA GOULART,
amanhã, terça-feira, 9 do corrente, is
9 i|j horas, na egreja de S. Francisco
dc Paula; antecipando seus agradeci-
mentos. (R, 1366)

¦ Favorite, Odeon, Victor,
Colômbia, Gauco, Gramopho-

Miraplionei, a qualquer preço. —
cm grande quantidade, encontra-se

agora na antiga casa de gramophones e
discos, i rua da Constituição 11. 30. Of-
íicina para todos os concertos e peças
avulsas. (eo» S) J

nes (
Tudo

PENSÃO, 
optimaraente preparada com

banha de porco; dá-se para fora por
7o$ooo, na rua da Assembléa n. 115, 2°
andar. (1049 5) S

T-ENISAO. — Alugam-se, desde 35$, 5->í.
X 70Í e 110$, quartos, salas do frente,
bem mobiladas, casa limpa, com boin ar do
mar; praça Mauã 73, 2" andar. (993o) o

DENTISTAS

DINHEIRO 
— Dá-se soli hypothecas

de prédios e terrenos, juros módicos.
Empréstimos sobre inventários o herdei,
ros. Descontos de juros de apólices, alu*
g.ucis de -prédios mesmo de menores ou
usolruto, montepios, promissórias. Trata-«e
com Ferreira, rua do Hospicio, 23, sala
6, das 11 ás 17 horas, <"38 S) R

DINHEIRO 
— Empresla-íc directamente

a juros muito razoáveis, quantias
grandes ou pequenas de 3:000$ para cima,
sob hypotliec.-i, na cidade e subúrbios,
com toda a .promptidão e confiança; r, do
Rosário 172, ultima sala, sr. Julio.

ENSAO — Fornece-se em casa de...la-
milia mineira, á

Henrique Valladarcs nA> 64,na avenida
sobrado.

Valladarcs n. 64
(884 S)

PENSÃO 
em casa de familia. Acceitam*

se pensionistas á - mesa e manda-se -
r-.-_nr.i_ • Min Títylor 1

42 S)

mesa e manda-se
domicilio. Preço 70*000; rua Taylor n
26, Lapa. (7085 S) S
n. 135, ea** de gramophones. (4042 S) S

t
José Augusto Novaes

30° DIA DO SEU FALLECIMENTO
Eli.a Rodrigues Novaes c mais

parentes mandam celebrar, ama-
nhã, terça-feira, 9 do corrente,
uma miisa no altar-mór d»
egreja de S. -Fnancisco dc Pauta,

ãs 9 i|2 horas, trigesimo dia do íalle-
cimento de seu idolatrado esposo, para
o que convidam seus parentes e ami-
gos; antecipando agradecimentos.

CR. 1364)

JU J_>t .

UM 
casal sem fillios, que vem da roça,

precisa encontrar uma casa de res*
peito, para ambos trabalhar, juntos, nao
fazendo questão de ordenado; quem dç*
sejar, dirija carta á rua Ilorges de Frei-
tas n. 16. Estação de Anchicta — .oão
Carvalho. __________

UMA 
faniilia do Norte, fornece comida

para lórã, a preços módicos; a rua
General Silva Telles n. 13 i—! Andarahy.

(3747 S) R

DENTISTA
BR. SUiVINO MATTOS — Bjfr

traecões, absolutamente sem dôr, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
em dentaduras • 10$; obturações •
g$. Trabalhos garantido, e pagamen*-
toi em prestações. Rua Uriguayana
o. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás -9 di noite. Telephoríe
n. 1.555, Central. S 140J

Creme de Amêndoas •—• |
O legitimo esti registrado sob o n. 10.011, ;

e traz-impresso o nome do laoricante 1
pharmaceutico Santoe Silva, etc. . |

Indispensável na toilette das damas ele* ;
gantes, Embelleia o roíto, tirando-lhe ai ;
rugas e »s mancha». Pote a$ooo. Vende. ,
K no depo.ito. Drogaria Pacheco! & rua :
dos Andradas n. 45. ('"44 S) J ,

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artificiaes; na ma Urii-
guayana, 3, sobrado, eom o sr. Antônio.

S 11403

Benedicto Antônio
Mendest

CÁPSULAS RAQUIN
COPAHIBATO de SODA

CURA RADICAL
das GONORRHEAS

Antigas ou Recentes
9 suas complicações
ExislroXmtdtItAQÜlNcoStllod<i',Uniond.sFábriot,nU'

Nas PniNcipAEs Piubmacias do Mundo
Eatabeleelmentoa FÜMOÜZE, 78, Faubourg St-Denli, PARIS

\U^fSivmhi' 55g5B£5lB.*p

DENTISTA
R. Baldas Von Planckenstein
Esp. era obturações a ouro. platina,

esmalte e extracções completamente,
sem dõr; colloca dentes coin_ ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
doe e qualquer trabalho e aceeita paga-
mentos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 8 da noite, aos domingos só até ás. 3
horas. Rua Marechal Floriano Peixp-
to n. 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
guayana. .. -'

_.__ . machina., bancadas de 8 e 10 ma*
5o chinas; 31 — 15 e 44 — «o, com
motor electrico; Visconde de Itauna. n.
,_,. v^  (908 S) R

• | _ darthros, empigens,
«eternas, frieiras,
•arnas, brotoejas,
ele., dttapparecem

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em
todas ãs drogarias do Rio. e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia_Acre,
Acre. 38. Tel. Norte 326S

A CASA
Comicnao

rua
Preço 2$ooo.

nm AMERICANO
DR. C FIGUE1
REDO espeeialis
ta cm extracções

completamente
lem dftr e outros trabalhos garantidos ;
..tema aperfeiçoado, preços módicos, •

etn prestações, nas 7 da manhl 4».9 da
noite, rua do Hospicio n. 222, canto da
avenida Passos

DINHEIRO 
— Empresta-se sob liypo*

tbcciis e inventários. A. Falcão; rua
do Rosário 158, sob, (140S S) S

ESCADA 
— Vende-se uma dc volta,

de peroba c nova. Informa.se ria .rua
Uruguayana n. 138. (3755 S) R

1JIAZEM-SE 
vestidos por qualquer figu-" rino, a preços módicos; rua Pereira

Nunes n. 67. ("46 S) J

Maria d'Ávila Mendes c seu
filho agradecem penhorados a
todas as pessoas que compare-
coram e assistiram ao enterra-
mento de seu sempre lembrado

marido c pae, c de novo convidam a
todos seus parentes c amigos para as-
sistir á missa (le sétimo dia que, pelo
descanso do sua alma, mandam ceie-
brar amanhã, terça-feira, 9 do corrente,
ás 9 lioras, na egreja de S. Francisco
de Paula. Antecipando seus penhora-
dissimos agradecimentos. S 1377

Gramophones .^v^ícÔ-
lumbia. Gancho, Miraphones e Gramopho-
nes a qualquer preço. Tudo em grande
quantidade, encontra-se' agora na antiga
casa de gramophones e discos, á rua da
Constituição n. 3->. Officinas para todos
os concertos c peças avulsas. (690 a) J

GESUCHT 
wird cin tuchtiges Haits

madclicn; rua Machado dc Assis 11.
30 — Cattete. (1041 S) b

Maria das Neves Cur-
vello Coelho

tjoão 

José Toste Coelho, filhos
c genros, participam que a mis-
sa d. trigeimo dia será celebra-
da, amanhã, terça-feira, 9 do
corrente, ás 9 horas, na egreja

do Bom Jesus do Calvário. Aos que as-
sistirem a esse aclo dc religião, nnteci-
pain seus agradecimentos, S 13°5

Francisco José Pinto
Carneiro

Julia Muniz Bittencourt Car-
neiró, Raul Regis Bittencourt,

("1RAVAD0R 
6obre metacs, oanlmbos,

Tsincteí, blocks para marcação cm alto
relevo de papel. Timbragcm a taille dou-
ce. Gravuras sobre crismes e porccllnnas.
i« de Março, 87, 2° andar. (4053 S) R

REELOGIOS,
trocam-se,

por $500, i$,

despertadores, . compram-se,
vendem-se e concertam-se

.?,' etc.; rua Uruguayana

QALA e quarto mobilados ou não, alu-
,_. gani-se por módico preço a uma pes-
soa de'tratamento em casa de um casal,
todo o respeito, limpeza c conforto; na
rua Barão Guar.Uiba n. 55 —, C-**'."C

(900 b) R

TECIDOS 
dc arame para cercas c gal

liuheiros a 600 réis o metro, na (a
brica da avenida Passos 104, (1052 S) K

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião-dentista

pela Faculdade dc Medicina do Rio dc
Janeiro. Trabalhos garantidos e a -pre-
ços rasoaveis. Consultas diariamente.
Cons.: rua da Quitanda,- 4S. J. 136.

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALENTIM BITTENCOURT -
Parteiro — Cuta tumores.dos. seios e uo
ventre, «s mol. de vias urinarias, genitac,,
as metrites, os corrimentos uterlnos e va-
ànZ e regularia» » raens .-"oi*.. __. 

'
processo seu; appl, 606 c 914. Ç»»y 

*r__ ,tis. Cons.: rua Rodrigo Silva 20. das 10 ,
is - tel. 5647. Resid.: Senador Euzcbio,
«-"Tel. a.s 11, Villa. Trata tuberculose
e hérnia, quebradura, sem operação. (O03J)

Digi-stões
difílceis,

porda de
appetite,
dyspep-

sia, dor
de cabeça, azla, máo halUo, enjôos
da gravidez e vômitos:-.curo P' om-
Dtae rápida com o ELIXIR hSlO-
EIACAI.A' venda na Pharmac a
Bragantina, 105, rua Uruguayana, 105.1

FM
DE

PARTEIRAS
PARTEIRA

UMA 
senhora viuva ,ciicarrega-se de

tomar conta dc creançás, por preços
razoáveis, para trotar & rua D. Marciana
ns. 41 e 43, casa 14 — Iiotafogo.

(1119 S) R

A verdadeira
mme. PAL-

MYRA, com longa pratida, attcndf a
chamados. Acccita parturientes cm sua
residência, á rua Canierino n. 105.

3243

VENTRE

enxaquecas, in* ;
digestões, dores
de cabeça, in-
Ilammaçâo do 11-
gado e dores
nas cadeiras: —
cura radical e
prompta com as
pilulas DR. MU-
RILI.O». A' ven-
da na Pharma-
cia Bragantina,
105, rua Uru-
guayana, 103.

60NORRHEAS ehronicas e
i-ecen t es.
Quereis fi-
car radi-

ealmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. 1'eijo, que
gramitainente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua

RIO DE JANEIRO

AYenida^Rio_Branco n. 50
Avisa áf_*egue__ia, que a contar de

8 de maio a. c. venderá as

Lâmpadas "Ge-Edison"

PELO SEU NOVO SYSTEMA AMERICANO: .

Cada compra de lâmpadas dá
direito a um ou mais

«coupons» na seguinte
proporção:

Por cada lâmpada até 50 vellas se entregará-1 coupon
dito dito 100 vellas commum. .2

dito dito iveüas (l|2watt). 3 "

cendo caso
Theophilo Ottoni 167. 3820 J

(1UARUA 
LIVROS — Acceitam-sc. es-

T cripta*, nvulsa*. Recados á rua Com-
mendador Telles n. 30 — Cascadura.

(iüii S) a

ííVPOTIIECAS na cidade

i

grandes ou pequenas quantias,
dez e juro módico. Informa " ""
ta, rua do Rosário
dos.

subúrbios,
, rapi-
Pinieii*

147, sobrado, fun-
(881 S) R

rapaz, que dá boas referencias dc
sua condueta, tendo alguma pratica

dc escriptorio c sabendo escrever á tna*
china, procura uma collocaçao, não íazcn-
do questão de grande ordenado. Cartas
aor favor, á caixa do Correio n. 727, 11

S, 13. (1099 S) J

TTM
U si

por

V.M.ES 
— Coniprain-sc e pagam-se bem,

na lalwcaria da rua da Assembléa, .10S,
01.de se dão por tudas as marcas dc.c.gar-
ros, até 9 e 10 vales cm cada carteira.

(J 4G84) S

RUA DO SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Alima-se este predio no todo ou em parte, _n»'P_*t"me;"t,«;

reformado, com boas accoinmo dações no sobrado » &'«¦"»*_£
nos baixos, com Installação própria «tara bar, caie e testau
rante. Tratn-se na CompanlüB Cervejaria Brahma. run Vistou-

de de Sapucnliy n. 200* mu,, , mmmmmmmm

-_, machinas Singer, (eitio gabinete,—
5o laiquidam-se a 16$, 20$, 30$ »'e
200$; rua Visconde de Itauna n. 14.

(907 S) R

fl Mof re-Pame de paris

GRAVIDEZ Evitasse
usando as
velas an-

tisepticas. São inolfensivas, commodas
c de eífeito seguro. Caixa çom 25
velas 5$ooo. Pelo Correio mais ?6oo.
Depositário: praça Tiradentes 11. 62,
pharmacia Tavares^

*ãxmmmimmmmmmm^mmmmmmm^^m\Tmm\\\mmÊà\,\\\—
a 28.-0

Perolina Esmalte

PARTEIRA

Antônio Salles Nunes Belford c |
senhora, Arnaldo Muniz Bitten-
court e senhora (ausentes), Ignez

Regis Bittencourt, Prancisca Jubin Bit-
tencourt (ausente) e mais parentes par-
licipum aos seus amigos o fallecimento
dn seus marido, tio e cunhado, FRAN-
CISCO JOSÉ' PINTO CARNEIRO, c
convidam para acompanhar o. enterra-
mento (|uc realizar-se-á hoje, ás 16 ho-
ras, saindo o feretro da rua dos Ban-
deirantes 11. .18 (Mariz e Barros) para
o cemitério de S. Francisco Xavier.

S tjjSi
55»!

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias
HYPOTHEOA, 

precisa-se dc trinta con-
tos de ríis, dando-se 0111 predio cm

garantia, no centro da cidade; juros 10'\°
escrever para á rua do Senado n. 62,
loja, ao sr. listcvcs. (130S S) R

AOLIM—- Vcndc-se grande;

brado.
J\. Rua Ccneral Cama

partidos.
n. 100, so-
(1240 S) .1

MÉDICOS

p:-c*

Sophia Eugenia da Sil-
va Marques

A família de Sophia Eugenia
dii Silva Marquest

hoje.

convida os
seus parentes e amigos para as-
sistir á missa de 30o dia (|uc faz
celebrar na egreja da Candelária,
segunda-feira, -> do corrente, ás
horas. (J ---¦-)

LECCIOXA-Sli 
piano c ti.cor.:.,

para-íc para exame dc admissSò
Instituto Nacional de Musica; rua llodri*
go Silvn n. 6, 2" andar, das 14 ás 17 i|e
horas. ('=55 S) 3

ASSAG1STA Cllaiíli Cavalc)i.iiti,
massiigista cega, coni longa pratica;

ru.. 1), Polixcnu 11. ío. Tcleph. 1.243,
Sul. (009 S) J

w

Consultas grátis

Mme. Be-
zerra, rc-

sid. em Dona Mariana, 27 (Bota-
fosro). Chamado a qualquer hora.

J. 2283

PARTEIEAs

MU 
DISTA
..npcos

General José Gomes
Pinheiro Machado

O*, funecionarios da Secretaria
do Senado Federal convidam os
parentes e amigos do saudoso
general JOSÉ' COMES .PI*
XlIEIRO MACHADO a assistir

;i missa que, cm homenagem á sua data
nataiicia mandam rezar, hoje, segunda-
feira, S dr» eorrenle, ;is 10 i|-' horas,
no altar-mór da egreja dc S. Francisco
de Paula. U -2,3l

Maria do Céo Machado

ÍA 

familia de d. MARIA DO
CÉU MACHADO manda rezar,
hoje. segunda-feira, 8 do correu-
le, ás 9 horas, na egreja da Can-
delaria, uma missa de 7° dia pelo

eterno descanso de sua alma, convidan-
-Io para esse acto de religião todas as
ji,-ssoiis de suas relações e amizade, as
quaes antecipa os seus agradecimentos.

(.1 1206)

i
' TENENTE COMMISSARIO
Theophilo Salles

Brant
Olga C. Salles Brant, Luiz de

— Perfeição c gosto em
sob todos oa modelo^ _a

preços módicos, acccitnni-sc cucomtnendas
<le lutos; rua liarão dc Igaalcn.y .1. 55.
Matloso. (S6-t b) J

MATHEMATICA 
— Theoria e pratica,

professor dc comprovada liabiliiação,
lecciona em domicilio. Chamados a L. Mo*
rcirn, á rua UcJiiliini 74. (s.'.3 S) U

MOVEIS 
usados —- Compram sc muLi-

liarios completos, avulsos, objectos ile
arte, antigüidades, ornamentações, pianos
dc bons autores, etc; rua Senador Dan*
l..s .1. 45, terreo, (3-i.IJ S) J

Por me-
dicos

operado*
res espe-

cialistas em moléstias dos Otnos
OUVIDOS,.di.nUAN.TA e NABI/,
enfermidados das senhoras, pello,
syphilis, venereas, hlenowhaMit*' o
das vias genitaos e urinarias dò Uo*
me.n e da mulher. Todos os di.is
das 3 as 6 horas da tarde. IUta Ho*
drigo silva n. 26,1' andar (entre As*
sembliía e 7 de Setembro). Consulto*
rio poríeitamonte apparelhado com
todo o material priclso para os exa'.
mos e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 2890

Mme. Maria Josc-
phat diplomada pela
Faculdade dc Medi-

cina dc Madrid, trata dc todas as dòen-
ças das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo •cientifico e sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tn
Tralhos garanlidos c preços. 00 alcance
todos, Avenida Comes Prc.re n. 77,
phone n. 3.642 Central, consultas grátis.
¦Km írentete ao theatro Hepuhlica.

," (43---0

Unico pre-
parado, que

adquire e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Institulo de Belleza de la-
ris, premiado na Exposição dc -_í,a_£'
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e embcllezador. Preço 4?-
K-iijam estes preparados, á venda em to-
das as perfumarias e no deposito deste c
dc outros preparados, a rlla Sete de Sc-
tcinliro ti. 209, sobrado.  (1737 ç__ 1

Cnrto
mnnte,

diz tudo
com cia-

reza o
que se

deseja
saber,

realiza os trabalhos par mais dif-
llccis que sejam amigavelmente e
bota o mal para cima do quem o
faz, ú rua da Constituição n. 29, .so
brado. R''001

liei
!

dito dito 200 vellas ' • ü
dito dito 400 vellas \ I
dito dito 600 vellas "-9
dito dito 800 vellas " -I?
dito dito Wli vellas MS

dito dito 1500 vellas MO
dito Éo2009vellas ".21
dito dito3000vellas ".25

it

it

Os couponB serãoresgata-
dos xxai

dc
tele-

S)

PURTOSmuller,™0 DR*. Il'
¦ ¦•¦¦ ¦ *»¦*-» 

_j.__ ANDK.-PA,
cura, corrimentos, hemorrhagias e suspçn-

. sões; dc modo- simples, evita a gravidez
nos casos indicados, .iazeiido *ippareçcr,_o
ineo.nmodo, sem- provocar hcmorrlino,
tendo como enfermeira min. JO.SK.P-.i-
NA GAI-LINDO, parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas diárias
cratis aos pobres, a.cceila clientes em
pensão. Consultório c residência: "'ji do
Lavradio n. m, «ohrado. (.1438._) J

PARTEIRA

•SfOVKlS — Casas
Itl. avulsos, objectos dc arte c antiguida-
des, compram-se na Casa Souza, á n.a
Senador Danlas u. ,01. Tel. 1.549, Cen-
trai. (--*-l4 S) J

M01)lSTa\ 
—• Contccclonam-se

sob todos os modelos .1 preços
dicos. Mme.
g mlar.

C-ucdcs, ijuitanda

es tidos
1110-

(974 S) S

Clara Coudcro — Manicura, pc-
curai, massagista diplomada; rua S.

Clemente n, 103. Tcleph. 1.279. Sul. Vac
a domicilio. (1157 S) R

w\t
MOVEIS 

-- Alugam-se, compram-se e
vendem-se na Iiiteriiicdiaria; r. do

Cattete n, 29, teleph. 5:7, Cent. (308 S)J

MME. 
OLGA Alta cartomante—Vaz

 com que os amantes e oí esposos se
entreguem de corpo c alma e faz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-
rantidos. Consultas .-.?ooo. Tem um bre-
ve para o socego do lar. Preço io$aoo;
con.8potidcnci.-i com =$100, cm sellos para
a resposta; só attende .. senhoras; .1 rua
Fcrnand&s n. io—Knçcnlio Novo, das o
da manhã ás S da noite. (3350 S) II

DU. 
OSCAR DE ABREU—-Clinica çm

geral. Especialista em moléstias das
senhoras e crcançns. Consultas, diária-
mente das 10 fis 11, na Pliarmacia Santa
Isabel, rua Mariz c Barros ... 329. lei.
l9'2, Villa. ('-57 S) 1-

VIAS URINARIAS
Syplii.is c moléstias úe

senhoras
DR. CAET.AXO JOVl-VI.

Foinindo pela l^nculiladc dc
Medicina (in Nápoles <- Iuibili-
tudo poi' títulos tia do Kio de
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos urcthracr (sem opera-
cão), gonorrheas ehronicas, eysti-
tes .hydrocelcs .tumores, ímpotcii-
cia. Consultas das q ás u
ás

MME. BARROSO,
attende chamados a

qualquer hora. Acccita parturientes, olfe-
rece todo o conforto, preço ra.oavel—Kua
Visconde de Itauna n. 36, (.(775? _

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Tcleph. Villa 1.25c. Internato, semi.-in*
ternato c externato. Cursos prc.lmtii.ar
(para aiialpliabetos) primário, secundário,
commcrcial, artístico (Musica c pintura)
e especial (lc preparatórios para admissão
,'.s escolas superiores, dc accordo com. o
programnia do Pedro 11. Ensino, pratico
dc linguas vivas. . Instruccão militar (ia-
ciillativ.i) sob a direcção de -íficial no-
meado pelo Sr. Ministro ,da (.ticrra, e
dando aos aluintios direito a caderneta Ue
reservista ao terminarem seus cursos. In-
strucção moral e cívica. Abolição com-
lileta dos castigos corporaes c dos. sports
violentos, como o "football". Ensino de
gy_11.asl.ca sueca e de apparelhos, paia
o' que dispõe o collegio dc um gyni.il..sio
provido dos necessários elementos. 1r.it.'-
menlo excellente, tendo os aliinuios as re-
feições cm conimimi com a lamilia do 1I1-
reitor. (M 3C00)

Avenida Rio Branco n. 50
Os prêmios acha»i-se indicados

na lista de brindes e estão
ein exposição permanente na

CASA BE!

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
Suffocacôcs, brotichité asllunalica, chiado no peiio, nalp.taçóes, cansaço,¦ ¦"'•»:¦"•"¦?• . ¦ falta ,«_ ;,ri vertigens, batuncnlo exagerado das vc as

dôrcs c agulhadas do. lado esquerdo,

das
Talll-!10 _________j___2____,

MQRPHEA
Tr.-itanici.to especial, scienliíico, mo

demo," pelo prof. dr. Lconissa, da Aca-
demia de Seiencias de Portugal, etc.
Clinica geral, operações e partos. Con-
sultorio: rua da Carioca, 26, da

3 horas da ta dc.
as

i.í-s inchados, hydropslas,•n-terin1- arterio-5cK.ro.se, a.ieur isinas, ,,..--,' 
,h .ort-i nevralgias cardíacas, syphilis e rheiimatisnío 110 coração,' ' 

receita do sahio americano dr. King's Pahner, 011 o Car-
110 llrasil. Ilepositarios: Dragaria Granado _

\'idro 6?ooo. Pelo Correio, S$5ou. (H5)J

düatação
curam-se com
diogenol. Milhares de cura
Hülhos, ma da Uruguayana 11. 9'-

Avenida^ Rio Branco n.
PEgAW I* LISTA

OOS BRIIIPES
Compras a praso não têm direito

a coupons!

Professores e Professoras^

.LiS para a.nl.os os sexos).«
rios para rapa7.es. Preços muito moaWMj.
Procurar 1'. Alves, Maranguape n. &^

IlUOlIfl. — Cnta professora tle
Ul-OUfto linstiins. (llsiipiido ile
nlítumtís lioras da inanlia
uliiiniios de Frnneez
Imnno práticos
dn Carioca 17,

Wilson, proíc

iiccçlt.it
Iniílez c Al-

tlieorieos; á.rua
sob. (.1110!» •&

Capitalistas - Precisa-se dc capita-
listas parn boas trans-

ocçõçs liypõtticcarias; rua lluei.os a\ircs 11.
05, sobrado, das 10 á 1 c das 2 ás 4, com 1
Ribeiro. {1211 S) J 

ârtotiiãnte
mara n. 211.

scinctiuca
unica no ge-
nero. — Rua
Gcncra! Ca-

J 775

— 
I*"'... Í1Í.T1VA Tintura ideal ga-

_ j Vi*_* __UIIJ._*. A, ranlij_, para rcs*
tituir ao cabello a sua côr ori.inal pre-
ta ou castanha. .— Preço, io$ooo; pelo
correio, mais 2$ooo. Deposito girai, rua
7dc Setembro n. 127 — R- Kanits.

| — Não* moliiün
ca. a

presta-1

piano; rua

— Augusta
res, lecciona
da Carioca 11 10,jP.lé Londres,"lecciona ingle*! Allfi-.iãoac

S.iilcs Brant, 1'clisbcrto Ferreira
llr.int e faniilia, Antônio Ferrei-
r.i Brant e familia (ausente),
Ourval Magalhães e familia (au-

sente), Maria Flor dc Maio, Maria Ju-
lia, Maria Nazareth Ferreira Brant,
convidam a todos os parentes c amigos
e collegas do pranteado e inesquecível
esposo, pae. irmão, cunhado c tid",
¦i'HKOPHIl.0 Dl- SALLES BRANT,
para assistir á missa dc scliuio dia,
hoje, sigunda-feira, Ü do corrente, que
farão rezar na "egrejn da Candelária, ás
.) ,\2 horas, a- agradecem do iminio do
coração «1 iodos quo assistirem a esse
neto dc religião •¦• caridade, par.i des*
canso eterno da alma dc tão idolatrado
morto. I.l 12'7)

Abreu
Sol_n'iiílioPÍLULAS de caferana

CUBAM
SezOc-s-Male 1 tas

Febres palustros
Iut*-ruiitte-_.es

Nevralgias
Multo cuidado com a» imltntjôcs o falslliciiv<*>cs

Oüícos depositários, Bragança Cid & C. -Rua do Hospicio 9

tu
...lar

M S)

'. I ,\115 Conslánce — Rcccntcmctite chi-
ItX gada dc sua viagem; previne a seus
clientes que dá as suas consultas, a rua
Frei Caneca u. 84, sobrado, das 10 as
5 da tarde. (n-'= b) R

A GAS/
participa aos se.'... fimigos e iregttczcs
que sc acha sempre prevenida de
flor.-s paia qualquer cncoinmcnda de
inrôas de flores uaturiies, á ru:. Gon-
çalves Dias 11. .iu. Telephone 11, 285J —

e 111 p . n-
J gciis, dar-

thros, eezemas, sard.is, pannos. co-
1 michões. etc, desapparcccm rápida-
! mente usando Pomada Lushana.
I Caixa i?ouo. Deposito: Pliarmacia
i Tavares. Praça Tiradentes n. dc.

(Largo do Rocio). (A -1030)

TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—

IROFESSORA dc canto, soliejo
ria, pelo Instituto Nacional..

: theo.
aceeita

aluiniias, assim como para banilolim
sua residência .io$ooo mensaes. sendo ilJas
vezes por sciinna; rua Jardim llolainco
11. U'5.

PROFESSORA 
diplomada pela Escèl-

Normal, lecciona instruccão pmiuQB|
prepara para exame dc admissão, ensina
<i.lf,'jo, theoria, piano de accordo coni o
programnia do Instituto de Mus.ea; _rua
S. Ca-.los ... 32—Estacio dc Sa.

Moveis a prestações
a sua casa só quem, não quer, poi
Co.ive.iie.u-in, na rua Senador .Euzcbio
lí, é a unica que vende moveis
çóes c .1 dinheiro, com vantagens para os
freçucaes. Visitem c verifiquem i 35, ma
Senador Euzcbio, 33.

fc s p i r i it a—
Mme. Mario

I.ouise. dá consultas por 5?, lê as li-
Ilhas das mãos, c tal garantia offerece

Em | ,jos sclis trabalhos, que sò recebe paga-" 
mento depois Ida pessoa «conseguir o

que deseja; av. Mem dc Sá n. 126.

RAÚNA

CARTOMANTE

daí..

S. 947*

Gravidez ?: f

P
Icmã

ROFESSORA allcmã, bem

H.

I

da fe
na .-
Pnra
SiMlS
como

Isabel Porlo
Cecília Por;o, em cbininemora-

.io a mais un. anniversario da
morte do sua pranteada mãe. a
actrU ISAB1.L PORTO, manda
celebrar uma miss;., hoje, segun-

ira, S do corrente, ás ') ií-' horas,
rreja de S. Francisco de Paula.
.•ss.- aclo de religião convida os

parente:» e pessoas n"tu só da sita
da amizade da fallecida.

(M 1117.

M ME.

iiUurt)
r..is; 11

.lar.

FOURJílER — Alta cartoman.
dctta cartas, prediz o pic.cntc,
c o passado; .trabalha cum 02

Frei Caneca ... 7-', 1" an-
(692 S) J

rua

de
PRECISA-SEcisa de lavagem
mem, ou traspassa-se
antiga e aí>esticada;
sario 11. 9 A,

uma
ii,.-

11 fiocto para
dc chapéus d-
o negocio; é casa

110 becco dt) Ko-
(«)3i S)

DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
cuidado. Exames pelos
raios X, do estômago,,-
intestinos, coração, pul- j |mões,etc. Cura da asth-
ma. -- Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos #_o-
bres às 12 horas.

INGLEZ

rccommen-.
iiif;lc7. ai*

(..aüS) J

Pe-

Usem
in-

jeclor - Nanlcrro. Fácil,
commodo o liygienico.

A' venda nas c-nsns do cirurgia.

ESPIRITA -SÍtffürtbi
6. sobrado, entrada pela travessa da

<T?,:JZ t $&tmmr&]mm ^ ^ S »
domicilio por preços módicos. (.199 S) _

líste maravilhoso
tônico, unico que

faz nascer cabellos o sumir a
caspa por completo. Vcnde-sc
na casa Carlos Cruz &- Com.:),,
rua Sete dc Setembro n. 81.

R 1181

GELADEIRAS
Vendas cm prestações.
L. Rufíier, fabricante.
Rua Vasco da Gama n. ifilí.

Xarope Peitoral de Desessariz
e Alcatrão da Noruega

FORÍIULA DE BRITO
Approvado pela lnspeeroria de Hy-.

giene e premiado com medalha dc ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
Inche, asthnia, tosse, tisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vostas, constipaçSes, rouquidão, suffoca-
ções, doenças de garganta larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$soo. —*
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n, 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 09

le á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-

1 lides Loho 11. 229. Telephonc 1.400,
Villa.

AOS SRS. NEGOCIANTES
Viajantes, com comitiva própria, of*

fereeem seus serviços aos srs. nego-
ciantes que pretendam vender para o

lEslado do Rio e parte do listado dn
E. Santo, on comprar com uma ne*
quena comiuissão, poderão fazer uma
grande economia nas suas despesas.
Informações com o sr, Vieira, ã rua
João Caetano n. 46, fabrica de for-
mas, a S. 'Ferreira. S. 141 r.

CHAPÉOS
Lindos" modelos em taffetá, pafta ei

seda, a 8, io, 15, 20, 25, tingem-se o
ieforinam-se palhas o plumas, a 4, s
u fi. Mme. Bos; na rua dáCarloca,
10. Acceitam-se altininas para chapéos.

S, 1056.

SUPERIOR TERRENO
Vende-se cm Botafogo, 11X44 J tra«

tar á rua Assis Bueno n. 48. (S 40,-|8_

PHARMACIA
Vcnde-sc uma bem sortida e proximí

ao centro da cidade. Negocio urgente;
informações a av. Mem de Sá, 90, ou.
cartas a A. C. A., nesta folha.

(1017 J)

1 HOIMPATHIA
O dr. Américo Tavares dá consultas

grátis todos os dias das 8 ás 9 horas
na Pliarmacia llon.oepa.hiea, da rua São
Francisco Xavier, 400 (Maracanã).

(60a Kl

HEMORRHOIDAS
Cura radical, de 1 a 3 dias, cônsul-

tas grátis, escrever a mine. Maria, á
rua Senador Huzehio n. 76, loja.

(.1. ..0.1)

SITIO OU FAZENDA
Pessoa competente dispondo de bas»

tante pratica dc administração, offcrc-
cc-se para dirigir fazenda ou sitio tm
qualquer ponto do ipaiz. Dirigir cartas
á rua Conde de Bomfim 217, a N. M.

(M 421)

Phãrinãcia e drogaria
Vcmlo-sc nm um dos melhores

uonlns do centro da cidade, com
optimo sortimento, o as formulai
da casn, todas .iá liem conhecidas.

Trata-se, por favor, com o sr.
Evaristo. á rua de S. Pedro n. SS.
drogaria."Terreno 

em ipanema
Vcnde-sc um com 9 metros de largura

por 50 dc comprimento. Avenida Men-
dionàl. Rua Vieira Souto 11. 1C6. Ipa-
neina, Trata-se nos fundos do mesmo.

R gsi

**^'éú$
Feridas, Esfoladti-

ras, Cortes, Honha
etc. curados rápida-
monte com o "Balsa-

mo Maraviilioso do 'Williams" Mar-
ca Registrada. Venda por Atacado
e a Varejo. Uma lata 3S300— Seis la-
tas 1S$000. Pedidos acompanhados
du importância ao "Senhor l)r. Wil-
liams" 42 Largo S.Francisco-sobraoO.""'GRANITO 

BRASIL"?
li' o melhor do quantos Icm apare-

cido para obturações e collocaçao de pi-
vuts. Tem causado admiração a todos
os que o tem cxpcrimcnta.do ; cores.
r\ni03trã pelo correio, enviar $200 em
sellos. A. C. Pinheiro, rua Dr. Arai:-

I jo Vianna, 17. P. Formosa* (959 J)

I Mme. Olympia
I Cartomante brasileira, tem um brev.
| com que se consegue tildo que se qui-
I zer. Òuarda-sc segredo. Consultas ver-
I baes e por escripto; na rua da Carioca
n. sobrado. (,T 4814)'

MIE MARCELLE

OUR01$900 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "Msridia-
no", rua Uruguaayna, 77- } 0^6

PLATINA A 7$000 A GRAMMA
Compra-se qualquer quantidade de

platina limpa, na casa "Meridiano ,
rua Uruguayana, 77. S. 1004.

quartas
s 4 da

Tra-

(945 S) S

UVÇTEIHQMí. .Em suas ma-
lilòlfliiloiViU ISnifestações)

A origem
dn males

cruciantes

CURA RADICAL E IMMEDIATA
Gabinete Hypnollco IH. Faria). - Run 

"Navarr^ 
84 - Rio de Janeiro

Todos os dias das lu us 10 horas

Pensão só a familia e
cavalheiros de traio. Dispõe de gran-
des salas de frente e bons quartos no
parque reconstruído dc novo, com todo
conforto. Preço reduzido, com ou sem
pensão; rua do Cattete n. 176, telc-
phone, 2.008, English Hotel. J. 4380

ALTA CARTOMANCIA
Mme. TAG1LD, iniciada nos niystc-

rios do occultismo, possuidora de gran-
de poder cm seiencias ocçultas,. diz o
presente, o passado c prediz o futuro.
Faz qualquer trabalho para o bem. estar,
como sejam: casamentos difficeis,. re-
conciliações e embaraços com.ncrciars,
etc.; na rua Frei Caneca, 58, sol.rado.

M 578

MALAS
Q.icm quizer comprar malas boas c

baratas, só na "Madrilenha" — Maré-
cbal Floriauo 140.

60N0RRHEA e ASTHMA
TRATAMKXTO 'ESPECIFICO

pelo JJr. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias ile senhoras lc operações.
Cons.: 3 ;'.s 5; rua livaristo da Veiga,
30. Telephone, 3191, C. S, 963.

Cartomante —- Tendo trabalhado em
Londres, B.rlim e Moscow onde ad-
quiriu grande pratica sobre occultisnío
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal suecedidos,
etc. Vaia inglez, ailemío, russo e por.
tiigii.z. Rua do Lavradio, 3-L J ...-'¦

OURO
rl.itina c brilhantes, compram-sc; na

rua Sete dc Setembro n, 112, "Joalhc-

ria Diamantina". (R- 733'

MICROSCÓPIO

MALAS
artigo solido, elegante e barntis*

simo, só na A Mala Chinesa. Rua La-
vradio 61.

1 OQOS os U-iu.o ut*Q w «•*•*-¦ *w *"""¦* y

i
1J ,,
optimo:

.ENSAO AlliiAX.¦!•:..
\brantcá n,

cominodos

Rna Marquez
_6. Tcleph, 151, Sul. Ia alugar. (í.nS) K

DR. ALVINO AGUIAR
MOI/RSTTAS ÍMI.HNAS

ESTÔMAGO — FÍGADO --IN-
TESTINOS - RINS - PULMÕES,
etc Coi«iultorio: rua Rndr.so Silva,
n. 

'5. Teleph. 2.271, C. Das 2 as 4
horas. Residência: travessa lorrcs n.
17, Teleph. j.aies, Cent.

P
1. N
preço:
neste

ROFESSORA habilitada, -lecciona pia-

de M-..si.-a: portuguez e
módicos. Cartas jiara E.
ior.nl. (•

(rance?,x. a„
10 .1) s

•immKitítmtmmmmmtmammmSmm

1)l-'NSAO 
de casa dc laniili.., dá-se na

ru.i Dr. Carmo Netto 11. 11. passando
a estrada (Cidade Nova).. (ur" S) Kl a*ammxsmmmamm>aiimiijBmiamiii>m

BENZ0IN priiciíi chuclo
A-SE dc t.m copeiro; rua do l(:a-

n einbellczaracato •'
mãos. roíresca a pc
navalha. Vi.Ir,. .|Si"."

-í. ..io. Perfumaria
HA.W.l.f,.

OIU.AXDO _

>KNSAOmiei
— Fornccc*se á mesa

io, a 45$ mensaes; rua
liaana 11. .16. 

(S<<2 Vis-
.) R

>la\XO, violino e bandolim — Proles-
Cailas por favor nesla rcd.icç.-.o.
ion. (5-3 S). J

CUlUl
tino,
dado
nhã.

massagens, etc. Tnsli-
1:1:0 Physiotherapieo
do dr. Gustavo Artn*
brust. Docente daFa-

úc. Doenças do csiomago e intes*
ncurastlienia, arthritismo, obesi-
diaber», etc. De 7 ás 11 da ma-
Rua Senador Dantas, 48. J 406

ENXQVAE

Bexiga rins, próstata e ur
S_^_3_ffi!___a5_ss5iti!affiasaKa353;s

Coroas para enter-1-
ros por preços módicos j
só na R. DÒ PASSEIO,! i:r A UKOFOKM1NA

:,-rrtn.íí,
:uIos ac.do

cura ;i inraincten cia
lexisa, inliainmaç üo

rico c uratos.

renal, as cystlies, pyelile
da piosiata. D.ciu.ve as

Deposito

completos p_.r*
coHegioS c bapti
zador.. Faraizo
das Criança-:. R

7 dc Setembro,
134.

Enxovaes co.t-
plcioí para rc

c c niti asei dos,
inclusive ..

berço. R. :
dc Seleaib. '¦'.
1.4- -

e roupaK fellft.
cas para crean
ças. no ParaU-
òas Crianças. R
7 dc Sct., 134

S. Indiana de E. Philoso-
phicos

OURO OURO OURO
Compra*SC qualquer quantidade de

our^o velho, praia e platina. Praça fi-
radenles n. «3- (______

As pessoas qne quiserem j
com seriedade saberem dn j

íiUuro c bem assim a causa de qualquer j
501'írimeiito morat e phyíico, co.u prol;- |

dmiravcl, dirijam-sc á rim llapi-ciência
ru' 11. 287, das 2 as da tarde.

(.107 S)

PRISÃO DE VENTRE-
Doenças de ligado, estômago e ¦ Intísíi-f»,
curam-se cora as ©lulas.dí Jlqlo.Comp^*
ta< (io nharinaceutico S.ml"S Silva. Vulro
iStoo, Deposito: Drogaria Pacheco, in»

tii.43 S) j

suas conset|Ucncias<
I Cura radical, injeções

. completamente IN DO-
LORES. Arp. 606 e
Oi-i. Asscmbléa 45»

* á-s iS hora-. Serviço do Ur. PE*
MAGAUIAI.S. Telephonc 1.009, C.

(R .1301 S

SYPHILIS
das 1
DRO

->' J.

AJS SENHORAS E
SENH0R1TAS
A Casa

David Ferro
Chama a atten

ção para as
suas vitrines

Rua

PAINA DE SEDA
Kilo, a$ooo, na rua Frei Caneca nu-

mero 309, em fronte á rua Visconde de
Sapucahy. R. 1133.

DR. VIVEIROS
Communica aos seus clientes e ami-

gos que dá consultas nas segundas e
sextas, de 1 ás 3 da larde, na phar-
macia Mallet, á rua Frei Caneca n. 5_,
telephonc C. 1052, continuando nas
quartas e sabbados, na pliarmacia Po-
pular, á rua General Pedra 11. 6, tele-
phone n, 5272, do meio-dia ás 2 horas.

R. 738.

Compra-se um, cm perfeito estado ff
modelo recente, tende lente de immer-
são, marca Zciss ou Lcitz. Cartas, por
favor, á Pliarmacia Rodrigues, rua M..-
rechal Floriano oq. J 18-7

.VriO.lOVKlS c MOTOCYCÍiFaTAS
Vendem-se dc oceasião, promptos para'

a praça ou particulares, "chassis" de
14 11. P., " carroccrics" torpedos, ele-
ganlcs "baratas" para "sporlmcn":
todos acccssoiiios de inotocyc|etas F.
N. de 1 a 4, cylimlros: vendas a presta-
ções á rua Theophilo Ottoni 37.

(J i_-3)

PENSÃO FAMILIAR
Farta c variada, fornece-se a domi»

cilio. feita com .toucinho e. o maxim.)
asseio. a 7o$ooo mensaes, á rua Coro-
nel Cabrita 52, S, Januário. (U4054)

PROFESSORA DE PÍANO
Habilitada por completa it.i piano.

offercce-se para leccionar cm casa de
familia de tratamento. Por favor, di-
tigir-se á rua S_nl'.\una 11. 197,

R. 1:17.

ALUGAM-SE
sobrados c
e Avenida
com o sr.
á rua dos

rasns, á rua dos Inválidos
Mem de Sá; infoitnaçSes

Bastos á villa Rio Rraneo.
Inválidos, 153. J lS.i7

PHARMACIA
íiipra-se uma. boa pharmacia adi-
o'á vi=la. Proposta por c-cripio
A. ,. F. -- Hotel Globo. 1 R 10. .

asas?
il,

a\ 11 iradas 45-

trata-se com
brevidade,
mesmo sem
ccr;idõe$.' ci-

religioso. _b$, inventários.
íinontepio e meio suldo. justificações,
etc. com P.runo Schegue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 3=, sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados. At- directo; traía-se
tendem-se a chamados a qualquer hora.| 11. 106, sobrado,
Telephone n* 4542. Central. S 18501

de Setembro, 134
g 001

Rua Benedicto HyppoSifo
30:001. -- RENDA ANXtWI- 0:60.$

Um solido magnifico predio dc sobra-
portaos de cantaria, porão habita-
com 19 commodos amplos, nesocio

rua General Câmara
com o capi ião Ran-

(¦19! K)

un

PENSÃO ESTRANGEIRA
para casaes e solteiros, tratamento ex-
cellente, aposentos bem mobilados, pre-
ços módicos; na rua D. Carlos I n. 39
(antiga Santo .-\maro). Gloria.

(R. 11S4)"l^MWElim"
Rua General Pedra n. 17T, sobrado,

cons., ai$, das 9 is j; dit cem clareza
tv.do o que. se dc9cj«. -, S 1394

Co
niicir
para

Mende-se uma em
bom estado, coííi vi-
deaças. tendo 5 me"
tros de largura. *~&-
r__ tratar á W. ^uiilart-
úsb i47-ãoja.

APOSENTOS MOBILAS
Ka villa Rio llranco, Avenida Mem \

de Sá, esquina da rua dos Invalido-,'
alugani-se a cavalheiros, com serviço,
roup?. de cama, banhos (juentes e ir.os, .
luz electrica, etc,' J lW
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IJRIUS liUPRALIDBU
Companhia do Loterias Nacionaes do Brasil

Extracçoespobllcas sob a fiscalização do governo federal
ás 2 1.2 e aos sabbados ás 3 üoras, á

RUA VISCOtóDE DE ltABORAHY H. 45
AmanhãHOJE HOJE

304-9-

30_OOO$OOO
Por J7D0 era inteiros

Amanhã
337-13

16_000$000
Por lgfl-O, ein meios

S3ABBADO, SO _DO 0O3=_.*O.E!l__r*_l7_B
A»a 3 lioras da tarde— 3 35—3-

ÊB
Por _ $700 em meios

Grande e Extraordinária líoteri- de S. MO
EM TRES SO!tTEIOS

Sexta-feira, 23 o Sabbado, 34 de junho
«Vs 3 IIÕHAS UA TARDE A's 11 c 1 ÜA TARDL

336 - 3«
I* sorteio ... loc.ooeSooo
2* sorteio ... Ioo:ooo$ooo
3* sorteio . •. 2oososo$oooTotfl! VtJSL -^res 4 O 0:000$0O0

Preço do bilhete inteiro 10.000 em vigésimos de 800 réis.
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados At;tsMí

too réis para o porte do correio e dirigidos sos agentes geraes Nazareth _•._-.,
ma do Ouvidor n. 94.' Caixa n. Ri-. T.leg. U.SVEL, e na casa F. nul-
marães. Rosário 71, esquina do Beco das Canrellas, cama do correio au*
intro l,_7J.

¦ L.M »l_^—'——mmmmmmmmm
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A todos os ."jue
soffrem de qualquer
molestiii esta socie-
d.idii enviará, livre
do qualquer retribui-
cio, os meios do

— . _ . . .... curar-se. ENVIEM
PELO CORREIO, cm caria fochada-" nome, morada, symptomas ou
manifestações da moléstia — o sello para a resposta, que receberão

-na volta do Correio. Cartas aos IXVIS1VEIS - Caixa Correio, 1.2.. ,

IlifllOII
Toasei, bronchites, influenza em 4.

horas >
Depositários! — Araujo Freitas * C.«,

rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar-

3ues, 
praça Tiradentes ns, 40 e 4*—Kio

e Janeiro.

PINTURAS DE CABELLOS
Mmc. Ribeiro oartioularmente. tinge

cabellos com xim preparado vegetal in-
offcnsivo, de sua propriedade, > á rua
Rodrigo Silva, antiga -os Ourives n. 10,
i* andar, entre as ruas S. José c As-
¦sembléa. (*>• *W>

COLICAS UTER1NAS
IV ÚTIL AS SENHORAS LEREM

Um pharmaceutico chegado do Norte
tem um medicamento que cura as coli-
cas do utero, evita o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as hemor-
rhagias e o corriraento branco. Fará
in.orimai.Ses, dias uteis. das ia q.s 15
da manhã, rua Marechal Fioriano 231.

J ,1°_3

A CHEGAR J. 1211

GLYC0LINA
FORMULA DE L. R. DE 

"BRITTO 
|Approvada e premiada com medalha de

oura nas exposições de hygiene
Excellcnte preparado da antiga Phar

macia Raspail, empregado oom sueces-
so nas empigens, comichSes, frieiras.
darthros, acne, pannos, aspereza e
irritação da cutis, rugas, suores fétidos,
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45; 1° de Março 10, As-
sembléa .14, Sete dc Setembro 81 ç 99.
Fabrica, Pliarmacia. Santos Silva, á riia
Dr. Aristides Lobo 229, telephone nu-
mero 1.400. Villa.

, Homoeopa.filcosviaeii.es
*l A todos que soffrem «le qualquer mo
lèstia, cs'a sociedade beneficente for
nece, GRATUITAMENTE, diagnostico
ila moléstia. Só mandar o nome, cda-
de, residência e profissão. Caixa pos-:«jal n. 1.027, Rio de Janeiro. Scllo
liara a resposta. i«H J

DENTADURAS
^Coihpraiu-se dentes de dentaduras vc-

lhas, paga-se bem, avenida Kio Branco
138,'ic andar, Santiago. (i-'i5 J)

CLUB TENENTES DO DIABO
2« CONVOCAÇÃO

Não sc tendo realizado, por falia de nu-
mero, ri asscmbléa jtcrol extraordinária,
convocada para o di.i «i ilo corrente, convi.
ao novamente.,-de ordem d;, directoria. .o*
pri. associados e reunirem-se,t cm assem-
bléa geral -extraordinária, no dia y do cor-
rente, áa 21 horas, para tomarem conho*
cimento c deliberarem solire or relatório da
commissáo dc contas, relativo ú administra-
çáo da <lirccturin, até n nasenililéa geral,
r.ue teve loR.ir em C de iilnil próximo tias-
saílo. Uio dc Janeiro. 6 de maio do 1916.
_ t'oiln Junior, 1" secretario. (R 1125)

bua do ouvmoR ias —, mo de .taneibo
Discos Duplo.. 37 C|m 5S000

ULTIMAS NOVIDADES DIS GRANDE. -SUCCESSO—GRUPO PAULISTA
. Orchestra

. -¦'> Direcção — Maestro Russo
'¦_ 121150 (Um beijo de amor — Valsa*.

(Saudosa — Valsa, ..
.iijí (Choro Vagabundo — Tango,

(Apanlici-te cavaquinho—Polka.
Direcção — Maestro Luiz de
Sotíza.

12115a (Bacalháo com Coco—Tango.
(Fado — Fado Portuguez.

•121180 (O Teu Signal — Polka.
(Carne assada — Tango.

1211S2 (Dora Valsa
_'." .. (Vivas Brincando — Tango.''" Grupo 

o Passos uo Choro"121136 
.Apanhei-te Cavaquinho—Polka,
(Flor do Mal .... Valsa.'liinS 
(Soluçando Polka_________ (Beira Mar ..... Valsa.

121144 (O Teu Signal . . . Poli;...
.(".lidinha Brincando Tango.

Xarope adstringente
de Quina, Cascar.-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pliarmacia
Raspail, approvada pela Inspectoria
de Hygiene,
Receitado pelos mais abalizados médicos,

contra us affccçõcs do tubo gasti o-intesti-
nal) principalmente contra us aiarrl.cas rc-
beliles, .acompanhadas de : eólicas, dy sente*
rias e mesenteriu.s, diarrhcas da dentiçfio e
das convalescenças das febres graves c dai
liVolèstiãs pulmonares, conseguindo sempre
maravilhosas curas.

Modo de jsar: veia-se no vidro.
Preço, 35000. Deposito — Drogaria

Pacheco, rua dos Andradas, 45, 1° de
Março 10, 7 de Setembro Si c 99 c As-
sembléa 34, Fabrica. Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 2it)~
Tel. 1.400, Villa. Rio dc Janeiro.

%^^^mtèmm^mmmmm*^$
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MME. VIEITAS
CARTOMANTE estrangeira, vencedor..

em Io logar 110 grande concurso ile çar-to maneia do apreciado semanário "O Sub-•urbano'11, trabalha com perfeição na scièn-
cia «Io occultismo, diz o-presente e predizo fnluro; desvenda qualquer mysterio da
vida, concerta qualquer difficuMade cm ne-
eomoij faz reinar ti paz no lar das fami.
lia», une 03 desunido!. Possuo as verda-
deiras pedras do Sival, vindas dfrectamente
«Ic Jerusalém. 1'oderoso talismã» conhecido
alé hoje.

i<ua • da C_rioca 65, a" ornfar, entrada
pelo bceco dn Carioca 23 e rua da Carioca
6$, casa dc Iot_rif_.s. Domingos c dias fc*
riados até As 4 horas da tarde. (765 J)

E^j xiMP-nf ¦f'®! & S**P^Mh 5***

Companhia Industria! e Con:!ruGlorn ü"uoM-iu.rrii-o"
(CAPITAI, J.RAI.lZAI.f. jòoioooSood)líneorTeR.. - sc de CONSTRUCÇÕES-P KL. D IA há cm terreno., próprios oil emterrenos dos clientes, mediante condiçõesminto vantajosas, seifclo o paganienlo t

prazo longo . em iVelicHiu fresteedet.CONSTl-UCÇOKS IMMiKDIATAS COM
. MATl-UIAES DK 1» OIÍUKM

encarrega-se lambem:— da conservação de pred-ú», recon*slrucçõcs, rtecblmcnto do aluguei*, eom-
pra o venda de terrenos c d«- Iodos os nc-goelas que sc rclacijiicm con immóvi...
?!&_,%; PKOSPBCTOS H KX1'I.I.'.V

ÇOB9 A' RUA DOS OURIVttgS N \iTeleph. Norte .1070 — Ui„ dei lim

Não ha o que dê mais cuidado
aos paes do que uma

creança rachiíica
e doentia

£m iiuanto a digestão é petfeKa ff a
«ande é boa, não lia perigo; quando, po-rem, a creança «oineça a empel.lide-
cer, mudando a còr do rosto a cada in-stante, quo vá enfraquecendo gradual-mente apezar de um apetite insaciável,
sobrevindo dores de estômago, coücas,
corívulçSes e paralysias, urge ver o mo-do de cural-a.

Pois os symptomas acima cm geralindicam que a creança tem lonibrigas,
contra as quaes nada é de resultado tão
prompto c satisfatório como o Vcrmi-
fugo "Tiro Seguro" do dr. H. FPeery, ttnico genuíno, propriedade ex-cliisiva da Wiight-s Iimian Vgetable
lill CO. Usa-se conforme.as dirccçúes
da circular que acompanha cada frasco.

Vende-se em todas as drogarias e
principaes pharmacias do Brasil.'*

Wri„ht's lndian Vcgetable Pill Co.
.7- Pearl Street, New Yorlí, E. U.de A.

UMA PARTEIRA EM APUROS
PROCESSO E3C.MN'DAI.OSO

(Chaiitagc de io:ooo$ooo)
Gratifica-se generosamente a qticraentregar os jornaes de 1899: A iVoíj-

CIO, de 16 de outubro; O Pc.i; c o
Jornal do Brasil, dc 17 do mesmo 111._e anno: ainda o Jornal do Brasil, d«:-2 —: 5 — 903. Cartas rtesta redacção,
ao sr. Lacerda. ... ,__so,

DESAPPARECIDAS
Tede-se o favor, a quem recebeu em

sua cisa. depois de (i dn corrente,
duas menores .pretas fugidas, uma de
i) .'limos, outra do 7, Blaria e Bcneilicln,
de entregnl-as ou avisar Çi delegacia do
17o districto ou _ rua Visconde do
Figueiredo 11. 47. $. gSli.

MOVEIS

CACHORROS PERDIGUEIROS
Comprn-so um ou cnsnl dc cn-

clibi'1'os pcriliííuoiros, mcn imi'a
mira caca: prefero-so já ensina*
dos; quem tiver queira dirinir-se
por caria, indicando preco o loiínr
para ir ver-se, ã H. Znhriioyer,
rua liarão de S. Goncalo n. 1,
Neves, Nictheroy. üt 113«)

l'amilia qnc sc retira para fina. vrf.l.
de por iodo o preço: 1 giitirdn-casaeacom espcho, 1 cama para casal Ioda
arame, 8 cadeiras, 1 mesa grande,1 centro para sala, 1 biombo, 1 mane-
quini novo, 1 espelho grande, ete. Kua
V.iamia Diumniond, 30, Andarahy,

R "75

fl«_ft9ISft 1 BA a mmm mmm
fTaftó«Ja _fa£&JtA Jl BJJffftJl? uiibu tíüfcíja EâilâS fi Is__i__A(__Ií_£9

„„_ Qu/f'_ tV S ll;i|,|1"í11* com segurança para exames dc admissão ini qual-q cr academia ou 110, 1» . 3» annos da Cgs cola Xorm.,1? - Mátriculnc-vos no
lLi.?ar''l07 ,°V c"r3° í01"""11 do Intitulo Polyglotico, onde I.c-

»& -ÜSSm^o*^ Í°'U a ct"\!i™<"' «"'re os quaes alguns da C.col..formal. Avenida Kio Branco, ioíí c 108.

NEMA IDEAL
Umn cnsa elegante, chie e proferida pelo povo carioca. Progromm.-is

do primeira ordem, que nao temem concorrência. — Proprietário
M. Pinto — Rua oa Cnrloca n. 6J e 6. - Telephone Caatr.il 1037.

IIO.IE — 0 mais sensacional pcograrama do anno — HOJE
Duas oprt.ndios.n*. peça*. íJo tlieatro popular ci*

ncmato{f raphico, num só espectaculo
(Excepcional e honrosa menção á nova serie d. aventuras temero-

si-, o. como sempre, arrojadas, da querida e esperada J0S1STTE AN-
DRIOT, csculimiral,a

Que, cm quadros einiconanlcs, em episódios vc-hcmcnies, cm lances pro-
iükíosos c intemeratos, fará pulsar .vossas almas ao sopro dc novas
agitações, de sensações incógnitas, de commoções sem precedentes, na
intcripretalno da ipossante peça, sob o titulo

O Juramento de Dolores
l'ni proloRO c
ti arrebatadoras

quatro longos actos; ao todo, cinco parles commovcntes

jfiilW^Wi^^^^^^^ I

PRÉDIOS NOVOS ;
Vende-se um grupo de dois sobrados

dc construcção moderna, com accom-
niodações íara familia dc iraiamcnlo,
cm Copacabana, próximo do bonde e
dos banhos de mar, dando optima ren-
da. Cartas para A. 1\, 110 escriptorio
deale jornal. J 182S

para construcção. com Raul Dia?;
do Kosario, tabelüilo Victorio. -S.

rua
TO5-

PROFESSORA
Senhora, com longa praiica dc mügÍ3-

terio, ofíerecc-so para leccionar inslru-
ct;ão primaria ei., casas dc 'tratamento.

Cartas com as iniciaes A. N. para á
rua Pinto Figueiredo 11, y (Tijiicit).

('. lt» S)

CASA MOBILADA
iPrecisa-se alugar tuna casa mobilada'

ein unia das praias de Copacabana ou
Leme. Informa-se á rua Visconde . dc
Inhaúma n. 50. (S. 1036)

LENHA
Especial em toros para fabricas e

refinações, só se encontro á rua-iAf*
fonso Cavalcanti 179. • Tclephoino ¦ V;
-'_..-'. ' ¦¦ (S. 1030)

BONS APOSENTOS í
Alugam-se

cnm ou sem
Itapagipc 79.
sérios.

com p.u sem -mobilia e
¦pensão; na rua Barão dc]

Só ou homens.
(>S. io.|C)

ESCREVER Á MACHINA
Iínsina-se com os dez dedos, em

pouco tempo, por metliodo norte-ame-
ricana, a io$ooo por mez. Rua do Se-
nado 173, sobr. (S. 1024)

COSTUREIRA
Vendem-se eixos, luvas, cadeifas -e

mancaes, de 2"; 7 poüas inglezas; 3
de 26": 2 de 30"; 1 de 34" e 1 de
56". Uma prensa Blackburn ;3-(.p"
para malharia. Unia machina Blai-klnim
18", parada automática, 1.100 agulhas
e 36 conduetores para camisas de •m.':.i.
Um banco com 2 cabeças de niaclrnn;
Blackburn ponlo 32, para camisa*; ou
gollas 9"; 2 conduetores c 250 iguliiir.-
Um banco com uma niacliiiia Singcr tle
casear e duas tle costura, Uma inachim
(overlock) Singcr, para bainhas de
meias, Uma Singcr K.|. Tres ii_idiiuas
Wildman para ciasiicon ido, íSS
agulhas. Tudo em miiifo bom.' CS
á rua. Ribeiro Guimarães n. (Í0jf jc^pli
Villa, 3S0, Aldeia -Campislaif^jSws-

PINTURAS DE CABELLOS
Mmc. Ribeiro particularmente tinge

cabellos eom nm preparado vegslat in-
offcnsivo, de sua propriedade, A rua
Rodrigo Silva, amiga dos Ourives 10,
i° andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 22$

Trabalha por figurino moderno, com
todas as perícições. Attende qualquer
chàmndo cm sua residência. Rua Conde
de Irajá n. 35, Botafogo. (A). Maria
Macedo. S. 9S9.

THEATRO S. PEDROl
Empresa Paschoal Segreto

HOJ
sessões

B"tI «%07oz7 Gama

As 7 3i_l e 9 3[_l

Pílulas Purgativas e
ftnti-biliosas de Brito

Approvadas c premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rin. o rkeiniiati. mo. Não pro-
diizèfn colic.s. Preço, i?..oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
«.miradas 43; á rua Sete de-Selamhro.

ns 8i> 09, i° de Março 10 e Assem-
bléa 34. Í-'abiic,'i: Pliarmacia Santos-
Silva,' rua Dr. Aristides Lobo ri. 229.-
Telephone n. 1.400. Villa. 3058

Traspassa-se um, cm ponto comm.r-
ciai, ein boas condições; para tratar,
com o r-r. Duarte; rua Sete de Se-,
tembro ti. 129. R. 17.4

Magistral trabalho da celebre fabrica -ECLAíB, de Paris.
Outro coinmovcntc drama de aventurai, tirado da vida cruel,

fabrica SAVOIÃ, ao qual deu a denominação de
pela

S0FFI.1MS_IT0SD_.UMA .1
Quatro partes magestosas o commovedoras.
Mise-c;|H_eue aheatral irreprehcnsivcl c quadros maravilhosos apro-

.-citados do vivo com rara felicidade. Desempenho inrpeccavel_ e ga-
lhnrdo, que dão an empolgante dmnui toda a feição do verdadeiro.

COM<_r~È_XT FIA NA MATXP_.'E

0 abasteciento inglez aos Servios n .s campas ds Salonica
QUINTA-FEIRA — A ultima maravilha do cinema — Continua-

ção do soberbo film scícntifico-policial — Os mysterios de Pfova Yorlt,
9" e io" episódios, em duas partes cada uma.
A seguir — O importante drama em quatro actos — FILHO DA

SIBl_RiIA — RADIAÇÕES MORTAIÍS — OS BilíIJOS QUE MATAM
— A BELLA HESRlil-IA c "ZA-LA-MORT". 110 inrempestivo drama

H da «ida social, de Viclorien Sarou — A MORDAÇA — Cinco partes.
8_BI___B_B_-8-_-----_-^^
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A COMP,\NIIIA PAI.M-YRA UASTOS
PREFERIDA PELA. SOCIEDADE ELEGANTE

E PELO PUBLICO EM GERAL

.1MMBMM-- f*_*"*" »¦_»__*—finttMil

rbporp' no «Tjco-Rs=!or

ÚNICA NOITE EM QUE SE REPRESENTA
optftcta cm tres .actos'..vic-^stír:.-' • • •mztm.

n Uada. a enc-nudora

¦ —a——11111» umn iiiii 11 1 uni 11 11 ni 1 in nu 1 uni.11 mb—i

Crerr^lda de Oliveira
desempenha a parte de Fransi

José Ricardo
interpreta o papel de Lothario
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Princcza—Julicta Soares
Walter—-Fí-rn and o Pereira 80 

tenente Niki, por
ALMEIDA CRUZ

I Joaquim XIII—M. d"Almeida
Perceptora—Martinó .

Noite de

Stvtane.la,

opereta portuguesa •
r.ciu dc assiguatura.

HEcsaatzan

Amanhã -
Sexta-feira,

Estréa de Lüh
¦aahj.^_iiLL'^a._aH>^r-sr'«y>'»n«j'r~J!_,-.-_-^

Bilhetes ;'*. venda na agencia d o "Jornal
tarilc. Depois na bilheteria do tlic.t ro.

ÍÉ_S5í__i_í^_i--__"._í-5_33E
KHnmo

- SOLAR DOS BARRIGAS.
A revista CÉO AZUL —

_,,.-„-„._-,-_«____-_.__.__. l_g^ESgBSS3a^
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Brasil"
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EMA PARIS
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50 — Praça Tiradon.es — 50
Empro a

CODTO PEREIRA, __ C.

THEATRO S. JOSÉ' _ar^-ü^fcy,3___£-ÍS__í_2S^^

_E3COJT_El Q Mais um programma de successo © HOJE
'rimoroso conjunto tle escolhidos trabalhos* <lo arte'

Assumptos variados arraude íictualidade !. !

u '-¦—_a_*atoanag*e ¦_*__••_-.una .**tii4>;jàu*£ij&iwzM22^j;*s-*^j£i. cnrcaasEsca snrw«oa=L_iMKací_s^3?_í__-r™

IMagninca coinoditi-rtrumi-tlca ingleza, d'vi«llila ciu 2 longo., actos
Caprichuda ediçtui dn í;ibricr» GAUMONT e soberba Interpretação de notáveis artistas do theatro inglaz.

F.mpolgante drama ..mericano,
divididii em 2 extensos netos.
Kntreeho oriçrin-il o suonas de
intensa dramatioidnde.

iiütiiental comedia do amor em 2
long.is aolos,'jaseiiU em assumpto de palpitante— — actnalidade. — —

Bellissimo
Hlm nalural

Companhia nacional, fundada cm ion —
Direcção <!i> netor Kduardo Vieira—Má-
cairo director da orchcãtra, José Kttncs.

Hoje ~ DE MAIO DE -

A'S 7, 8 314 c :o l|l
Hoje

1 TÂNEJAl
M_tis forte que a morte
âBNEGÃÇÍIl RECOMPENSADA ¦ sc

.: .t .¦ wkm_er; *-.ui-íw__?aM». jl:, r\v.^xxx2u

como i:\rr,\
1'I.OGtlAMMA : O VALLE DE GRUNPENALD

A seguir - VAMPIROS drama policial, 4- serio: A evasão do ísuorto

No fim «ie cada sessão. CATULLOa
CEARENSE deliciar., o publico com asf
suas admiráveis canções, no que c inegua*
lavei.

Quarta feira — O CAUCHO. pci;a decrWunie.. río-gnandenses, dos festejados cs-crintorea DR. RAUL PEDERNEfRAS cl.flZ PEIXOTO. Esta peça está sendomontada eom grande propriedade c -^erá
um verdadeiro acontecimento théatral.Preços «lo costume. Os liilhetc. á venda
no tlieatro c na Confeitaria Castcllõcs, d.ií*to i'.' «Ia maiiliã ós 5 da tarde c dess:iliora cm deante só na bilheteria do tliea-
Ir».

Os celebres bailarinos norte-
americano 3

Ciíne md WS|íísiey
A SERTANEJA e O MAR.

TODAS AS NOITES

GRANDES ENCHENTES

THEmO REPUBLICA - E-tnpresa José l.ouroiru

¦A.-____:i__nic._A.-xr - oxrcus
Grande Companhia Eqüestre, Gymnastici, Acrobalica, CômicaMimica e de roaes attracções 'A mentor actnalmente em "tourn..'' pela America üo Sul

___________ I-egisseur V. QlIKtl.uLO_BCO_T_5_ — SEGUNDA-FEIRA — _-___0_r_EJA's 8 3[4Inaiig-maçao «los ''ESI>I.(.:t«vCüLO_ I>A AIODV"Kvito enorme da
TROUPE QUEIROLO

O acto maia maravilhoso <lo dia '

LA MONA GEISHA
ÚNICA NA AMERICA Ul. SU-

TOn?im" 
t&V0ÍS 'ockeys d0 mmá0' Intermédios pelos CL0.VI.i_ .

Um-conjuncto de artlstns vord,.deir..mcntG not.iveis.No ospectiiciilo tom«i pano toda a companhia.
«.r--jrüa .os,<!0 c,.?íum«e- QninUi.-foirn, MA'1'JNE'E DA MODA. «ilhotes no'Jornal do llrasil" ató tis 5 horas; dessa hora em deante, no tlieatro.

THEATRO LYRfCO JOSK' JL.OLT 1* 101 r .O

Cirande Companhia Lyrica Rololi k Billoro—Maestro direotpr ila orchestra
Cav. Artiuo Dc Angelia

HOJE SEGUNDA-FICIHA. HC>1!«'
A'8 8 3i4:

lislréa da soprano Espcranza Clascnli, do leno.r t\. Dolci c do Iiary-
tono Pranccsco Kedcrici

i" representação da opera em .. actos.de VERDI

DISTRIBUIÇÃO

Violeta,. Esperança Clasenti.
Alfcnlo Cermont, Alessandra Dolci.
Ciorgio Germont, Fraitcesco Fedcrici.
l«'iora, Emnia Fantucci,

CORO
AMANHA — Em vista do colossal exilo obtido na noite «1"matinée", a opera A1DA.
Bilhetes á i-ande na Casa Arlhur Napolcâo, das io ás 6 I

e depois no tlieatro, aos seguintes preços t Frizas, 40$; cam..
tronas e varandas. Si; galerias. 2$ooo.

BREVEMENTE _ BOHEME, para estréa do tonar lyrico

Aniiina, Ida Bulhirii:.
¦11 Dotlorc-MdWíVfc /¦;
II Barone, «. Orlandi,
Marchesc, Paolo P-arc

GERAL

Di-:

slrea

s da
. .ii«$

I.-RV
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larde,
; pul-

me)

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia Italiana de Operetas MAUESCA-.VKÍSS. «Ia <];ial ía.i parte .1 r:ni.

nente artista OI,ARA WEISS

HOJE 8 de Maio do 1916 -— HOJE
Será rcprc.nu.iih n magnífica opereta cm 3 netoa do maestro iTÜANZ T,!!IÍAÍ«

CONTE Dl LUXEMBURGO
JTJUKTTI, VF.UMONT, CLARA WEISS

Alber. Amcndola: Kalovlcli. Arinaiiiln liar-
Inti; Paflgio dcl Aaçcnsore, Oscar Mitigar;
Coralia, 1'Íítricí, 'MaVie Kdatlcy; Siiloni \
Pittrici, I.uiz-i Amcndola; Lavotiia Pittri-
ci, C.oriiia Coüaro; Barlelia Pittrtcl, Atigud.
ta IM-inis; un pitiore. Pedro Atueiidola; 2"
piltore. SI. líossi. Dame, cavalieri, etc.
I.poca prcídite.

P1ÍBSONA01.I.S — Anseia llidier, Ti-
na D'Arco; Prineipcs«a Kokorrofl, Marin
V.ry; Jiilictlc Vcrnioiit, CLAUA WEISS ;
Príncipe UasiMo Basiliovicli, Krncsto Cappo;
Com. iRçhat di I.tixcmhiirgo, Gluseppo Sil-
vani; Brissard, ptttore. Cav. O. dc Sal vi;
Direttore dcirtfotel. Armando Harliali:
Meincliikoff, Armando Vignolij Paolovicll,

Maestro director da orciicstra, Cav. ERNESTO MOOAVERO

Treços do costume — Os bilhetes á vendi na Confeitaria Castcllucs c. nn tyllicle-ria do tlieatro, daí io i|_t da manhã ús 5 d\ tarde; depois dessa hora s«i 11:1 bilhete-
ria do theatro. Amanhã — A pedido — I.a Sij_.nor.ua dcl cinematograío.

Cif^BB^SR-a 
A iriBíTI EMPI.ESA

ttx i coicnae-cnueBa ^i__C^Aí^''»'i_fc-_l-;S_WOíSS_;^_<T.^^ •- -^-gwTL-ggfjg __gn_jt-*_^rg__j«*gigi UJiawL,__»eAiM--^.-w^.tir_rat'*jffw_SH5S5E__S_SSSSB5-_5-__5__^

Amanhã —
ROEiRC.

SABBADO, 13 «le maio, em "matinée _- A CABAMA DO PAE THOMAZ. _a__S_-_-_____-_Wa»-__-___-_i_^^

R. da Cari-cu, 49 e 51

T-Tf^Tp  Um surprchente TTí"i Fl?XXKJO,x.i prosranima novo XXVyt» íj
Eni matinée o soirée

Dcvcriâmos hojo iniciar as séries do estapondo film que. SUBORNO, m,^ o compromisso que assumimos
pcrari»o o publico do lhe dar os cspectaculos maÍ3 soberbos,
«ios força a formar o programma de hojo e amanha com
os dois motmmenlacs (liras que vão abaixo o que, a não serhoje, não poderiam ser cxhibidos no ÍRIS — O publico não
perde por esperar, apreciando esle admirável prosramma.

12 PARTES 2 horas de projecção!
2 assumptos soberbos, 2 films que constiluiram cada umseparado um programma!

3_._;'Sft'_E_!fe-_^^^

CINEMA AVENIDA "" 
 " --Krias£"m~ -"'"¦¦,i -"'i miwmammmmmmmmmmmaammimm^

ICinpresa liirlotiS Cia. ¦- -
i-.CSJE - PROGRAMMA NOVO - HOJE

T30 SAN nO TRABALHO
A Aruerica do Norte no seu apogeu de força e ei-vilisat, ão. Em onze series

t- SF.niE.-0 espectador será transportado pira Mova York ondeverá n pru.idenle Wilson c seus Mtniatrua. A monumental Hibtiothecaiie N vn York cotn t «d «a os ssus recantos e obras d» valor V Cn*àda Moeda rom suas grandes machinas, s\i:ts Importmtes o sesrurascaixas fortoi, cot.o sc fazem as onnhagans das moedas desdo o «euinicio ate ser lançada om circulação.
parti-- Oor_aiÇ_ã.o ca.e Sereia

dramn fantástico de amor. Protogonlsta MARY FfLI Fi\
O PEQLENO BA

Enredo cotnmovente ba "glngrnph,,
caros e trabalhos absolutament6

:i- PAI\TE- RCA
Breve:-Films surpreliendentes

Inéditos para o Brasil.
Chamamos'a attenção da nossos freuit-^niAdoras oelas ohotoóra*pnlns já expostas, SllU

TiSEâTÜ© APOLLO
Emprega José Loureiro «Companliia Raa9

DO THEATRO APOLLO DE LISBOA
A's 7 3|4 9T_OJÍ3® A's 9 3|4

l.cprcscnti.cSo da peca fantástica

O DIABO
QUE O CARREGUE

Grandiosa montagem
-•««•llhante ilesemiioalio

Musica lindíssima
Sueces.o.* Grande exito desta Companhia

Áiúanbã - (TDíãbo que o carregue
sesuir — Fndo e Maxixe, revista luso-brasilcira

THEATRO RECREIO Empresa
José Loureiro

RNAD0

Companhia dc cor.icilias e vaudevilles ilo Tlieatro Polytheauia, ile Lislma*0I-O-r_3 - Segunda-feira - HOJE
1* RECITA DA MODA

Ultima, definitiva e irrevogável representação de

EXITO A en^çadisslma comedia (,yg 8 3,4 da noitel

CALDO EI.T0
Traduzida por Mello Carreto, do original de JIOUEZY-EOM e NAN-

CEY LA PA1.T DU PEU. Os principaes papeis por IGNACIO PEIXO-
TO. PALMYRA TORRES e ETEI/VINA SERRA.

AMANHÃ .primeira reprcscnlação da peca "OS 5 SFAHORES BE
FRAÍCCFORT — A ultima creação dc Guiiry no Gymnasio. Estréa dos
acíorcs LUCIAXO DE CASTRO e CL__NfE>.TE PINTO. Deslumbraníis-
sima montagem. Scenarios novos. Guarda-roupa riquíssimo — Mobilia-
rio da época.

PEÇA DA MAIOR MORALIDADE
IBilIietcs á venda das 5 horas da tarde no Jornal do Brasil, e depois

na binieteria do tlieatro. Preços:—.Krira e camarotes, 3o$ooo. Cadeiras
de 5* e Varandas, 5$ooo. Cadeiras de j»\ 35000. Galerias numerada?.
2$ooo. Geral. 1J000.

HBDB **KTl_HlT3?f_r_-.,r«i*. tTrt»w«TmmmMmmrmjmX3»mmmemMnmmmttmoBa mxmmm%vm»rssmmxnmm%mmm
Drama admirável, extraído do celebrr, ro-mnnce de Alexandre Dumas— 0 longos actos, du ia-brica Fox-Oorporation.

Protagonista — THEDA BAIU, a seroia satânica da tela«M-M mau1
Cactos lindíssimos, com 4 apotheoses !

Mais do «que nenhum outro, este trabalho vae alcançar su-ccesso, tal a sua arte, tal o seu enredo
. A

Bste programma, somente hoje o amanha
_aLl.-fcei_.c-io

Depois de amanhã —0 mais admirável dos film»
policiaes
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EORREIO DA MANHA — Segáuila-fcira, 8 dc Maio dc 191,
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Companhia Cinematograpliica
Brasileira

A maior importadora dos melhorei, filma

O DIO 3NT «•hhHp
Companhia Cinematog_^a|ijii£g

Brasileira
A maior importadora dos mellioreB films

O cinema mais chie ..a AVENIDA - A casa mtm-ãiml^em^toyivmm^^"VVKniua—a eus-» iii«i_i^^__««»~__~ -- .: —_.__~ *¦-*-__•_ . _, .«fk ¦ ¦*_#%._#_

ÜmDrodiqioso trabalho da cinematographia Sul-Amerioana¦_=_-,_. «a- ¦aãíasB.r s s sas S=t™^^n_:ri

9 •
NOBRFZA Ga U-

CHA óor-.niiin.-eda
vida dos pampas — 0
GAÚCHO nos «ipparece
nos menores detalhes de
sua vida ; vemol-o orgu-
lhoso, montado no «pin-
go», armado de luço e
bola, a correr o ..i-do;
vamos com elle aos di-
vertimentos que ama;
conhecemos-lhe os cos-
tumes e seus amores,

-.iSÊÍ* mm

__Pls J_5ff m

mn

m

Ba-torloa» E-rge-O-t-lgig.
a __ivi-RO--PÍí^sjr

Nobreza gaúcha
é um film de en-
redo bellissimo e
a sua photogra-
phia é de nitidez
impeccavel, tra*
balho que honra-
ria a melhor ía-

brica européa.

1 ¦3!

i
*prfi_

Wímm" Este fllm cqnta milhares" de represeataçSèfl em MÕhtevideo, Buenos Aires, Chile,
llespnnba, New York e outras cidades e toi considerado uma obra prima

• _^

hSr-5So-B«1_oB- 1,40, 3, 4,20, 5,40, 7, S,20, 9,40 é il
HOHAB.O-». A-l-.ora,2,20, ^J^^^^^^^ „. „„, „M,l„-0._lto-.r^a_.mi»ri. -*-¦<>
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CINE MATOGRAPHXJAIISIENSE
HOJE • • ÜSPERIA e^MARCELLA-A ENTIDADE TERRENA CORPORIFICANDC[AlH-^S-ÍÍLII?!*"8*0.:

TOTOR1EN BARDOTT 3_TO «OBST-gOt -EgEaiP-B-Ctl-A- P*J_^ _a_BIAX,I13_AwP-e-
_•-_*¦¦ - R hn*-Hfi - 6.25 - *7,50 - 9,IO

• a • • HOJE

___af.AF-.lQ PAS ENTRADAS — 1 hoffl_____jj.

.Primeira exliibiçâo da íamosa peça do immortal dramaturgo francês.; o

e 10,30

maior suecesso do theatro moderno

EM PRÓLOGO E 5 ACTOS
Às-iprcmaciado luxo de montagem, principalmenteP * os que sc passam nos»aristocráticos salões de
Paris, representa a moldura condigna da grande pelejanos miiidros nue sc passam nos»aristocráticos salões denos qiir.uH.-- ag a ii.oldura condignada grande peleja

ç\'üT[ç. cm que sc empenham todos os autores 1 ——
mmmmnmmmêmmwmmmwmmwmmanmaimmmmmmmaammvmmmmm+%*mX%mm

EM PRÓLOGO E 5 ACTOS
A supremacia do luxo de montagem, principalmente
nos quadros que se passam nos aristrocalicos salões de
Paris, representa a moldura condigna da grando peleja
—- d'arte em que se empenham todes os actores 

mii.ibill-iiidades «jVrtti W«" .{'"' "£
.urcolado .por eltr.uo uc

coiiícíküc. .privilebiadas seriado lias*

J.NTI-OI.UCOAO.. . ¦

O nome rln autor .lesta peca admirável
«ie
MMversalpieiitc

fi-í. 7™™^..?"™.= 
¦.«i.iioo 

toda

m, no -luio «Io porti-q «le um .panttieon,
iirin scmiirc um autor
«eH~a rlc r|iir' o ?en nome
ú admiração imputar. A s

.-j-fciito, resplandeceria aoJ.;.-.. —"„„„ 
é

do palco,
genlo tio

tlicatral pò.le ter
esteja vinculado

A sua obra, quando
uizo critico dos

lin*™.,- : <• ,i 
"opinião 

publica, essa que
ft mdn.leiVa sagrndora das notai., idades,
.éntitiunria iudiífcreiitç, se.» obra do Ura-
Wnturgo uri., viesse o brilho que so os
interpretes g-liiacs lhe podem dar. 1. o
nue cm snecedido As concepções do irainor-
ta! cwiptor latino: á sua estrclla sc tem
aS-gregadó essas outras estrellas
«,'uc difundem ns crcaÇoes do
coração o na alrati dos povos. .

Como em outras peças <le notória gloria.
flesia -- M.\I'C1_1,I.A. Victonen Sardou
teve uru interprete a illustrar, a duplicar
o valor incontestável dc sua obra iiionuinçii-
«ai • in*Sl'KRlA, a mulher que no paKo
tc reveste rir' todos os requintes de uma
-..f-umla entidade de cxlra — terra, para
«liWinur, ás vezes uo Resto simples «lc um
beijo todo um poema que custasse ao seu
illtor annoi «Ij meditação I 1
V M \ltl'l*;i,r.A. e com Marcella Ilespc-

He, que'o "PAUISIRNSli" ontrega boie no
ÜBlgatnento da plntéa brasileira, certo «lc
oue a otfcicndsi 4 comparável a uma apo-
flict.se dc homenagens raras.

lí essa apotheose merecc-n o pilDlico (lo
Sl<l dc Janeiro.

PR010GO ,, ,
Ha algum tc:n|*o espcrivam Maroell».

Jorge dc Trcvillo o encerramento do •'

nada agradáveis, quando uma .visit-i veiu,
felizmente, interromper a contenda. i.ra
Alberto Villeras, amigo de Jorge, tim -cs
-es perniciosos companheiros que mais de-
.primem que elevam. -Marcella. com aquella
miraculosa intuição mata da mulher, trata-
rj sempre Alberto com certa reserva, nao
o autorizando com a sua frieza a esperar
delia benevolência» dc coração. Apezar
disso, porém, Alberto, teimoso e egoísta,
despido de pundonor c cynico. nao .dcsani-
mava. lv justamente neste momento em que
os dois irmãos contendiam, o perseverante
rapaz de novo apresentou tt Marccila um
pedido dc casamento.

A moça resumiu a sua escusa nestas pa-
lavrai decisivas :.-'¦_.,

— Não tcnlio tençoes de casar-me tao
cedo.

Ií deixou o pretendente entregue a seu
irmão. Jorge, amuncirarlo e leviano, pro-
metteu ao amigo que abrandaria o coração
de 'Marcella. 1'uerili.ladcs de quem ignora
a falta dc valimcnto próprio para tentar
empresas sobremodo melindrosas.

.A* vista da resposta de Jorge, que pre-
feria a effcctivação da herança çm moe-
da dentro dc poucos dias a liquidação foi
realizada, c entregue a cada uni dos her-
deiros a sua parte, listava, pois. o lihcrti*
no irmão .le Marcella apparclhado para as
suas aventuras ruinosas. tão no molde dc
seu caracter bastardo. l..1o tardou, poitan-
to, que fizesse a sua entrada num club em
que os paiinos de azar Sc escondem sob
um titulo pomposo. Desastrado - e faníar-
rão, as suas paradas sobre a banca da ro-
lêla obedeciam mais a um gesto ostentoso
de cxhibição, do que ao intuito natural «lo
ganho. „

As notas dc mil francos eram por elle
jogadas sobre âs dúzias, solire os números
ou sobre aí cores com tal «lesprezo origi-
nal, que faria crer a quem o não conlic-

*£%>

:-

— Bem! jogaremos em minha casal. _
E Jorge, imprudente e cynicò, ecm- Que

llie oceorresse a profanação «le um tar que
já lhe não pertencia, abriu aí portas da
casa «ie Marcella á caterva que o acompa-
¦lha vai"-* tal momento, Marcella. a «lesditosa
solitária da casa triste de Argel, talvez

j-i-í, _-.onh_m.-0 jirantos...
Sim, que mesmo ,na ciliccinha mnocente

das creanças bailam duendes, á noite,
quaiido pelo dia ióra poisou-lhes no.cora-
ção alguma abelha perversa.... iií justa-¦¦ poriri" ..-<;,. almas dc .iljofares sao
tenttes e melindrosas, q-.ialquor 'desgosto do

lordciirciiieii.e á noi.c sc lhes rcfle-
cte, muilo mais, oh! nni.to mais velieineii-
emente que a figura do primeiro homem

que as impressione...
Reatando, diremos que, sem respeito, ao

lar, Jorge estabeleceu uma banca de jogo
para os amigos, aquella hora «la madru-
gü' In."o fim «la parlirla ha uma disputa entre
Torge c Alberto, do que resulta aquelle'..:..,..- ti"-_íe, -.«-'-w-mlo-o dc deslealdade
noi lances. Acudindo a policia, já quan-
.a .n..irr_a, ai.i.niarla. viera á sala do tu-

multo, Jorge, impud co c revoltantemente
perverso, assim explicou ás autoridades o
seu procedimento: Atirei contra esse homem porque .tive
a certeza dc que ollc c amante dc minha
irmã! . ,

A calumnia não crestou os lábios do
miserável, porque daquella alma todas as
concepções perversas tinham a frieza do
gelo.

* sS ií"
O advogado de Jorge o aconselha a r*'.ie

afíirmc a circumstancia que . elle allegara
no momento da prisão; islo c, que atirara
em Alberto por lhe não restarem duvidas
dc que fosse elle amante de Marcella. fc,
disse ni3Ís o advogado: procure obter «lc
Alberto um depoimento em ju.zo que con-
substancie a sua afiirinaçáo.

torge, que subia com que caracer lidava,
r..*.-._v..-- -" c.i _i„vcr<:.irio fnzciulo o . pc*
dido aconselhado e argumentando!

_ Luiiiiriiuudo lu li minha allcgajao,
conuihiiirás para que me scia rcslitu.da a
liberdade, e iorçarás Marcella o acceder
aos teus desejos de casamento, porque e
curial que ella não recuse por esposo o
homem que notoriamente passa por seu
amante. . 

' 
, _ '

Alberto confirma o depoimento de Jorge.
Inquirida Marcella, a apaixonailo rapa-

riga, para silvar o irmão de, uma con-
demnação grave, confirma tambem a uu-
seravel calumnia dc Jorge!...

Ií aquella alma de moça s.ie do tribunal
coberta dc lama, quando P'V,>.i tor saído
branca, da alvura .imiiaculuüi. du ulma uaa
creanças...

____¦______________.'
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Apotheose finai: o primeiro heijo de nupeias

Ho grande restaurante Le Ktursai ae Paris

*

í»-::.
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Ifentario que lhes permiltiria a posse dos
iftduiidos bens que lhes deixara o pae. A
Mércella não incommodarram as delongas
lftturacs de um processo de partilhas,. por-
«ne, modesta e sensata que tra, io viven.
on acautclada nas poucas facilidades que lhe
tinham de alguns recursos guardados, e
_ credito «rue nunca lhe negaram os an
ligos fornecedores dc seu pae.

Í6ta disposição calma ji não n tinha
Jorge seu irmão, porque a situação dc cn-
eàlácrado não lhe permittia guardar . uma
cohipostura airop.i em face daquellc infín-
darei tramite forense, além de. exigir-lhe
Tücursos proniptos a sua incontinència dc
libertino o jogador. Mas. um dia recebe-
ram esses dois irmãos uma communicação
«lo tabcllião avií-ando-os da ultimação do in-
Vcmario. lista noticia agradou principal-
mente a Jorge. Havia, porém, uma persun-
1„ do tabcllião : desejavam os irmãos con-
jMffvar os ben» em commum, representados
*o immovel constante do inventario
•(referiam que fosse a herança refundida
«tm dinheiro, para que cada um rcccbc.-sc
a sua parte f

Jorge, sem disfarçar o quanto lhe con-
írrirriaria o adopção do primeiro alvitre do
¦afbellião Dubois foi desde logo. dizendo
*íjne os seus negócios exigiam n iitimediato
•jio.-se da venda do bem único que llie dei-
xir.i seu pae.

— Tenho empresas que esperam -por
'erses fundos. Marcciia, n quem nã,i tra.n
desconhecidos os altos negocies de seu ir-"rfirttO, respondcu-llií :

El—' Sim, estou bem certa dc que os teus
tini..->..i(.s não podem esperar, porque
liem .: o li.ioar.it exigem dinheiro cm car.
féirã... Mas, fica tu o sabendo, Jorge:
Ihutiriado isto, eu partirei para Paris, para
¦jiiiito de minha tia, e nunca mais cu pio-
«cUrOrci fober de ti.«Estavam os irmãos nestas adniocstaçocs

cesse que a.raz daquellc doidivan.-.s Se rs.
condam as minas «1'ouro do território de
Aiiskal

Tanta arrogância bem depressa feneceu,
porque bem depres_ia a ultima nota ban*
caria cra lançada por Jorge sobre a mesa.
como um soldado que, á falta de munições,
atira ainda uma coronhada ao inimigo na
esperança de vencer á pancadas a quem
n.ío vencera á fogo! Alberto, que n eou*
templav.., insinuou-lhe esta jjervcrsi.Iadc.— Sc não tens mais dinheiro, tua irmã
o tem...

Esta advertência ( brilhou no espirito de
Jorge, como um fúco de luz na escuridão
cerrada!

>E Jorge aproveitou a intimação do cym-
co Alberto, porque, à noite, procurando
Marccila arrecadar" do movei em que o dei-
xára o dinheiro que lhe fora entregue pelo
tabcllião, eni vão o buscoul

Jorge desfallecéra. quasi por completo a
herança dc sua irmã.

Ao nrguil-o Marcella sobre o seu. pro:c-
dimento infame, Jorge teve uma salda cy-
nica:

 Xãn te incommodc isto; trabalharei, e
tu viverá;» comm.go.

Como se aquelle caracter vcrminado fos-
sc susceptível dc largos rasgos d'abnega-
çãol

Marcella, que bem sabia cm. que grada.
ção devia classificar aquella tirada q.uxo-
tescã. respondeu ao irmão apontando-ttie, a
porta da rua. Jor.c recebeu a inlimativa
ila irmã sem que lhe doesse aquelle ulll-
matiim d'bonral .lístava-Uie isso no cara-
cter.

Nessa mesma noite, Jorge cotnmungaya a
mesma pia cm que outros libertinos sacri-
ficavam o ouro que lhes viera "milagro-
samente1*, na véspera, ãs nulos.

tlcci.lira.il, depois, jogar no Kur=al um
club s*.-.n colação. Mas, a essa hora adean-
tada, o Kursal eslava fechado.

PRIMEIRO ACTO
MARCELT.A VOLTA A' FRANÇA

Apaixonada c chorosa, retirou-se Mareei-
ta dc Argel para a França -r. viver com
sua tia. Realioava assim, n solitária orpliu,

c tarde dc mais. — a ameaça que f.ze-
rn em tempo ao indigno irmão. A bu.i ve*
lha recebeu Marccila como si a sobrinha
fora uma filha oxpatriada rle seu coração de
irãe... Marcella íór.i ..(-niiir.: t.ui boa!...
Marccila era agora tão feliz!... tanto bas-
tava para que sua tia fizesse d,i coração uma
almofada d'arnii.iho sobre a qual o ca
nha dorida do .Marccila repousasse om
¦"UMA 

NOTICIA QUE .SERIA GRATA,
Uma tarde, a tia dc Marcella recebe

uma carta, noticiando a morte de Torge.
O doidivanas fora victimado pelo tyolio, no
Hospital Central. O «oração de Marccila
ainda teve piedade dc quem a manchara com
um anathema injusto e od.o;o. e seus o.lios
tirantcardm a morte do covçiro. <Ie sua
irnocencia. lí não obstante, ia nao existir
r.a sua existência aquelle .irmão cruel, a
nobre rapariga sentiu-se a.n.la mais iso-
lada no mundo, ... _..-,

Tcvo por isso. a intuição de que dcua
lutar só, para viver. E scienli ficou a tia
dc que não mais so aproveitaria de seu
tecto, pois estava disposta a trabalhar para
manter-se. Não se oppoz a boa velha a
briosa resolução da sobrinha o relacionou-a
com o 

"seu tabcllião, homem de bom coneçu
to publico e vastos conhecimentos na socie-
dade. Marcella. desse dia om deanto. a.Io-
í.lou o nome >le Marcclt.i il Aiihjrt, deixan-
io de mar o dc Marcella Treville.

Xão tardou ouo o tabelllão conseguisse
or.ra sua proferida o cargo de leitora na
c.ir.a da Daronezi de Cmitnrier. senhora tia
mais alia sociedade de Paris.

UMA NOVA EXISTÊNCIA. — Marccila
foi recebida cm casa da Baroncza com todas
.is attcnçõos nue a sua dislinccão pessoal
inspirava. A senhora rle Couturiçr anresen-
ti a sua leitora, á hora rio chá. a toilos os
seus convivas, c não tardou que todas as
attenções se voltassem para n moça. porouc
.1 sua humilde norricão actual não consociura
annullar-lhc a altivez svinn.itliiça e o aplomb
oue lhe dava a sua oríecm distineta.

UM CORAÇÃO QUE DESPERTA. —
A Baronesa dc Couturier tinha um filho,
Olivcrio, ranaz dc bella alma, estimado, e
r'.i,nn. Dcs.kr logo Oli.*cr!o sc imnrcssio-
mira nela belleza de Marcella. e. com . o

. tniliusiasmo rlc seu ardo** cavalheiresco in*

haver
ilille tal

clinava-sc para a leitora de sua mãe, pouco
lho importando as censuras que o seu acto
inspirasse a.is amigos da família, que cer-
tamente sublinhariam com ironia a pouca
in.iiurluiieia eom uc.e Olivcrio renunciava aos
seu.; foros dc nobreza Dar.-, enlevar-se com
alr.ucm de modcsla condição socai, uma sim-
pies agregada de sua mãe.

um. nuvem haveria em tudo isto: o
despeito de sua prima Diana. 'l»*j ''».P tí
tetlipo esperava uma solicitação de Uln.n"
I*;ra casamento, a dcspcltl) dc
o rapaz ;t uuturizado a esperai*
C0Miis, 

_ pensou Olivcrio. — não obstante
a pretenção rlc Diana, *.-'le podia «lispor rle
seu coração, uma vez que ale ali n.io o
havia hyüolliccndo a ninguem.

Uma tarde, cniíiui. nn. bibl.oihec.i do W-
!.-cetc de sua mãe. Oliver.o se declara n alar.
cella: c esta, que notara ja o affccto tle
va.lo do rapaz cnpituluu, porque ininlit n
em seu coração alguma coisa havia atem un
c..>nslderaç5o trivial entre pessoas que s«
distinguem. Esse primeiro collnquio loi
surprelie.idi.lo cor ChalilliiC. um desses . a*
ctótum" que a tudo se uresf.m. «lesde que
u-, cumulrm de favores e libcralidades,

Diana foi prevenida s-.bre o que se pas-
sava cnire Olivcrio e Marccila. e os nao lar-
mu de vista, até nue os surprehciidcil, a
sombra de arvores protectoras. nas margens
dum lago encantador dn parque.

CONSPIRAÇÃO. - Tanto bastou Pjra
que todos aquelles amigos de Olivenci, che-
fiados c instruídos por Diana, a «liem J'
perto doia a aíie.ção de Ol.vcnp P»r Mar
S-c-ll-i sc desdobrassem em espionagens «

seriam execráveis se

ao lado da baro-
abertamente com

sua

ficou de-
do pala.

i.lir cm

seguira para o jias?ein,«Vie-oa, que a. distinguu
d set apreço.

Estavam, pois, Diana e Chatillac, cm pra-
ça livre. Dessa busca resultou suber a ri-
vai rle Marccila que esta não usava seu
neme rlc origem, mas que era Marcclle dc
Treville, e que estivera envolvida, cm tem-
po. num processo de tentativa de usç.issi-
nnto exercida por seu irmão Jorge, que a
tal .fora impcllido por haver surprchendido
uo iiuarto dc sua irmã um lal Alberto de
Villeras, seu incontestável amante. E mais:
que Marcella. cm juizo, confirmara a alie-
Ração rlc 9211 irmão.

Diana impava cnm estes dados cotntaos
ciintra Marcella porque entre papeis con-
lidos e.n suas malas encontrara um jornal
di é|.oca ruie relatava o escandaloso caso
criminal. Escudada mi provas tão, posm
vn- Diana denuncia a lodo** os íntimos,
então presentes no castello da baroncza,
o passado dc Marcella. Oi circumsta.iites
iasquinav.ini a i.obrc rapariga e lamenta-
v.-.m a boa fé de Olivcrio, quando este en-
tra no salão. , . .

O enleio rlc todas ns physionomtas faz
Olivcrio pronunciar esta seniença:

A apostar cm como- falavam mal ae
alguém.

_ Mal. não. Olivcrio ; comnientavamos
factos que' devem influir c:n teu animo dc
fôrma a impedir que não sejas ludibriado
por uma aventureira.

E o põem ao correnie de tudo quanto ha-
viam descoberto sobre o passado de Mar-
cella. ,.Oh ! mas o jornal refere-se a Mar-

minha amada cha*
_ . ._. qtiizera que

Marcella aqui estivesse para os desmentir !
Ner.se instante, approxiina-sc do grupo a

formosa victim,. da calumnia de scu.negrc-
gado irmão ; e como tudo quanto talavam
ella ouvira, foi com a mais serena altivez
que cortou ns commcntarios, falando assim :

E' isso mesmo : meu verdadeiro no-
me i .\£r,rcclla de Treville.

Esta serenidade deconcertou aquella as-
sembléa dc bisbilhoteiros.

Comtuda. Marccila sentla-se vexada. A
baíon«a. que presenciava a scena, occni-
ta. cortou o triumpho dos conspiradores,
intervindo com esta advertência, c to.nan-
dj Marcella pelo braço :

A baroneza' prcsientíni. comtndb. a inno-
eínciada sua formosa leitora.^ •

Uma »oa secreta • aconselhava • «ue
nio condemnasse a ijuem a si própria im-
punha uma culpa. ....

F, o resto daquella «olHe foi t» tormen-
tos para Marccila, Oliverio e a bondosa
lenhora de Couturier.

TERCEIRO ACTO
ALBERTO DE VILIvEBAS

Um cartão de visita foi apresentado numa
salva a baroncza de Couturier. Era de
Alberto de Villeras, que pedra uma au-
diencia. A meiga titular dispoz-se a,receber
aquelle que .parte tão directa, tomara nos
acontecimentos de que resultará um ana-
thema cruel contra Marcella.

Sra. baroneza. para que a nao cn-
fade com introitos que «s nossas relações
dispensam, eu lhe direi que a minha missão
í pedir-lhe Marcella para minha esposa.
A qualidade de protectora que t. ex. tão
nobremente incarna, cnlloca.nie, no dever
de rogar-lhe ames que a mais ninguém.

A baroncza encarou Alberto, surprehen-
dida, e leve esta phrasc:

Admira-me que esse tio grande amor
de que fala, o não tenha impcllido a cum-
prir mais cedo o sen dever.

Senhora, a culpa è de Marcella, que
tem oté hoje repudiado as minhas repeti-
das solicitações. ,

A senhora de Couturier fica perplexa;
não comprehcndia como,, havendo procura-
do Alberto salvar com seu nome a repu*
tação manchada dc 'Marcella, houvesse ella
recusado!

 Bem, — obtemperou a baroneza —¦
eu farei vir Marcella, e o senhor a ella
repelirá o seu pedido. .¦E Marcella, embora contrariada, vem ao
salão. . „

A baroneza retirara-se, com dlscrcçao.
Ao sc encararem aquelles dois antigoü

conhecidos, cm cujos corações sentimentos
bem diversos sc agitavam, Marcella desabn-
damente interrogou:

Oue me quer?Reparar, Marcella, o que me cumpre
'fpjrar. , ,

O meu amor per si nüo floMe admittir qu*' —çJ6

Quan'do 
"i tia interroga aquelle espectro

formoso, Marcella' não profere uma pala-
vral E' um momento tocante esse em q...
Hesperia põe todo o recurso de sua alma
de artista, para traduzir cm lagrimas a
emoção, a paixão, a dôr suffocante de uma
alma a naufragar cm pranto!

Hesperia, com um gesto, escreve um
poema de luz sobre um tapete de Tibalta!
E esse lance que faz inveja ao mais mia-
ginoso dos escriptores dramáticos, syntlie-
tisa-o a divina netriz com o mutismo, uma
lagrima, um lento ajoelhar, e poisando o
eabecinha adorável no regaço da actriz qiic
representa o papel dc tia de Marcella! As
dores sinceras devem ser assim. Hesperia

as deificou na scena do regresso.
Deixamos de parte outras seenas «leste

acto, porque ellas se irão completar na
acção do quinto acto. _ „„_

OUINTO ACTO..,. ,_,_
A BARONEZA REHAI1II.ITA MAR-

CEIXA. _ A senhora de Couturier arclu-
tectãra um plano de «habilitação^ de sua
auerida leitora. Olivcrio e sua inae agiam
em segredo. Resolveram dar uma recepção,
para a qual convidariam Alberto (ie. Ville-
tis. Nessa festa, a baroneza .dirigiria as
coisas de fôrma a obter de Alberto uma
confissão formal. .

O acaso, poiéin. ou antes, o sestro abo-
minavcl do libertino parisiense dc furtar
ao iogo, pôz cm mãos da defensora ue
Marcella a prova de sua Inteira lunocencia.
E a6sim suecedeu: -..

Emquanto todos os convidados se diver-
tiam nos salões do castello. a mae de Oli-
vtrio convidou Alberto nara uma partida
du cartas, á sós, em seu salão, de leitura.

-Ao jogo. sr. de Villeras, falaremos de
Marcella... .Julgo offerecer-lhe um assum-
pto encantador... . „_ Oh 1 sim, falemos de Marcella, sra,
baroneza .

E começaram a partida .„,-_._„ „,,,_ A minha parada serS o intttesse ou*-

E a baroneza, trazendo Villeras no a».
15o, o todos gomniunica que ellc sc v.ie
retirar em conseqüência de um chamado
_e.egraph-eú.

Ura um modo discreto de fazer san
aquella águia negra daquellc recinto. N»-
da mais commnnicou aos seus convidadc*
a sra. de Couturier. Guardava o lame
«ara maior eftctto...

AURORA DE AMOR — A baroncza «
Oliverio, no «lia seguinte, partiram para •
casa da liu de Marccila, c ahi entrando,
a nobre senhora assumiu uma attitude so-
lcnne, para conhecer o effeito de sua vi.
sila- ... ...

Marcella estava indecisa; sua tia vis*
tumbraita alguma novidade desagradável,
tantas ernm as peripécias porque passara
ultimamente sua sobrinha.

Mas, dc repente ,eom o melhor dos sor.
risos, desses sorrisos que são oa mio-*, m-
rinhosos da bondade de uni coração, a
baroneza disse, diiigindoíc á tia de sua
ex-leitora.: ,

_ Eu venho somente pedir a v. ex.
que confinta no casamento dc Marcella
com meu filho Oliverio. .

O ctleit.) destas palavras o leitor quo
adivinhe, e que da sua alegria participem
os nossos espectadores.

Só então, Oliverio apparcecu I E aque.-
les dois corações fraternizaram, como te
transinndiriam duos almas anhel«nle.i qoa
se buscassem, porfiosamente através o»
""a05NOITE 

DO CONTRATO NU-
PCIAL — Prescindirooa de descrever to-
da a sumptucuidade do acto solenne oue
foi a tarde feliz de Oliverio e Marcella.
O ouro, a luz, a arte, a magnificência diu
flores, a argentina volata dos sorrisos, o
brilho encantador de olhos .ellu.ii._os, a
iltuminar semblantes . hellos de mulheren
tentadoras, — tudo isso envolvia aquelle
ambiente de felicidade e amor!...

sobre uma condemnaç.

^^'íã.' -Si-S^o^péit-o" quasi in- cella de Treville, ca minha
genuo de um coração (rue amava sem ser ma-sr Marçç a d A ihcn Eu
querido. Esse coração era o dç Diana.. .
,ir,óa um concilio que, cm minúcias e techi*
ci; philosophico-sociacs, levava vantagens
sobre a famosa reunião dj Trcnto,
c*etaJ.i a expulsão (la int-uza
cete da Baro^mde^Cout^ler.

TEIMOSIA DE VILLERAS
Alberto Villeras volvera a residir

Paris. São renunciara 03 planos de con-
(.uisia de Marccila. apezar de estar agora
a pobre moça mal af amada. Alberto dizia .
_ Basta que eu saiba que ella e J«;_Os passos do comparsa de Jorge eram
no sentido dc descobrir o paradeiro de _
.Marcella- e para isso recorreu .1 .uma _ Senhores, so a mim compete inquirir
agencia de informações, cuja actividade do „.___,,., nc n-cu, hospedes. A ninguem
conseguiu descobrir tudo quanto a Alocrto
interessava sahc..

E Villeras iraçou.sc um programm.i. qje
maii tarde vira ao nosso conhecimento.

UMA BUSCA INDISCRETA. - Kra
annunciado no palácio da baroneza de «.ou-
mrier um passeio eampestre, a que todos
os seus amigos compareceriam. A nora
da partida, porém, Diana, pretextando su-
bito mal estar, ficou. Um plano quasi in-
fame tinlm concertado com Chotillac a pre-
tendente da mão de Oliverio : cra rebuscar
nas ma'a3 de Marccila papeis que porventu-
ra aclarassem certo mysterio que a todo»
parecia existir ao redor da personalidade
da formosa leilora da baroncza Marcella

outorgn essa prcroganv.i
E saiu. com a majestade de uma Tainha

carinhosa.
SD.TLICIO DE UM CORAÇÃO. -

Na discreta penumbra de seu gabinete de
leitura, a baroncza fala á sua protegida:

„ Pize, minha filha, com franqueza, a
verdade de lado islo...

Marcella, premida no recesso de sua ai-
ma, murmurou surdamente :

— Não me sinto em condições de des;
mentir tudo quanto relata esse jornal* E
nesta posição, senhora baroneza. reconheço
que não mais ê aqui o meu logar

K rc-ira-se.

sua caüeça pese
injusta!

Marcella atalhou, resoluta:
O senhor liem sabe que nada tem a

reparar. (E sublinhou a ultima palavra).
Demais, cu nunca aceitaria para esposo
uni gatuno, _

Lembre-se bem do motivo por que Jorge
tentou matal-o. „, ,, , .

Alberto, par.i intimidar Marcella, ohnu
a caria de Jorge, aaeudindo-a como uma
ameaçai . .,

Mnrcella. naquelle momento, ao ver ali
a prjva dc sua innoccncia, com a qual po-
deíia l-vantar n fronle Imimplianic em
meio de tantos olhares ferinos, baqueou, e
pediu a Alberto misericórdia...

Ess.i carta é a minha vida, sr. Alber-
to!... D.*m'a...

.- Não! Esta caila. emquanto esti\*er em
meu po.lcr, impedirá que a senhora faça a
felicidade dc um outro alcueml

Demais, Marcella, não creia que a na-
rone/a cinsinta que se reohzem tis seus
sonhos, Pois estou informado de seus
amores com Oliverio... , .... _...

Marcella. num Ímpeto lasapitavel, jogou
a Alberto esta apostrophe:

Covarde! \
Alberto foi 30 encontro da baroneza, a

qvem narrou o que se pjssara, oceultando,
estS visto, .1. sua miserável inflexibilidade
co:nr.i Marcella. _.„.__.. . .

REVELAÇÃO SUSPIRADA. — A for-
mos.i leilora da baroneza dc Couturier,
após n scena com o seu algoz, resolveu
panir, deixando esta carta a Oliverio: —
"Meu querido Oliverio: Quando leres esta
carta, j.i muito longe estarei.. Fica certo,
meu amado bem. que nunca fui amante do
sr. de Villeras. Consenti em confirmar.a
infâmia d.i calumnia para salvar meu ir-
mão de uma cindeir.nação longa; pois que
tive para mini que a minha reputação de
moça valia menos que o sua liberdade.
Sacrifiquei-me ; nada miis. Adeus..

E=,.i revelação foi para Oliverio como
um luar que brilhasse em meio de uma
caligmosa noite de tormenta! .Prcssuroso,
correu o nobre rapaz á sua mae, inteiran-
do-a daquella confissão.

— Eu creio, meu filho, — ponderou a
haronezi — na aífirmação daquella a
qvem tambem eu amo; mas não basta que
apenas nós a acreditemos digna; é neces-
sario que todos disso sc convençam!

Oliverio promctlc'.!, então, buscar Alber*
to, e cor.strangel-o. a confessar publica-
mente "toda a verdade.

A baroneza se oppõe a essa attitude, que
certamente provocaria um novo escândalo
ao redor do nome dc Marcella.

QUARTO ACTO
ALMA GEMENTB , „Uma tarde Marcella, q.ic panira de Pa-

rií. como se viu no qc'o precedente, che*
ça â caía de sua ti_. A hoa matrona sur*
prehenile-.i-sc á npparição da sobrinha que-
rida, tanto mais quanto ignorava tudo
quanto ¦*.¦_" passara nn casa da baroneza,
bem como lhe cra desconhecido que Mar-
cella abrigava um amer no coração que
nunca amara.

Cerimonia nnpcial fle Marceiia
me merece o seu matrimônio com Mareei-
la. Calculará por isso emo eu defenderei
c**. meus lances...

Alberto Villeris sorriu, lisongeado.
Em meio da partida, a senhora de Cou-

turier interroga: ... ., Toda essa historia de Argel, sr. Al-
berto, é seria í Não haverá romance nisso
tudo ...

De Villeras ia responder, ^vndo chama-
ram a baroneza para uma consulta qualquer.

O jogo estava feito,
Alberto, impenitente na mania das tra-

moias, logo percebeu desviada da mesa a
ottenção da mãe de Oliverio, que attendia a
pessoa que n chamara, introduziu no bara-
lho uma combinação marota, quç redundaria
em perda para sua nobre parceira.

A baroncza percebeu, e. sem Tcbuços,
falou: _ , , Marcella tinhn razão cm o nao julgar
_m gentil" homem; Dois v. cs. acaba de pra-
ticar um feio delicto. indigno do um ca-.
valheiro !

Alberto conturba-se ! A senhora de Cou*
turier aproveita o suecesso e impõe:

 O senhor vae confessar toda a ver-
dado do mysterio que envolve a vida daquel-
la infeliz 

"creança t E si não disser toda
a verdade, que cu, alias, ià conheço, mas
que julgo precisar dc seu endosso para pre-
valeccr aos ulhos das pessoas, que me cer-
cam, immcdiatamcnte o denunciarei aos meus
convivas como um homem imnierecedor do
jpreço da boa sociedade !

Alberto não tergiversei*: narrou a ver*
dade de todos o» acontecimentos que fize-
ram de Marcella uma martyr, e, para cor*
roborar as suas informações, entregou á
baroneza a carta em que Jorge? lhe pedia
nue afíirmasse em iuizo a cua calumniosa
allegação contra Marcella.

1 Estava ganha a formidável batalha.

UJI PRESENTE OPPOTITUlW -f
ORIGINAL — Estavam todos 03. convi-
dados no salão da corbelle, a admirar »«
ricas jóias ahi expostas, oflcrendas ma-
gnificentes aos felizes noivos. Dc rc-pent*
uma interjeição escapa de muitas boc
cas. Provocára-a uma inscripçao ,f>i"r<»um enveloppc, que por sua orlginahdad-
tornava-se curiosa. ¦ '

"PRESENTE _A SOGRA" — Eram
as palavras do envoltierc.

A baroncza autorizou a (jue a!.ns«"rn*_
esse envoltório, cujo conteúdo cra ignora-
do pelos próprios noivos.

Ao desdobrar-se o papel interior, to.lnl
os olhos se dilataram, e Diana chorou do
remorso _

Era a carta cm tempo cscripta por Jo, •
ge a Alberto, pedindo a confirmação oa
sua calumnia, para salvar-sc clle da con-
demnação do tribunal, embora sobre ..lar-
cella rccaiísc toda a lama de sua perver*.
sidade !

O PERDÃO — Diana, chorosa c arre-
pendida, não sc contentou em chorar •¦<>

|remorso; agora que a pureza de Mareei!»
'brilhava aos olhos de toda aquella multi'
dão dourada, Diana (juiz rematar aquela
apotheose dc amor com um aç'.o digno
de uma alma emancipada c nobre: ena-
mou a todos, c os convidou a qm 1 acom-
panhassem a pedir o perdão, ue Mnrcc!l3..«

Oue sublime alleluial...
APOTHEOSE — Depois de nssisiirm.-r)

no cortejo nupcial, que sc reveste ile uma
pompa fidalga, c ao cerimonial, pelo qual
a Lei c a Igreja uniram aquellás duM
almas suspiro, a-s, contemplaremos toçanto
apotheose, cm que apjiarece ü.iyerio e
Marcella unido; por um beijo redempto-
banhandolhes o grupo encanta.:
argentea do luar I

lu»

?T riRPO D \ MORTE — (Ultima soirée de gafa no CIRCO WOLFSON - Um assalto da cinematographia ao impossível da shimera 11
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Brevemente•_->evemente *%%
-«^¦¦^ s- José e s-Pedro; cinemas: Avenida, Ideal, P aris e íris,
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