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Tem muito que fazer o Congresso

e-.te anno, quer o que lhe incumbe

normalmente; quer para remediar

jiossas melindrosas circumstancias
líntretanto, está a Câmara dos Depu-

tados constituída 'lia dias, caminhait-

do para lermo do primeiro mez da

sessão ordinária, sem sc liaver ini-

ciado sequer a discussão dc alguns

dns projectos de utilidade geral, já
iiwiito adiados cqmquanto objecto de

geraes reclamações, lia. por exein-

pio, o Código da Contabilidade, ne-

cessario para maior regularidade da

nossa administração financeira. Ha

o Código das Águas, preciso para
pcabar com o cabos que é a nossa

respectiva legislação na .matéria, pelo

que são incertos os direitos quer dos

particulares quer do Estado so-

bre as águas, 011 suas utilidades,

nuo só quanto á navegação como

r.o seti aproveitamento para ou-

tros fins, entre os quaes o for-

recimento de força liydraulica.
Somos um '|>a:z de muitos rios c ca-

chociras, pelo que a hulha branca

tem que enonnementc concorrer para
c nosso desenvolvimento e riqueza.

Além dessas .matérias, cuja discussão

já podia estar iniciada, ha o projeeto
de alistamento eleitoral, já adeanta-
do, que exige pronvpta adopção, afim
dc que pelo novo registro sc possa
fazer a futura eleição geral. A* ap-

provação desse projeeto deve seguir-
,*.* a reforma do processo eleitoral
(itie lhe é complemento, Ha também
;.. reforma da instrucção, já discutida
n anno passado, c que se faz neces-

sitria para termo do regimen incerto
e uni tanto confuso cm que sc acha
o ensino superior.

Mas o que sobretudo exige a acti-
\\dadc dos legisladores são os pro-
liVtnas momentosos da vida nacional,
cu relativos á rccoiistrucção eco-
lioniica e regeneração financoira do

paiz, O termo do "funding" está a
chegar, e cumpre tomar as medidas
necessárias a habilitar-nos á satisfa-

ção das obrigações por elle contrai-
das. Só tomos para isto a sessão que
está correndo. Depende, é certo, em

grande parte, o inicio do estudo des-
sas medidas no Congresso da men-
sagem especial que o presidente da
Republica iproinctteu enviar na men-
sagem da abertura. Náo appareceu
cila ainda, naturalmente porque o
Ministério d.a Fazenda ainda não
forneceu ao presidente as informa-

ções e dados precisos. O Ministério
da Fazenda não tem pressa. -No cn-
tanto, esses dados e informações já
«leviam estar ba multo tempo colhi-
dos, servindo de base a planos que
não se justifica não tivessem já con-
statlo da mensagem de 3 de maio.
li' essa inércia do governo, cm fren-
tc de situação tão angustiosa c peri-
gosa para o paiz, que inquieta a opi-
nião, satisfeita aliás com a orienta-

ção geral da actual presidência, mór-
mente com a prcoecupação dc hones-
lidade que a domina e que se obsor-
va i':ii to.ios os actos cm que sc faz
sentir a intervenção directa do <lr.
Wenccslào llraz. Fm todo o caso, é
mais quo tempo «lc cuidarmos dos
importantes problemas econômicos e
financeiros, de reformas fiscaes que
nos possam assegurar a execução dos
compromissos que assumimos com os
russos credores legítimos, dc medi-
das que todos sentem indispensáveis,
que to.ios querem ver tomadas com
srcriíicio embora de interesses indi-
vidttaes, que devem dobrar-se ás exi-
gcitcias imperiosas do interesse su-
perior da nação.

«Ins l.,*:,if.**.l,,5

a consideração que elle merece do
maior numero de deputados, que
acceitam a sua direcção, e sob ella
estão firmemente dispostos a apoiar
o presidente como dever de pátrio-
tismo neste momento critico para a
nação, cercada de mil perigos e
ameaçada nos seus mais altos inter-
esses, até na majestade dc sua inde-
pendência c soberania.

Gil VIDAL

ratos
màM

rante todo o dia, tendo 11 temperatura oscil-
lado entre i8",3 e 24u.7.

HOJE
Esti de serviço na Repartição Central

de Policia o 3° delegado auxiliar.

A carno
Para a carne bovina posta hoje em con-

sumo nesta capital, foram af fixados pelos
marchantes, no entreposto de b. Diogo, os
preços dc $460 a $500. devendo ser co-
uni-lo ao pui) ico o máximo .lc $700.

Carneiro. 1S500 c i$3oo; porco, i$200 e
i$..oo, o vitella, Ssoo a $?oo.

;io patente,
ciou que a

A Câmara uns ueputados quasi s
pôde dizer unrnkr.e no apoio á pre-
sidencia ria .{.•publica. iAli, «le parti-
dos nem sombra. Os grupos são sò-
mente grupos regionaes, sem ncnlni-
n.a i.ie.i, nenhum pensamento supe-
rior que os inspire. Todos sc esior-
çam por apoiar ,1 governo, comtanto
que este os favoreça mediante no-
.reações e outros actos convenientes
á politica estadual. «Mas o apoio dc
algumas bane.i.hts será, como até
agora, frouxo, incerto, se ellas con-
tinuarem na convicção de que desse
mcio-apoio nâo lhes advèm contrarie-
c.ndcs. Se ellas assumem attitudcs
contrarias ao governo, applattdidas
511 ios inimigos «lo presidente, é que
continuam a escalar impávidas os
ministérios á cata de favores que
lhes não são regateados, se é que
c",as não comam nuis com os minis-
tros do que com o presidente. Algu-
n.as s,.,i até bancadas ministeriaes.
Isto não deve continuar, se o presi-
dente quer contar com a dedicação
de que precisa para realizar seus
planos patrióticos, planos qne forço-

ferem fones interesses cssm.
contrariam camarilhas políticas. Cum-
ire arregimentar as forças (pie sus-
tentam cordialmente, eom sinecrida-
de, o governo, ás quaes ;e reunirão
o.» elementos que não querem perder
:-.-, graças ofiiciacs. Arregimentem-
sc sob a direcção do "leader", depo-
si:.trio da confiança da maioria, re-
r.ííirmada ainda lia poucos dias, e
«io presidente d.t Republica. A dire-
cção que o sr, Antônio Carlos impri-
min o atino passado aos trabalhos da
Câmara, na «nta! revelou habilidade |
t tacto, capacidade c serenidade, obc-
decett á prcoecupação de seriedade e
honestidade, com o animo de presti-
giar a Câmara e ccrcal-a da estima
ejespeito publico. Movc.n-lhc guer-
ia, é certo, mas uma guerra que sò
o honra pelos moveis que a impcllem:
de uns o despeito de iu*' disfarçada
rivalidade, de outros {. tkspiquc, a
•.indicia de interesse* contrariados.
Outros o gtterrcam para guerrear ás
oceultas o presidente. Mas, supplan-
ta toda essa rm, vontade, toda essa
fueru, de ^^ deBleal, traiçoeira, 0

Emfini; está nieãiiio apurado que tc-
mos carvão nacional; e quem nol-o
annuncia é o estrangeiro: n. Argentina.

Dc facto, foi na Argentina que sc fi-
zeram as primeiras* applicnções desse
prodücto, c com tanto suecesso que
resolvemos — applical-o também? não!
— expcrimentnl-o!

Fatigam-sc as folhas com o assigna-
lar que em taes experiências gastamos
inutilmente o tempo, o que é o mesmo
que dizer que o perdemos. Mas, com
franqueza, sc Deus fez o Mundo em
sete dias, c tinha o poder de Creador,
como esperar que mis outros, simples
crcattiras, façamos o carvão cm sete
horas?

Tomo, pois, a liberdade de não con-
cordar com as folhas que reclamam.
A descoberta do carvão brasileiro, como
o próprio Brasil, foi obra do acaso e
devemos desconfiar da freqüência cem
que isso nos acontece.

Assim, experimentemos, incrédulos, o
prodücto; e, quando o reconhecermos
excellente, pecamos ao incuto senador
João Luiz Alves uma tarifa *protcccio-
nista, que inipida o carvão estrangeiro
dc entrar no paiz, sem quo, por outro
lado, permitia ao nacional transportar-
se a preços r.izoavcis dum porto brasí-
leiro a outro,..

Dc resto, mesmo sem a tarifa prote-
ccionista, o carvão do Brasil está em
condições de só ser consumido... 110
estrangeiro. Por mais extraordinário
que isso pareça, a verdade é que os
fretes marítimos das companhias nacio-
naes, únicas que, pelo principio consti-
tucionnl da cabotagem, podem explorar
a industria dos transportes nas costas
brasileiras, são dc tal ordem que dif-
ficultam desde logo qualquer descnvol-
vimento do consumo do nosso carvão
no seu próprio paiz de origem...

Dahi, a idéa, já ammnciada. de for-
mar-se cm Buenos «\ires um entreposto
do carvão do Brasil. Transportado para
lá, das minas do Paraná c do Rio
Grande do Sul, cilo poderá então, cm
vista dos freles inferiores das compa-
nhiás estrangeiras, 

' 
ser exportado...

para 03 próprios portos brasileiros. E'
o que se pódc chamar o commercio
por tabeliã.

Assim, o grande milagre das minas
dc carvão brasileiras precisa ser com-
plctado por um snb-milagrc: o dos fre-
tes razoáveis. E' verdade que o go-
verno já pensou nisso, facultando, por
intermédio do Banco 'do Brasil, rectir-
sos aos exploradores de jazidas carbo-
niferas para construírem linhas férreas
que levem o prodücto até ao porto de
embarque mais próximo. A medida re-
presenta, não ha duvida, um poderoso
auxilio; mas, chegado o carvão ao porto
de embarque, surgo a difficuldade do
íiete.

O remédio o, eiVíío, o do comnicrcio
por tabeliã: exportamos o carvão para
a Argentina, afim de, depois, de I.i o
importarmos,..

A esse respeito, pòdc-sc repetir a bis-
toria contada 110 ultimo numero da re-
vista lirazil Fcrro-Carril, c qae é por
__i mesma cloquentc.

Um certo indivíduo comprou no Pará
por dois contos de réis o cabrestante
duma draga inutilizada c quiz transpor-
ta!-o para o Rio Grande do Sul.

Foi ao Lloyd Brasileiro contratai' o
frete.

Dez contos dc réis 1
Alarma.Io, correu á N.avcgação Cos-

reira.
Nove contos !

O absurdo estava patente. O frete
custava cinco vezes o preço do cabres-
tante I E não era tudo : por menos de
cinco contos, o referido indivíduo teria
ura cabrestante novo, importado da Al-
lemanha. Homem econômico, quizera
porém, aproveitar o cabrestante da tini-
ga inutilizada do Pará; e, além de per-
der o tempo, iria perder tambetn o j
dinhciio,

Dcsilludido, tratou de cncoinmcndar
um cabrestante novo. O prodücto do
sen custo, quanto ao do prejuízo já sof-
írido, não a;tingiria, mesmo assim, a
importância do frete pedido pelas duas
companhias nacionacs ! Como negocio,
ainda era a melhor solução.

Chamou, pois, o homem o agente da
fabrica allemã, „ quem fez a cnconuneii-
da, contando-llic a historia do cabres-
tante velho. O agente, depois de fazer
uns cálculos ,1 lápis :

Qiicr tun conselho? Fique com o
cabrestante velho.

-- M is comp, se não o posso trans-
portar para o Rio Grande «lo Sul?

Transporto-o eu, por deis mil
marcos.

Dois mil marcos ? Em que ns-
vio ?

navio allemão.
de que maneira, se a cabo-
privilegio dos navios brasi-

E' um.i coisa notável o cynismo com

que o sr. Irineu Machado assiste á

narração das grossas patifarias pratica-
das por elle e pelos seus cabos eleito-

raes na ultima eleição para senador.

Quem assiste á leitura exluiustiva dc

«cda aquella podriqueira, descoberta

pelo candidato contestante, fica simples-
¦.ente enojado. Nunca a fraude esteve

nem nunca tanto se eviden-
lei eleitoral vigente está

positivamente eondemnada. Delia não e

possível esperar mais coisa alguma que
a falsificação integral do voto.

O Congresso deve attentar para esse
espéctaculo edificante de que está sendo

palco a sala dá commissão de Pudores
do Senado, e aproveitar algum tempo
do que se dispoz a perder ua presente
sessão, afim de dotar o paiz de tun
novo apparelho eleitoral, que offereça
nienós cnsanchas para que os politiquei-
ros marca Ir neti falsifiquem o voto.

O sr. Irineu bateu o record da pouca
vergonha. Quando ás vezes mais igno-
núnioso se manifesta o seu processo dc
eseamoteação, el!e, que assiste á con-
testação, no caves de deixar a sala,
limita-se a dar apartes canalhas, que o
tornam ainda mais repugnante.

No momento actual, c presidido pelo
sr. Urbano Santos, tendo como substi-
tuto o senador Antônio Azeredo, o Se-
nado está muitíssimo desprestigiado,
«Mas o certo é que nelle ainda sc cn-
contram algumas individualidades, qu.'
devem empregar todos os esforços para
que o sr. Irineu ahi não penetre por
força da fraude mais inunoral que já
se levou a ef feito neste Districto.

Temos o maior nrazer cm publicar
boje uma rectificaçao ao nosso artigo
de liontem, relativo á pólvora para o
uso da Marinha. Nesse artigo, dizia-
mos:"Parece que o Ministério da Marinha
alimenta ;i pretenção ile ter para o seu
uso *exclusivo uma fabrica de explosi-
vos."

No ultimo relatório do Ministro da
Marinha, encontramos, .porém, o des-
mentido a essa nossa suspeita. Diz o
relatório, na sua pagina 75:"Não podemos nensar em ácqttisições
110 estrangeiro; não devemos cgu.ilmen
te pensar na installação de tuna Fabrica
de Explosivos para a Marinha, o que
redundaria em despesa avaliada. Vol-
vamos, pois, as vistas para os nossos
recursos internos, que .podem ser minis-
irados pela fabrica apparelhnda para
o lixercito. Não adoptando a Marinha
pelos, seus inconvenientes a pólvora dc
base simples, a Fabrica de Pólvora do
Piquete deve ser dotada dos meios ne-
cessarios para niamifactura da de baçc
dupla. Aguardo, para vol-o eotíiiniinicaf,
o .resultado do3 trabalhos da Commissão
de Engenhei ros Navacs. Officiaes de
Marinha c Chimicos da Armada, que
nomeii para o estudo do problema tão
importante quão delicado. Ao mesmo
tempo tenho procurado me entender
com meu illustre collcga da pasta da
Guerra para que juntos possamos at-
tingir esse objectivo commum. Não
parece difficil conseguil-o; a Fabrica
de Pólvora do lixercito está dcvidainen-
te preparado para seu supprimento;
quotas annmtcs concedidas 110 orçanicn-
to da Marinha ou 110 da Guerra per-
mittirinm completar as iiistnllaçõcs de
modo a attender também ao serviço da
Marinha. Haveria com isso grande eco-
nomia j é muito mais simples descnvol-
ver o que já existe, do que cr car novos
elementos semelhantes aquelle."

Demonstrado assim eni documento
official que 110 dia 22 de novembro de
1010, existiam a bordo dos navios 19
torpedos, nas officinas oito e cm depo-
sito seis — «1:1 um total de trinta e tres
torpedos 111 — fica plenamente prova-
do, pela pagina ;-5 do relatório do mi-
nistro da Marinha, que elle desejava e
deseja aproveitar a Fabrica do Piquete
¦para fabricar lambem a pólvora de base
dunla para a Mnrjjihn e uão tem a pre-
te lição de ler para seu uso exclusivo
uma fabrica de úxptoshos.

OUSADIA
INTOLERÁVEL

Confercnciou homem longamente
cnm o nresidenle da Reoubliea o sr.
Lauro Müllrr, ministro das Relações
Exteriores.

Em a nossa edição de hontem, Cy-
rano «t C„ nos Pingos â' Respingos, a

propósito da expedição militar á ilha
dn Trindade, connnettcrain, cm versos
evidentemente graciosos, uma inverda-
dc histórica.

Cyrano «t C, 'historiando as peripe-
cias por que tem passado a longínqua
Ilha brasileira, attribuiu á acção do in-
olvidavel patriota barão do Kio Branco
a reivindicação da posse da Trindade,
por parte do Braisl, posse perturbada
pela occupaçao indébita, levada a effei-
to pelo governo britannico. A descri-
pção poética dos Pingos íoi, certo, im-

pressionaiite para os nossos melímlre-.

patrióticos:
Surpe Rio Uranco r consegue,
Com sua r.ir.i habilidade,
De novo iif-s soin en treine

A Trindade.

Em
Mas

:agem ó

iE o agente, sorrindo, rematou:
— Dum modo muito simples : cm-!

barco o cabrestante pata Hamburgo ei
de li o importo pari o Rio Grande do
Sul...

Estas rão as conseqüências dos fretes
dis C'.ii'|.inhias nacionaes. Por isso,1
não é de extranhar que, depois da guer--a, o carvão do Kio Grande do Sul,
como o cabrestante, também precise dc
ir a Hamburgo, antes dc cheg;
Rio...

ao

Apenas não foi verdadeira...
O liarão do Rio Branco fez pela sua

pátria, em opportttnidadc varias, muito;

poder-se-ia dizer até que cllc fez como
ninguém, concorrendo, de modo nota-
bilissimo, para o t-ngrandecimento do
nosso paiz. Mas não fez tudo, o que
lhe não diminuo, du resto, a grandeza
dos servidos prestados ao Brasil,

A reivindicação dn po=sc c subsc-
quente reconhecimento du nossa pro-
priedade da ilha da Trindade, por
parte da Inglaterra, por exemplo, não
foi obra do glorioso brasileiro. Esse
serviço, sein duvida inestimável, «leve-o
o Brasil ao conselheiro Carlos de Car-
valho, então ministro do Exterior, que
soube, com habilidade egual á referida
pelos Pingos, provocar a mediação de
Portugal na controvérsia internacional,
conseguindo o laudo arbitrai favorável
ã nessa pátria e promptatuente acatado
pc!o governo «ia Inglaterra.

Não obstante ter sido perpetrada cm
versos — em versos também hábeis, —
essa inverdade, por comportar uma in-
jusliça, men cia a corrccç.ão, que «aqui
se traça.

0o Imparcial, de hontem.
«Ao lermos a estranha noticia da

conferência entre o sr. presidente da
Republica c o sr.' Bouilloux Lafont,
estampada no Jornal do Commercio,
ficámos surprehendidos com o im-
previsto daquella nota. Embora a
attitude . dos estrangeiros perante os
governos, os .poderes públicos e a so-
ciedad-e brasileira se tenha tornado
cada. dia mais desembaraçada, re-
cusámo-nos a acreditar que um ban-
qtteiro de prestigio na finança de seu
paiz fosse d.esprovido do senso das
conveniências, ao ponto de ir ao pa-
íacio presidencial fazer ao chefe da
nação ameaças transparentes, em
nome dc nações estrangeiras. As
"conversações" diplomáticas sobre
maioria substancialmente politica,
como é a altitude de um paiz perante
os belligera.ntcs, não são ordinária-:
mente attribuições dc banqueiros,
salvo quando investiu-" para esse
fim especial de credeuciaes, que não
tios consta hajam sido conferidas ao
sr. Lafont. Por este motivo, quando
«einos que o banqueiro francez havia
ponderado ao presidente da Republi-
ca que o.s capitães estrangeiros cm-
prçga-dos no paiz. dos quaes 

"trezen-

tos e cincoenta niilhões dc libras per-
icncem aos alliados — francezes, in-
glezcs, belgas, italianos e portuguc-
zes", "soffrcram uma depreciação dc
atais de cento o setenta milhões de
libras", e que, levando cm conta os
juros suspensos dc 914 a 917, mon-
tam a um prejuízo de cento e no-
venta milhões dc libras, "que fazem
grande falta aos alliados", e ajttn-
tou ao presidente que, 

"cm vista de
sue. constante preoccuhaçiío de con-
servar a balança cscrupulosame-ue
cgu-ol cure os dois campos bellige-
rantes, estava persuadido da impor-
tancia das considerações que havia
exposto", imaginámos que a comi-
ntiação da noticia seria a seguinte:"Neste 

ponto o sr. presidente da Re-
publica levantou-se, dando por finda
a conferência, etc."

Como o jornal não registrava,
para as inconvenientes expansões do
banqueiro franecz, esto dcsenlace,
esperámos pela contestação da noti-
cia, que infelizmente .não vciu. Está,
assini, confirmada a conferência.
Em palavras claras e sem ambages,
que a alia -posição de seu interlo-
cutor exigia, o banqueiro francez foi
ameaçar o presidente da Republica
com as conseqüências que poderão
decorrer para o Brasil da sua situa-
ção de devedor, se continuar a «man-
ter neutralidade entro os bellige-
rantes.

T-cm-sc procurado ver na insólita
conversa do sr. Lafont um objectivo
mais restricto — o de obter, para o
grupo financeiro ^u-.^',iv«stíttta, a
satisfação dc çonsidcravi'.!? preteu-
ções que pleitea perante 

'c' 
governo. 1

Factos anteriores, porém, c circum-
stanoias concomitantes nos confir-
mani na crença de qtte não é esse o
fito do financeiro franecz, não será
apenas esse, mas .tanibom o de arras-
tar o Brasil para o torvelinho da
luta, da qual temos cada dia mais Ta-
zões para nos conservarmos estra-
nhos.

Já denunciámos, ha dias, o perigo
que resulta para o paiz de serem as
empresas jornalísticas brasileiras cm-
¦poisadas por capitães estranceiros,
que as manobram no sentido de seus
interesses, contra os interesses na-
cionaes. O Jornal do Commcrcio
está, infelizmente, nesta situação;
pertence hoje a um stibdito estran-*
goiro e se acha, .pelas suas recentes
operações financeiras, na dependen-
cia dc "capitães alliados" represou-
tados \-C.o sr. Lafont. lia poucas se-
manas vimos, com pezar, o Jornal do
Comnicrcio receber e publicar a in-
timação de unia emnrcsa superinten-
«lida pclo sr. Ilottillotix Lafont, em.-
prazand,o o velho órgão, cuja secção
paga tom sido tradicionalmente fran-
queada á critica mesmo acerba de
actos do chefe da nação, ministros,
funceionariòs, e quaesquer empresas
publicas e particulares, a não conti-
nttar a editar uns artigos incontimo-
dos á Cie. Chemins de Fer Féiíératix
e assignados por um engenheiro bra-
sileiro, que teve de procurar o aço-
lhimento de outras folhas. Felizmen-
te. o Jornal tem á testa de sua re-
dacçao o sr* Felix Pacheco, brasilei-
ro illustre e dedicado aos interesses
de sua pátria; mas o mesmo já não
acontece com O Paiz, une, achando-
se em egual situação de dependência
do dinheiro alliítdo, é chefiado e re-
digido por estrangeiros.

A elhica profissional e a câmara-
dagem que prezamos manter eom
collegas que illustra.ni o jornal coilo-
cado, pelas vicissitudes comuterciaos,
nas mãos do estrangeiro, continua-
ria.n a tolher-nos a penna, se o facto
não sc houvesse traduzido em (ira
perigo real e actual para o paiz.

Tendo até hoje dado ao estrautjei-
ro tuna hospitalidade raramente
egttalada e nunca excedida em qual-
quer outra nação, parece que cheirou
um momento om que precisamos de
cuidar da nossa defesa, dentro de
nossa própria pátria. Dcnois de ter-
mos visto estrangeiros, .por traz de
jornaes d.) paiz, quererem orientar o
mesmo dirigir os negócios politicos
internos, oermittindo-sc contra o
chefe da nação, seus representantes
e mandatários a linguagem da inju-
ria. do ultraje e d.o ridículo, os ve-
mos agora a pretenderem influir na
nossa politica externa, orientando-a,
com insinuações minazes, 110 rumo
de seus próprios interesses, contra os
do lírasil!

T-" irooleravcl tal ousadia.

tigio, num momento como este, em que
aa despesas extraordinárias devem ser
evitadas a todo transe.

Imo ó que todos esperamos, e ou o
differcndmn do Contestado tem o des-
fecho tão almejado por toda gente, ou
o governo federal será forçado a usar
do medidas, por certo mais desvantajo-
sas, para Santa Catharina c Paraná, do
que um accordo mais ou menos provei-
toso para ambos.

NOTICIAS DA GUERRA
•

Os aspirantes a official que effc-
cluaram matricula na Escola Militar
serão desligados dos corpos a que per-
tencem, sendo incluídos no corpo de
aluiunos. .

E* o que dizíamos aqui ha tempos:
a politica da Parahyba faz-se em casa
entre os representantes de unia nume-
tosa casta privilegiada, que anda e des-
anda os negócios públicos, em pyj-a-
mas...

A familia dos Pessoas apossou-se da-

qnella pequena unidade da federação e
desfruta-a, como se ella fosse um feudo
herdado dos seus maiores. Affirniando
que mantém a melhor harmonia íe
vitaas com os parentes que medram na
terra que lhe serviu de berço, o sr.
Epiiacio, mais uma vez, reiterou a so-
IMariedade que liga a sua gente. Ir-
mães, sobrinhos, cunhados, primos e
concunhados estão todos dc accordo, re-
gendo o concerto doméstico, 110 uso e
nbuso dos cofres públicos, o próprio
senador c patriarclia invalido da f.1-
milia.

O mano Antônio continua firme na
governo interino do Estado, alé outubro,
e o primo Solon lá está na presidência
da Assembléa, para qualquer èvehtuali-
dade dc suecessão. Só o mano João,
grnioso como sempre, desde os tempos
viu que cursava escola primaria, é
que pareceu discordar do sr. Epi-
laeio, mas foi logo chamado á obc-
diencia pelo respeito que devia ao irmão
mais velho. Assim, a calma e a disci-
puna 

' voltaram novamente a trunquilli-
zar a nobre casa dos Pessoas. Agora,
como nunca, a candidatura do sr. Ca-
mulo de Hollanda está dc pedra e cal.
Embora não tenha a suprema ventura
de pertencer á familia, o sr. Camillo
é muito mais do que isso, pois a sua
intimidade c dedicação com o joven
juiz aposentado e parlamentar na activa
vão ao extremo limite de carregar-lhe
a pasta e os embrulhos quando o sc-
nador passeia na Avenida, fazendo as
suas compras,..

Ditosa Parahyba, que í governada por
um pessoal tão unido e tão cheio dc
afíinidadcsl

Um formidável combate na
região de Mort-Homme

Vêm da Hespaníba
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// região em que os austríacos estão desenrolando a offensiva contra os italianos

A PALAVRA OFFICIAL

Costa REGO.

BII.LIÜTHF.CA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyccu de Artes e Officios.

Tópicos & Noticias
O TI.MI'0

tentem, ípresentoM* limpa, du-

O pres'.leii:e do Tribunal de Contas
resolveu qne os officios t!e remessas
«le «papeis e communicaçáo dc resolu-
epes c despachos •endereçados ás repíir-
tições dependentes dos mnisterios se-
jam expedidos pelo secretario, que fi-
cará lambem habilitado a receber dire-
ctauifutc e tomar conhecimento do cx-
pediente dessa natureza que lhe fõr rc-
mettido, ,

A BATALHA

, O ti.!n!*stro da Fazenda autorizou a
firma Jorge Scliilmaiipíeng, estabeleci-
Ia. .ki Foz de Iguassú, no Paraná, a
cmitttr vales, ouro, por conta do Ban-
co do Brasil.

A opposição paranaense, de exis-
tencia quasi fabulosa c que se diz che-
fiada pelo sr. Alencar Guimarães, lan-
çou manifesto desistindo de tomar par-
to Mias eleições municipaes a sc rca-
üzarem dentro em breve.

O sr. Alencar fez constar que aguar-
da a mudança de todo o processo elei-
•oral dn Republica, para então dar com-
bate ao sr. Affonso Camargo. Irata-se
de inna fcirça pura c simples. A oppo-
sição paranaense só não se arregimenta
porque não dispõe dc força politica,
creada que foi sob o influxo do Tar-
tido Conservador, isto í, do sr. Pinbci-
ro Machado, que desejava intervir ali
a torto c a direito, para vingar-se do
sr. Carlos Cavalcanti.

Morto o sr. P'nheiro, o sr. Alencar
ficou desamparado, c a grande verdade
é que boje cm dia só tem uma aspira-
ção: agglutinar-so uo sitiiacionismo, de
cujo seio lastima ter snido attraido
pilas promessas do sr. Pinlieiro.

Se existe 110 Paraná qiumi deseje de
íacto lazer opposição ao sr. Camargo,
vá tratando desde já dc procurar outro
cliefe. O sr. Alencar não dá para isso.
Quando havia 110 paiz um Partido Re-
pttblicano Conservador, cujo chefe se
sobrepunha ao governo e, com o con-
curso de todos os •cr'ntcs previstos e
imprevistos, levava por deante os seus
çnpríchos, o sr. Alencar podia fazer

de homem de palha das "reivindicações

opposicionistas".
lioje, .porém, tudo isso dcsapparcccu,

Cessas condições o sr. Alencar tem
muito mais interesse em tratar de ou-
!ra vida. Os azares da opposição não
o tentam. O que elle quer é estar ga-
rantido.

Pingos & Respingos

..- mu facto que os governadores do
Paraná e de Santa Catharina tem dc-
monstrado, ultimamente, as melhores
disposições para a solução do negocio
do Contestado. O essencial para que o
paiz se veja livre dessa prebenda é que
c!'.es conservem até ao fim aquellas cx-
cellentes disposições.

Todos nos recordamos do que sc deu
quando aqui estiveram, a chamado do
presidente da Republica, cs srs. Catlos
Cavalcanti c Felippe Schmidt. A prin-
cipio, as negociações, dirigidas pelo sr.
Wcncesláo llraz, promettiam chegar a
bom termo. Depois, começaram a sur-
gir as difficuldades, devidas em grande
parte á intransigência do sr. Schmidt,
cm relação a taes ou quaes pontos da
controvérsia.

Essas difficuldades forani-se avolu-
mando até, que, um bello dia, o sr.
Wcncesláo «se viu na contingência «le
dar por finda a sim mediação. E' o
que se não pódc repetir.

Essa questão não se deve eternizar,
cont .-vidente prejuízo para o governo e
para a nação, que lí afinal dc contas qtiem
paga a occupaçao militar da zona era li-

EKS, XOX VERBA

Continuam cs discussões so-
bre o volor do carvão nacional,

O carvão nacional ? Carbono puro !
Carbono puro ? Qual I Cinza e fumaça !

V4 uni garante :—cllc c inolc ! Outro :—
[cllc é duro !

l"£_c :—c uai portento ! Aquelle :—é upia
[desgraça !

—- _.' o carvSo de hoje ! é o ouro do
[futuro ;

.Dn Cardiff ns vantagens ultrapassa I
Melhor ú queimar lixo ilo monturo I

O ta! carvão é car.', até dc graça !

P volta a discussão «les.le o começo :
IV bem I—-IV máo i —IV rica I—é po-

Ibre a mina I
Eadium contem !—Contem amiantho e

[gesso !

:•/ emquanto este orrazôa c aquelle f>;>i"a,
Nosso carvão comprando a baixo preço,
fòtche as sins carvocíras, a /Vrgentina.

•' Oj extractos fíjclarj sub-
stituetn perfeitamente <is úiií-
finos e -uio fabricados pelo pro*
cesso do bs !t h ornaria.

(De uma circular-rcclax.e)
[Lendo o trecho aqui citado,
l'az de duvidas um gesto
K â namorada : — protesto !
Diz o gentil namorado.
Fc-tar do maior cuidado,

A guerra contada por
elles mesmos

ITAI.IA — Roma, ai. — No mez
de abril, a guerra curopéa íoi assumiu-
do, por parte dos alliados, um aspecto
sempre mais preciso do guerra sobre
uma unien fronte.

Emquanto na França c na Itália sc
desenvolviam acções rigorosas conlra
as tropas dos impérios centraes, a íia-
liana continuava a conter pela força o
seu adversário na fronte alpina, exer-
cendo unia actividade aggressiva, me-
thodiea e reagindo violentamente con-
tra toda .tentativa dc offensiva da parte
delle. As operações, desenvolvidas en-
tão cm zonas montanhosas de altitude
superior a 3.000 metros, deram logar
a brilhantes episódios no Trentino,
Coi di Lana, Carso c Vai Catnanica.

Os esforços dos alpinos italianos
conseguiram, no dia 11 de abril, ,1 oc-
cupação dc l.obbia Alta e Dosson di
Gênova, a mais de j.300 metros de ai-
tittidc. Entre 20 o 21 de abril, foram
cxptignad.-.s as posições de Crozzon di
Fargonda e Cozzon di Lares, 03 passos
de Lares c de Cavento. Seijtiindo de
oeste para léste a linha alpina, thca-
tro da nossa guerra, a ÍO dc abril foi
oecupada, cm Vai di Ledro, a linha cn-
trincheirada sobr«' as fraldas «lo monto
Pari; no, Valle Suzana, onde os ans-
triacos dispunham dc forças ímportaii-
tes. foi tamado, cm 12, SanfOswaldo.

A 16 o inimigo tentava, com bata-
lliõcs numerosas, utn ataque contra as
posições avançadas italianas, entre Dne
Maggio e Monte Collo. O-, combates
terminaram com o recuo dos 1.1.000
austríacos ncllcs empregados, Nos dins
17, 18 o 21 tiveram logar novos ata-
«pies, sempre por nós repellidos, mas
o intenso fogo da ártilheria inimiga de-
.terminou o abandono da posição mais
nvançíula, que pnr falta de tempo não
fora fortificada contra os tiros da ar-
tiilieria.

Na Marmolata, ,1 3.036 metros, u.n
destacamento de infanteria italiana,
guiado por .Menottí Garibaldi, apotlc-
rou-se da cota (in, e no dia 18 teve lo-
gar :t brilhante occupaçao ilo cume Coi
«li Lana, em seguida á explosão d<'
poderosas minas subterrâneas, que fi-
zeram ir pelos ares a crista do monte,
üs entrinelieiramentos inimigos o os
homens nelle reunidos, na esperança de
pnraiysar a actividade dos italianos.
Nos escalões mais importantes, os aus-
triacos tentavam, 110 emtanto, movi-
mentos offensivos; assim suecedeit na
zona do Alio lsolizo, especialmente na
zona do Montciiero, cm Vodil, Ravni-
Iaz, lavorcck, todos completamente de-
tidos.

Xo Carso, a léste dc Seitz, os ita-
Hanos mantmliani o.s vali cs dc ciUrin-
cbeiramen o.s conquistados em íins de
março, 'As operações foram diminuídas
até -'-• para reforçar a linlia conquista-
da. Xa noite de ji) a brigada .Acq-ii
oecupava o entrinchciramciito mais
fortificá-lo, que se estendia por 350
metros de norte a sul 110 Vallone Sc]/..
O-adversário tentou por todos os meios
retomal-o, mas inutilmente. As posi-
ções de Seltz foram por nós mantidas
totalmente.

O balanço da guerra aérea iIcími dí-
teni'-' que o valor dos aviadores iniini-
por. r.ão está cm proporção com a ve-
locidade e a segurança dos seus veli-
volos, Fizeram numerosas tentativas
de incursões na Itália, mas nenlimin
deu importante resultado militar. Dois

j hydroylanos auslriacns foram abatidos,
I um na foz do Tagliamcnto, outro proxi-
i mo a Orn;Io. Xa noile de 10 um diri-
1 givel italiano boinhardeou cfficazmcnt:' o grupo fortificado de liiv.i; no dia co.
j uma esquadrilha «le apparelhos "Ca-

proui" bombardeou a estaca.) de hydro-
planos estabelecida no Arsenal de Tries-
te, A' excepção «le dois escapados a
tempo, «odos ns hylrnplanos iniinitjos
foram destruidos. Nesse periodo lc
tempo os, italianos não perderam nc-
nhuni velivolo.

DE VERDUN
Varias noticias

PORTUGAL

: Que anilina resistia
I A uma ducha dc ogua ftia ?
1 Adeus, rosea formosura
I Se, logo após a pintura

Posses 00 banho, Maria !

A começar dc hontem, tejoâ es relógios
na Inglaterra estão offieialmentc adeantados

!dc 

uma hora.
Isso vae acarretar tuna transformação cm

zicsscs costumes ; quem quer que marque
I ira rcndes-voits terá de chegar uma hora

antes para ser dc unia "pontualidade in-
i gleza".,.-

Cjri.no & O.

Foram encerrados us
trabalhos parlamen-

tares
Líj-ioít, 21 — -ÍA. H.) — Foram

encerrados ps trabalhos parlamentares.
A próxima reunião du Congresso X.r
cional reãiizar-se-á, como manda a
Constituição, a 2 !*: dezembro,

Lisboa. 2: — (A. HO — Consta
que foi adiada a partida para Londres
e Paris dos srs. Affonso Costa e Au-
susto Soares, respectivamente, ministros
das Finanças c Negócios Kstrangeiros.

Lisboa, 21 — (A, II.) — O dr.
Penira Reis, que apresentou o pedido
de demissão do cargo de ministro do
Interior, parhí depois de amanhã para
o Bussaco, afim de tratar da sua saude.

A Lucio diz que, provavelmente, o
substituto do sr. Pereira Reis naquella
pasta será o .sr. Alexandre Braga,

Lisboa, 21 — (A. A.) — A villa
de Abrantes, situada á margem direita
do Tejo, na província de Estremadura,
foi elevada á categoria «le cidade,

Lisboa, 21 — (A. A.) - Por deli-
! beração do Parlamento foi approvado o

projeeto de arrendamento dos Semina-
rios. cujos edifícios se acham vastos
desde a expulsão das ordens religiosas.

Violentos encontros na
região de Mort-

Hom me
Paris 21 (Official.) ¦— (A. II.) — A

noroeste de Roye, canboneámòs os de-
positos de abastecimentos do inimigo,
provocando vários incêndios.

Ao norte de Soissons, dispersámos
dois fortes rccoiVbcmimcntos allemães,

Na Champagne, um ataque dc sur-
presa permittin-nos penetrar nas linhas
inimigas a noroeste de Villc-sur-Tour-
be. Limpámos completamente as trin-
cheiras dc allemães, nuiando ou apri-
sionando 03 oecupantes.

Na margem esquerda do Mosa, de-
pois dc um violentíssimo bombardeio,
os allemães levaram a effeito em toda
a ,.gião de Mort-Homme um ataque
de enorme amplitude. Um enérgico
contra-ataque, porém, expulsou, iiitli-
gindo-lhes graves perdas, os soldados
allemães que tinham conseguido tomar
pé momentaneamente na nossn primei-
ra linha.

No sector de oeste, junto á vertente
ao norte de Mort-Homme, os allemães,
depois de unia série du ataques que OS
nossos tiros de barragem e fogos de
infanteria quasi transformaram em
verdadeiras chacinas, chegaram a oc-
cupar alguns elementos das nossas
trincheiras avançadas; mas, procuran-
do levar os seus progressos até ás se-
gundas linhas, ficaram sob a acção di-
recta do violento fogo dos nossos ca-
nhões, que 03 obrigou a retirar cm
desordem, deixando o campo jtincado
dc cadáveres.

Na região de Avocourt e n.i coluna
304, a ártilheria esteve cm actividade.

Na margem direita do Mosa e uo
Wocvrc, bombardeio intermittente.

Um auto-canlião abateti tia região de
Verdun um aeroplano inimigo.

Paris, 2i - (A. II.) -- Calcula-se

que 50.000 homens tenham participado
dos ataques levados a effeito pelos ai-

lemües lionteni ontra Mort-Honimc.
Esses ataques foram iniciados com ex-

trema violência contra todo o conjunto
da organização defensiva daquella posi-
ção; estiveram, porém, longe «le dar ao
commando allemão os resultados espe-
rados. As mui li;.ciras vantagens obti-
da3 não corresponde.:! aos esforços o
ás perdas doa allemães durante os ata-

ques de liontem, quando terminou a
terceira batalha gigamesca e que marca
a continuação dos reveze-, «lo inimigo.

As tropas frescas allemãs apenas eh:-

gadas á frente de Verdun são logo tin-

penhadas nessa tactica que bem sc pude
qualificar 

"de desespero"; as acções
frenéticas são uma prova evidente da
situação critica do adversário, que rc-
une as ultimas energias para dar a im-

pressão de iniciativa, que realmente já
perdeu. A superioridade franceza a;.-

pareço claramente c «'- ínnegavcl. Os

golpes allemães são mais raros e fa-
zem-se sentir cm sectores tn.is aperta-
dos e por ncio de columnas dc forças
cada vez menos densas, tendo também o
estado moral dos assa! antes baixado
muito.

Ágeis, fortes, paciente?, resolutos, am-
parados pelo ideal e confiantes na vi-
ctoria, os soldados francezes fazem cada
dia sentir :naÍ3 tcrrivclmen*e o seu
peso sobre o inimigo.

O melhor critico militar hespanhol,
sr. 2\ibiano Vidal, publicou no ultimo
numero da Correspondência Militar um
largo estudo sobre a batalha dc Ver-
dun, O sr. Fabiano Vidal termina as-
sim o seu trabalho:

"¦A batalha de Verdun está pratica-
mente acabada; e os francezes têm o
pb.no direito de a considerer uma vi-
ctoria.''

Por outro lado, o jornal ramaico
Aáeverul, que se publica em Bucarest,
referindo-se ás ultimas noticias recebi-
das da frente franceza, escreve:

"A historia dirá que, se a bumanida-
de escapou do domínio germânico, a
honra disso pertence ao soldado fran-
ccz."

— O3 professores e estudantes da
Universidade dc Prineeton enviaram ao
generalissimo Joífrc uma mensagem na
qual exprimem a sua admiração sem
limites "pelos officiacs e soldados da
França, defensores magníficos da cau-
sa do Direito o da Justiça, pela cora-
gem, heroismp c espirito de sacrifício

O rei da Hespanha
quer arranjar

a paz
MadirJ, 21 (A. li.) — A "Tribuna-1

põe cm circulação uni boato, segundo ¦»
qual deixa transparecer que o rei, dada
a situação ncutr.ll da Hespanha e o I".'.'
cio de ser olhado com sympathia per
todos os beligerantes, graças á gem.ro-
sa attitude <iuc tem intimido perante o
conflicto, sondou as chancellarias do.-»
paizes alliados, para saber como seriam
recebidos por estas quaesquer propostas
de paz honrosa que lhes fossin feitas.

Admittindo que o boato tein alguiii
fundamento, a "Tribuna" suppõe, ape-
zar de ainda ignorar 03 resultados do
tentativa, que o soberano vae enviar
aos impérios centraes .pessoas de smi.
confiança, que ali trabalharão 110 mes-
1110 sentido. ii

Paris, 21 (A. II.) -- Referindo so
ainda ás tentativas attribuidas ao papo,
no sentido de apressar a conclusão da
paz, o "Temps" escreve tjue os t*ícetltcíí
declarações do presidenlc Poincaré SO-
bre o assumpto são liem claras e cat'.-
goricas. O presidente desmentiu «nião
que a Allenianha tivesse «alguma vez o;'-
fenecido ;i paz e af firmou que os allia-
dos somente poderão aceeitar uma paa
baseada nas condições que elles propr.:;3
apresentarem.

Eslas declarações, nccrcscenta, o allu-
dido jornal, devem calar doíinitivainetitis
no espirito de todos c evitar que «Ia
futuro alguém se lembre «b: trazer ,.1
conhecimento dos alliados propOSía-l
vindas directamente do inimigo."Isto, conclue o "Tcinps", põe defini-
tivainenie termo a todas as lentativjs
dc mediação benevola".

Havre, 21 (A. II.) — CoimminicadJ
do istado-inaior rio lixercito belga':"A ártilheria inimiga manteve-sc em
regular actividade, sobretudo na rrgv'i
de Oixmude.

Etn represália ao bombardeio dos nec-
sos acontonaiiiciltos pelos aviadores a'-
leniães, uma esquadrilha dc aeroplano.
belgas voou solire os parques de aviai.':-!
do inimigo, lançando grande numero d.
bombas. "

Nova York. 21 (A. A.) — Comm.n
nicam de Londres, que o subdilo norti".
americano Lynch, «tue tomou parte ar:.--
va nn tentativa revolucionaria da Ir-
lauda, foi condemnado a d z atines dj
trabalhos forjados.

.Valia York, si (A. A.) — Tclcgrain-
ma. aqui recebidos, dizem que correm
cm Londres boatos coniradictorios a
respeito da altitude da Rumani.., p:.r*i
eotn as nações da quádrupla Entcnle.

Dizem ainda esses in.stnos despachos
que a mudança do ministro francez e *
retirada do addblo militar sao iuterpre-
ladas como indícios de tuna situação de-
1«..nil'. .. .1.. .fiinni 1 n na 111 •/¦-f «_• Jiio f. . . J

1 \.IJU1\J 1 nu n :¦¦ \ 1 tv; ,

a e desfavorável aos interesses doi
uizes aluados.

lícid

Londres, ci — (A. A.) — No'ic:a«
de Parts ilizem quo a policia seqüestrou
o jornal "!.*. Soir", por ter o mesmo
deixado de enviar a prova da censura-..

Londres, ei —~.\. A.) — Tele-
grammas de «Mova York, publicados pe-
los jornaes da manhã, informam tet
terminado o innue-ro aberto parn .vv.-
rar á responsabilidade que cabia ao ca-
pitão von Igel, addido militar ;'i emhai-

da allemã nos lísiados Unidos, rela-
tivanicntc a espionagem germânica leit.i
na America.

Ao inquérito foram presentes diver-
sos papeis pertencentes aquelle capitão,

i f;c;,'.iilo provado, pelns exames nel! j
procedidos, a sua culpabilidiide quantq
a .'.cção de vários espiões fillcniãeg pre*
sos pela. policia norte-americana.

Em vista disso o departamento «l.l
Estado declarou que o caoitão voil Igel
será submettido a jiitsamento, inf.ir-
mando os jornaes de Xova York, qim
o processo começará, cm Washington,
rn rrr....'*..a semana.

No Occidente

A luta nas cercanias
de loss

Ioiiífir«5 21 — (Official) — (A, FT.K
— A sudoeste dc ,003 O llll]
pois de bombardear violentamente as
nossas posições, fez contra ellas nm" raid", conseguindo penetrar cm ai-
guns pontos, dos quaes foi immcdiata-
mente expulso.

«\ noroeste de \V'i«'''je, repelütnos tare-
bem uma tentativa de ataque contra nm.
dos nossos postos.

Na coluna de Vimy retomámos a cr>-
terá que havíamos perdido no dia 18.

«\ artillicria esteve muito activa, so-
brchtdo na região de Souchcz e a nor-
deste de Fauquissart,

Fizemos explodir uma mina r.o sec.oi
dc Hulluch, oecupando a exeavaçao.

Durante a joniada es nossos avia.!-.-
res travaram trc::e combates com 01
aviadores inimigos. Uns aeroplanos ai-
lemães foram abatidos.

c...:e tétn manifestado, e ainda o noas*
reconhecimento pela divida contraída
vata. com elles pela defeza do Ideal
mais elevado da civilização no ;'"»rei-
sc de toda a hutuaniialc".
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J CORREIO DA MANHÃ — Segurifa-féira, 22 de Maio dc 1916

taii! .ão do troco VIDA POLÍTICA
(Muito a contragosto sou forçado

a próseguir na tarefa quc me impiiz
dc dar á Federação o -troco indispcu-
sável ao desmentido que se permittiu
a liberdade de offerccer deslealmeti-
te ao que eu- escrevi, aqui no Rio,
lascado «m t.legrammas e noticias
procedentes <lo Rio Crande do Sul;
<j largamente divulgadas nesta ca-
pitai,

«..o meu artigo dc 16 do mez passa-
do escrevi:".Essa noticia coincidia con» outra
*'.que a.firfnava a existência de oi-
"lenta mil allemães filiados nas li-
"nhas dc tiro, não só da capital do
"•Estado como das di tf crentes colo-
"_iia_ disseminadas pelo território
"i-io-grandensc, mas sobretudo na re-
"gião do noite,"Xão é de estranhai- a ligação des-
"sas duas -noticias: com oitenta mil
".edescos •_»» armas e bons atirado-
"res, realmente uma fortaleza de so-
"lida cons-trucção i medida bem mais
acertada que a edificação dc un» hos-
"pitai na cidade, onde além das en-
"fcrniarias da -Santa Casa de Misc-
"ricórdia ha mais o hospital que foi-
"construído pelo dr. Adolpho JosctU"c o da -Sociedade de Beneficência
"Portufiiicza.

"O cônsul allemão etn Torto Ale-
"gre já havia affirmado muito cate-
"goricamente a uma autoridade do
"lúlado qi». para deícsa do escudo
"da sua nacionalidade, se elle fusse
"...endido, disptuilia daquellcs oi-
"tentai milhares de patrícios, .todos
".ohiados perfeitamente instruídos c
"organizados como se estivessem nos
"Vosges,"

Depois de, por sua conta c visco,
haver gryi'hado todo esse ultimo pe-
riodo que eu, no meti artigo, não ha-
¦via grypliado, a federação escreve
«estas considerações;"Resumbra da -simples 'leitura des-
"sas .linhas todo o seu absurdo, não
"tenda o mínimo vislumbre dc exa-
"ctidão. Nem O sr. cônsul allemão
"seria capaz de _e exceder assim
"junto do .governo do listado, no
"trato delicado c espinhoso da sua
"missão diple-iratica, mormente ago-"ra, nem «toria mesmo a iiic-ivilidade
"dc forçar qualquer autoridade des-
"te i.tado a. ouvir ousadias dc ex-
"¦prcssSo oaa roçaria»» pela mais
"grosseira inconveniência, nem os ci-
"èludãos 

que constituo:!» o patriótico"govcttio 4o -Estado tolerariam ex-
''" toriiac-òs descabidas como aquella
"imaginada c concebida pelas conje-
"chirat dn articulista do Carrcij da
"Manhã."

O Kry-dio _ «meu. A Federação
a-tti-ibüc-inc a itnaginação e conce-
pçfto daquellcs conceitos. E' a des-
•lealdade mais estúpida que já sc tem
eon.mcUido; aliás é c*sc o veso da
Forca-Kuiva. Ora, eu começava af-
firmando quc uni telegramma e uma
noticia procedentes de Porto Alegre
anutiuciavaii» os factos por mim
i-oiumcntados; coiisegiiiulcmtnlo só
por muita çstupide. congênita ou
por itmtila perversidade -de politiquci-
rus tacanhos poderia alguém attri-
iluiir-ine a imaginação e a concepção
daquellcs conceitos. Quero, porém,
eter que a disjuncliva do dilcmma
mio deve ali -per.mnaecet* e que
deve ser substituída pela copi-hnivp.

Aquillo só por inuit.i estupidez
cougettita e por muita perversidade
politica podia ter sido escripto, _ que
¦um cérebro medianamente sadio _e
um coração medianamente_ liom não
inspirariam tamánlia perfídia.

ÂJóin disso, a Federação, transcre-
vendo aquelles tres periodos do meti
arligo, precede-os destas palavras:"(Outros periodos do supracitado"arligo. e que uos convém assigna-

O regresso do Si*. Dantas
ReciFS, 21. (A. A.) — O general Dantas

Barreto visitou hontem o dr. Manoel Barbai
gevernador do 1'stado, e as redacções dó
Jornal do Recife c e\'A Província,

Antc-lioiitcm, á noite, o general Dantas
Barreto recebeu a visita de numerosos
ainiges.

ISllCÍIllISlI!lil,M.
De Sâo Pat__©

A chegada do sr. Pinheiro Junior
íí Victoria

©
Um qnc suo qner a família no

Ceará
Vqkmxzh, ei. (Do correspondeu!,:) —

Os situacionistas mostram-se radiantes por
saberem (pie o sr. João TliODlé Saboya uão
t«az a familia.

Dessa circurnstancía deduzem cl!es que o
futuro presidente do listado, logo depois dc
empossado, abandonará o cargo, passando-o
ao seu substituto Hcrminio Barroso.

Üi í* *
Cora o Crespo, as coisas fica-

ram crespas
"Haiiãos, 2i. (A. A.) — A convite do go-

vernador do listado, reuniram-se no. pala-
cio do governo os deputados aqui presentes.

O dr. Jonatlias Pedrosa explicou haver
iu oposto o dr. Antônio Crespo dc Castro
para o cargo de governador e ter sido accei-
to esse nome polo centro c pela bancada,
unanime. lflzisle, poré:u, mu compromisso
para a eleição do dr. Juão l.opcs Pereira,
por isso deixava aos dcoutaJe-s a rcsilução
do caso.

Houve uma discussão muiio acalorada. O
dr. Virgílio Ramos, cm f-loquciite discurso, ¦¦

combateu o que «iliamou a fallcncia palaciana
Je desrespeitar o compromisso assumido com
o nome do dr. Crespo de Castro, já acceito
c quc conta valiosas attlicsúcs. Terminou
piotcstando contra o íiiu daquella reunião,
que era fugir ao compromisso assumido com
os preceres da politica nacional.

l;icou deliberado tclesrapliar ao presidente
da Ktspublica, ass Ignanán o telegramma al-
guns deputados, propondo os nomes dos srs.
Fulgencio Vidal, Adriano Jorge e Alcanta-
ra Baccllar, afim do dr. Wcncesláo escolher
u-n delles para candidato ao governo do
listado.

A noticia dista reunião causou grande im-
pressão na opinião publica.

"1 tr, jior conterem oui a inverdade

de cs-
sticias:

a do.

"Dem grave, são os .seguintes:
lv transcreveu os Ires períodos aci-

mn repetidos.
iQra, nesses Ires periodos não ha

utna inverdade, conto diz a Federa-
ção; ha tres vcixládcs distinetas, uma
em cada perióilò;

1 — a noticia que afíinnava a
existência de So.ooo allemães filiados
na-5 tinhas de tito;

JI — o faclo de não s
tranliar a ligação das duas
— a do h<>.<pit;d fortaleza
[Jo.ooo allemães.

III — A af firma.ão categórica de
haver o cônsul allemão eni Porto
Alegre respondido a uma autoridade
«io «Estado, pela fórmà que ca itidi-
quei.

Essas tres --erdades foram -para
aqui .raiis-niitíidas em noticias tele-
j-raphicas i postaesj os jornaes desta
cidade as publicaram; eu, portanto,
uão as -inventei.

i.VIas dessas tros verdades dislin-
elas a Federação só desmente tuna:
;.. que sc refere á resposta iki sr. con-
.mi! allonião a uma autoridade do Es-
tado por umas ra.ües especiaes que
txáéai e que eu vou reduzir a cacos.

As duas primeiras, porém, a que
-e refere á existência do hospital
fortaleza e a qttc .se refere á i.m.ú.u-
cia de So.ooo allemães filiados nas
!i:ii-.:t.-. de tiro do Eslado, a Federa-
cio uão desmente, apenas asseverou
«pie o sover.no do Estado uão em-
barsou taes obra.--.

Ora, o desmentido qnc a Federa-
re • uí.erecc á terceira o fundado em
i-.-í-:i série ('.-.¦ raciocínios que poderão
cni1«s1iacar idiotas e agradar muito

il». rrnvt ¦_*"_._ dn l.s-
allemão,

mas taes .raciocínios nao me iliudem
a mia», que conheço bem a gcnlc que
• -fá no t;ov«v»iu do Rio Grande do
*•¦".!.

l>iz um proverliio arabe qtte 
"que-m

"quizer conhecer as manchas do ti-"gre deve entrar na caverna"; ora,
c-i estive largos annos na caverna c
aprendi muito bem a conhecer as
manchas dos brutos.

.Acredito, sinceramente, que o sr.
cônsul allemão não teria proferido as
palavras que o telegranuna de Porto
Alegre lhe attribuitt; aliás, não seria
.'. admirar que as proferisse, -dado o
cxem-p-l.) do chançeller d" i-mpeno
aífirmando ao mundo civilizado que"..s tratado; internacionais são peda-''i;o* d.- papel sujo, sem valor."

Mas que iiã-i a? o'.ivi.>c a auíori-
dade a que sc referia o telegramma
transmissor «Ia noticia, que não -as
ouvisse o próprio governo do Esta-
.!o. pelas razões que a Federação
aponta, isso é que eu ponho de qua-
rcutena, nessa altivez, ucsía energia
i- que c:t não creio porque conheço

rio, do senso e das qualidades repre-
seutatívas essenciaes a quem está in-
vestido d. funeções da soberania ou
da auíonoíiiia.

•E haverá coisa mais ridícula na
Republica Citineza de Cliiu-Chun-fó
do que essa interimdade governativa
do Uio Grande do Sul «assando das
mãos de um positivista manque para
os pés -de v.m negalivista irremedia-
vel, ttn toda a extensão da palavra?

Quanto ás -theorias de -adaptação
de raças curopéas ao nosso -meio so-
bre as quaes a Federação disserta no
final do seu artigo tle desmentido,
conversaremos quando eu tiver tem-
po disponível para descascar as asni-
ces do órgão official do Rio Grande
do Sul: talvez amanhã.

tinto fli» TIOCUA.

ESPADO DO RIO

A reforma do serviço de
arrecadação de im-

postos
Conforme noticiámos .honlem, cm

nola de ullima hora, o governo do Us-
lado do Rio baixou um decreto refor-
mando o serviço de arrecadação^ das
rendas estaduacs, instituindo a fiscali-
zação cm zonas do listado por onde
escapavam mercadorias de producção
fluminense.

Entro outros foram creados poslcs
fiscaes em Atafona, município de São
João da ,liaria, Porlo da Pedra, em
S. Gonçalo, S. Sebastião do Faraii-.ua
em Cautagallo, fonte do Mendonça. ..a
divisa do Espirito Sanlo; 1'araolteita,
Pnqnclá e outros.

O decreto tambem autoriza a contra-
tar com a Companliia Caulareira a ar-
recadação de impostos sobre produetos
que forem transportados pelas suas
barcas.

No nosso
clisaitc-st.
inoveis ila

meio nlcfrai»».
com caloi- os

i^ed-Star
Tíniln do lão bcllo, 1ã<>
moderno, e cm tão liou.

condições «Io nroço o
piiiiaiiionlo.

KÚA G0XÇAI.YES DIAS 71
VKUflI/.AVAXA 82

btkí -t?>-*e» *»fr 'pp

O TKLICPHOXK

Dc \iclliiTov iá sc lióilc
falar diwhj Menilu:»

Foi ina-.teura-da hontem uma nova li-
nha tele-phoniea usando Nicíheroy c a
capital da Republica a Mendes, locaii-
dade de verão d. Estado do Rio.

A inuu. uração leve logar ás IO lio-
ras da manhã, tendo por essa oceasião
trocado cumprimentos com o presidente
du listado o chefe executivo da Muni-
cipalidade da barra.

'**!-- >\7T>-*>1SV

«Belativamcnt. á situação -no Estado
do Espirito Santo, recebemos os se-
guinte. despachos telegraphicos:

1'ictoria, 20. — O governo fez nova
passeata, agora á noite, de policia, (pie,
em berros pelas ruas, vivaram 03 srs.
Marcondes -de Souza e ISernardiuo Mon-
teiro. Com esta já é a segunda exli.i-
•bicão que a, policia faz, durante o «lia
de hoje, sendo manifestamente hostil»-
zados os .pinheiristas. Correm boatos
alarmantes a respeito da chegada do dr.
Pinheiro junior, ameaçando a repeli-
ção das selvagerias desses últimos dias.

A ninguém C dado prever o horror
da situação, quo poderá descurolar-se,
pois é -certo que o governo não trepida
em praticar os maiores absurdos. Hoje,
o jornal officioso A Ordem, «laudo cur-
so á meniira de que -têm sido distri-
buidos cm larga «cala boletins iustt-
fiando a força publica á robellião, con-;
clue aconselhando a esta que Ij-nche os:
opposicionistas, dizendo textualmente:
— Os soldados derem ir applicav.do a
lei de. Lynch conlra essa canalha, pare
não ficar como exemplo as atrocidades
comnictlidas conlra seus camaradas.

A verdade é que ninguém viu tacs
boletins, quo só chegaram ao conheci-
mento do povo pela noticia altamente
escandalosa e -criminosa .71 Ordem,
sendo, entretanto, possivel que tenham
os governistas ipicparado taes ooletins,
afim de armar, fura do Eslado, o cf-
feito.

KXGnOSSAM AS . IDEIRAS
-•OVUKXISTAS

Viciaria, eo. — Chegaram honlem
quarenta capanga:*, para o governo e
ouasi tela a jpollcia «;ue estava em
Cachociio de lt.pemirbn. concentrando
o coronel Marcondes toda essa força
aqui. Os op;*o.sieiuiiislas deliberaram,
em virtude «Ia falta absoluta dc ..aran-
tias, receber o dr. Pinheiro Junior
sem estardalhaço c manifestações, dis-
pensando ns bandas de musica e fogttc-
tes, para não dar pretexto aos gover-
uistas de armarem conflictos. Os op-
posi.ioni.tas roceboram o dr. Pinheiro
Junior em seis lanchas especiaes. l'"al-
Iam noticias do Serro, o quc está cau-
sando apprclietisücs. Reina niuitissima
satisfação pela chegada do dr, Pinlici-
ro Junior, sendo as noticias do seu d«s-
embarque recebidas com alegria.

TllOPI-IJAS DA 1'OLÍCIA
VtcTottiA, 20 — A força dc policia

acaba de chegar á praça publica, obri-
pando o comniercio a fechar as portas.
O café Uio Branco fechou, cffecliva-
mente, as suas portas, declarando o seu
propriotario .carecer de garantias, em
vista de se terem postado defronte do
edificio autoridades civis, _ que davam
palmas e insuflavam as violências da
força policial. -Os soldados componentes
dessa força foram desde lia dias passa-
graves occurrcncins. A cidade acha-se
dominada .pelo terror.
O Slí. _iIAT.OO.\l>_S li! O DAXCO

HVrOTHiCCAKlO
Victoria co — O llanco Ilypothc-

cario, pelo seu direotor-prcsidcntc «Ir.
Maurício Solar, apresentou perante o
juiz federal vibrante protesto contra o
veto opposto pelo presidente do Estado
ao balanço uilinio. Esse protesto «i uma
peça bem discutida -c argumentada, ci-
tando leis brasileiras, fundado uo nos-
so direito commercial e termina respon-
sabilizando o Estado por perdas e dam-
nos causados pela altitude du governo,
não pagando os juros, nem os juros dc
juros \las dividas c embaraçando a
acção do llanco com o veto absurdo, de-
durando, **ov fim que o procedimento
do coronel Marcondes de Souza _ mais
uma luunilhnçTui para -os nossos foros
de nação civilizada e livre.
MA2»-KE~-AÇÂ0 POIiIC-Uj AO

Slí. IJICUXAiíDINO MOSTEIRO
Victot.i.v ci — tio decurso da tarde,

eífecli-ou-se no -palácio presidencial uma
reunião do.s proceves governistas; na
qual tomaram -parte vários officiaes de
policia, as.scutaiulo-se fazer nma mani-
[estação da .policia ao sr. Ucrnardino
Monteiro. Ef furtivamente, ás sete ho-
ras da noite, mais de .00 homens íar-
dados e em .promiscuidade com os offi-
ciaes da policia, capangas, etc, através-
saram as principaes ruas da cidade, do-
baixo de gritos, vivas ao sr. Uernardino
Molittiro. morras aos srs. Weucesláo
Braz, Pinheiro Junior e chefes fede-
raes, tocando foguetes e precedidos dc
bandas dr musicas. Tal foi a attiíwle
de semelhante herda que a população
se alarmou, havendo correrias de fami-
lias, fechando o ctimtnercio as portas.
A cidade, -durante algumas poucas de
lioras, ficou dominada pelo terror.
A '.ilKdADA DO SI!. IMXIIKIKO

_i:.\101t A' Vil TOlil.V
Victoria, -i —- Chegou ás 10 lioras,

o Ilaqucra. a cujo bordo viajava, o dr.
Pinheiro Junior, acompanhado de sua
•omitiva, "Esperavam-no 

cinco^ lanchas
¦;raudes c duas pequenas, rcpl-ülas de
¦>ovo, que victoríava o.s drs. Wences*

\p
ire*

mente dispensados afim de evitai* ex-
ploraçõcs por parte do governo, o povo
encheu as ruas em acclamaçõcs , deli-
rantes ao viajante. '' ¦„

O dr. Pinheiro Junior hospedou-se.
em casa do advogado Thiers Vclloso,.
até onde a massa popular chegou, no
meio da maior ordem, vivando única-
nicnte o candidato do povo. Das saca-
das, as familias acenavam com os" leu-
ços e batiam palmas. Vários oradores
foram ouvidos. O dr. Pinheiro tambem
discursou, reiterando os pedidos feitos,
aconselhando calma e que o povo cón-
fiasse ua acção morahzadora, republi-
cana e patriótica dodr. U.neeslio
Braz c do Congresso Nacional. ,-._

As familias, que estiveram no .c_:s._.
desembarque, foram 4 casa do,. _r._
Thiers Vclloso, dc cujas sacadas^Hala-
ram os srs. lsáãc Cér(|iiínbo e '1'hiers,

que aconselharam ao povo a maior -cpl-
ma c prudência, aguardando quc o.-caso
fosse resolvida constitncionalmente,-
pois a causa do povo não se resolveria
pelas armas, conforme as intenções
anarehicas do governo do Estado..-..Es-
ses discursos f_T.am ouvidos por aiiws
goycrnislas, .«pie assisliram á cstifiienda
mauiieslação, sendo notado e hastaqli*,
frizado o contraste -entre esses diecnr-
sos e os íironv.nciados ,peia gente <la
isltuação. A niauiX-estjfcãio .do 'sr. |Pi-
nheiro acabou no meio da maior ordem,
sem oceorrencia do menor distúrbio.

REUNIÃO I>OS FUXCCIOXARIOS
TEÜEBA1.3

Victoria, 2\ — A's 9 lioras da no'tc,
os clu-fes das repartições federaes es-
tiveram reunidos na casa do juiz fe-
deral, afim áe accordarem as providcr

mlicia um ho-
ra conheci-

ofo-rcCÍdas
disse nelias

cias solicitadas por vario» cidadãos e
familia.. A esta reunião, comparc-ecr-ant
o juiz federal, o inspector da Alfande-
ga, o administrador dos Correios, . o
director da Escola de Artífices, o com-
mandante da Escola dc Aprendizes ;Ma-
riiÍK-iros, o procurador i:..al do The-
somo Federal e outros funecionarios
federaes, faltando o delegado fiscal,
que sc acha nessa capitai. O juiz fe-
dera! disse já ler eslado com o coronel
Marcondes, a quem fizera sentir a gra-
vidade dos acontecimentos, o que rapa.
vorou a nopuláção, c que este aííirnia-
ra garantir, justificando o movimento
da soldadesca pelo faclo de haver sido
espalhado no «p:arlel de n
lclim sedicioso, do quaj d'
uienlo ao chefe da nação.

Nessa reunião ficou resolvido tele-
gvaphar o juiz ao dr. Wcncesláo Braz,
o mesmo fazendo á; demais autonda-
der. federaes, colleclivamenle.

O inspector da Alfândega, opinando
pela proposta de garantias
pelo coronel Marcondes
não poder confiar, uma vez que, foii-
forme acabava dc ler num matutino
carioca, o aetual presidente do Estado
transmiti ira á primeira autoridade da
Republica cm telcgrnmhut, no qual
affinna que ;i Alfândega esla fonte-
oemlo armas a particulares, o que nau
tem nenhum fundamento. Outras auín-
ridades tambem manifestaram não con-
tar com a palavra do coronel Marepn-
des, que, tão nem escrúpulo, transinitte
noticias positivamente falsas, armando
o effeito. . . ...

Ouvimos dizer que o juiz federal
mandara á commissão quc o procurou,
afim depedir garantias, dirigir-se. .aos
officiaes da guaruiçáo federal, quc nao
foram encontrados. O juiz declarou que
foi testemunha de vista de discursos
proferidos pelos srs Archimio Maltos,
redactor do órgão official Diário da
Mniiliâ, da janella do edüicio da, rc-
daceúo des.se jornal, e -pelo funcciona-
rio federal Aristóteles Ramos, os «mães
se dirigiram ao? su! lados, .pregando a
anarcliia, o assassinio de _ politicos,
o lynchnnieivto dos opposicionistas, tenf
do tiilo s. s., necessidade de abrigar-»,,
com s-ia família, na casa do ndvoMo
Tliiers VelIf.íO, O coronel Marcondcj."
passado oUprimciro periodo .. da an-jj*
chia qht* dominou homem a cidade, (;In
visla de reclamações do juiz; foi *B_n

este á casa -do referido advogado orí/i-
reeer garantias. Interessante é -e.se

offerecimento do presidente .do Esta-
do, quando o principal elemento --.i M
desordem é a policia, quc sáe para a
rua, implantando o terror.

.Com quc elementos coutará o coro-
nel Marcondes para dar tais garantias,
que não passam de promessa, quando
_ elle, sabidamente, quem, justamente,

•com o sr. Iieritardino, aconselha de;
predações? O palácio do governo esta
minado com 114 ntachmas explosivas,
além dc varias placas -providas de cor-
rentes elcclricas do poder do 2.0.10
"volts".

f) presidente da Republica tem r.rcr-
ido mnilos telcgranunãs de aulotida-

as vagas
bancada paulista
S. Paui.0, 20 de maio — (Do corre

spondeute) — p facto dos srs. Padua,
Salles e -Fernando Prestes não terem'
querido acceitar as cadeiras vagas na
bancada paulista da Câmara complicou
n solução do problema. E, todavia, é
uma coisa apparen! emente simples.
Claro está que não é -escassez dc ho-
mens competentes. Pôde ser, porém,
que seja mesmo por haver superabun-
cíància de candidatos... como sempre
acontece, aqui como em toda a parte.
O empenho sincero com que a com-
missão directora do P. R. P. procura-
va solucionar o caso, mandando para
a bancada dois veteranos ou chefes,
collimava dois objectivos:

a) Confiar os dois postos a homens
dc responsabilidade politica. _ espert-
nieniado3, os quaes passariam á outra
legislatura;

. .b) Cortar a questão da escolha sem
desgostar a patronos e candidatos ja
cpparelliados, pois ninguém faria pon-
diraçõe. ou guardaria resentiuieutos,
sé a escolha recaísse em dois generaes
do partido. ,.,,.¦ Tein-uos contado que uma das üiíli-
culda.es, para a solução do caso, con-
siste na complicação que a d-visao elei-
loral acarreta. O primeiro districto ic-
deral abrange *trcs ou quatro diswctos
estaduacs diversos. Ao parecer, cada
deputado estadual, representante -desses
collei-ios -entende que lhe cabe o direi;
'o de ir para a Camaral federal. '_
mesmo provável que haja dois ou Ires
caijdidalos fortemente amparados, com
esse fundamento. ... _•

Sc .predominasse tal critério, se íi-
ca -c estabelecido tão absurdo quão
.pernicioso precedente-, estaria n com-
missão directora do partido em lamen-
t.-.vel situação, sempre que chegasse a
hora de mandar representantes para_a
Câmara federal. Dç mais a mais. nac-
deve mesmo prevalecer o alvitrc da
promoção politica. Porque os deputa-
So.: federaes só pódeu» sair da -amara
(-->t_'lunl ?

Seja 'por motivos mais 011 menos
rilicòidos ou có.mm-entados, seja por

7.1.!. ¦*___! t.tjr__wr_i___»**-p_FW-«?**_-gJ_^ ' 
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Synthese das quatro dy-
- ranastias portuguezas

Conclusão «lo s-efjundo
dymnastia (Aviz)
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cutácsqücr outros, que ainda constituem
um s^lfcdo da commissão directora, o

q e é facto é que ainda nada ha dc

positivo sobre -a, escolha dos s««^sores
lios srs. Cândida Muita c Cardoso «le
Almeida. -Dizia-se qua o _caso seria

resolvido, mas nenhuma nota
sobre o assumpto, a nao ser

•1 respeito das candidaturas
Azevedo 'Marques e Bento

todas
. AtalS-

agrado

hontem
transpirou
o consta
dos srs.
Iíuèho.

Ha, -porém, quem ampare, com
as força-, a candidatura do sr.
Ua Leonel que não parece
da niaio-rii da commissão...

A' borra era que encerramos esta in-
formação, voltam á tona os nomes <Jc

doU lentes de direito, um ja depu.ado
estadual — C.

_¦*<.

linieii casa que vende moveis :-o-

lidos e ele_antes, de toda a qua-a I;

Hoje, o -palácio da Pena í um ver-
dadeiro palácio de fadas e o castello
a morada mais estranha que a imagi-
nação pôde conceber. Kncontra-se nel-*le todos os «stylos architccturacs, .re-
dominando, porém, os uiourisco e ^0-
Ihico.

Um pequenino pórtico oriental, orna*
do de arabescos, conduz a um terraço,
por cima de um baratino, de um abys-
mo estonteante, cortado a pique.

(Da amurada se contempla a vista
mais soberba e surprelicudente do -mun-
do. A vista perde-se, inebriada, numa
extensão immensa de planícies e col-
linas.

Kl-rci, circunidado jior moços íidal-
gos c \x*lhos guerreiros, estava no ler-
ruço do convento.

Chegara ufaiioso, vestido com tun
pesadiísimo arnez dos antigos cavallei-
ros. Vfcra a pé, pois apostara subir
todo o rochedo e chegar ao cimo, fres-
co, sem a mínima demonstração de ía-
dig*1- . ,üs monges, proccssionaltnenfc, pres-
tavatn homenagens ao rei.

Camões chegou, conduzido por Phe-
bus Miiniz e D. Manoel de .Portugal.

Alguns metros distantes do convento,
saltara da lilcira, receioso que a corte
ou antes os jovens fidalgos, sempre
orgulhosos, o olhassem com desprezo c
couimiscração.

D. Sebastião resolveu ouvil-o ali
mesmo. Sentára-sc, para isso, num.tos-
co lanço dc pedra, e a iuzida comitiva
o cercou.

Camões, voltado, para o unar, des-
enrolou o niannscripto,

Olhou para todos: estavam ali 05
fronteiros de Ceuta c de Tanger; os
guerreiros do Oriente; 03 heroes ils
Mazagão e. aobresaindo entre todos, 1).
João de Mascarenhas, o épico defensor
de IJiu. .

¦Camões leu o seu poema, e a cada
d.scripção de 11:11 feito valoroso os
presentes entreolhavatn-se pasmos, ou-
vimio-se, de quando em vez, exclama-
ções cut_usiaslicas.

Após a descripção da batalha de Al-
jubarrota, D. Sebastião não se come-
ve e levantou-se, abraçando o poeta.

O sol já declinava 110 horizonte, .pa-
leateando ás vistas dos presentes um
quadro extasiante, quando Marlim Con-
çalves da -Câmara, escrivão da pur.da-
de e seu irmão I.uiz Gonçalves, con-
fessor do ni, chegaram, anniuiciando a
derrota dos turcos no Lcpanto, pela

rmada hispano-veneziana ao mando <le
1 loãe« d'Áustria, irmão bastardo

lidade, cm condições vantajosas
;¦ a da firma I.oiindro Sltirtins

_. O., á rua do Ouvidor 03 e D5 e uos

antigos armazéns, raa dos Ourives 39-43-

Canto X, calaram fundamente c os cor-
tesãos longo tempo conversaram a res-
peito da vasta erudição dc Camões, lia-
vendo mesmo alguém que sc .propoz a
Boccorrcr o- vale pecuniariamente.' Camões, conforme podemos deduzir
de suas obras, lia muito, muitíssimo
conhecendo bem, entre outras obras, c
Cancioneiro Geral dc Hespanha,. as
obras de Boscail e Carcilaso. a _>ii'ino
Comedia dc Dante, as _»'mn. de Per-
nardo Tasso, o Canzonicre dc.Pclrarca,
o Orlando Furioso, de Ariosto, os Aso-
leni, de Bcmbo, 1'almcirim de Inglatcr-
ia (romance de cavallaria) de Francis-
co Moraes, as poesias clássicas c verna-
cuias, de Sanazaro, etc.

Além dos .Lusíadas, escreveu Camões
tres autos: El-Rci Selenco, Amphytric.o
c Filodcnno, sem contarmos iniitimcros
sonetos primorosos, odes, elogias, églo-
gas, canções, décimas c sextinns.

Já 110 ultimo quartel da vida, encon-
trou Luiz Camões um peito amigo em
seu escravo Antônio, ou mais iproor'1-
mente Jau, que, vendo-o pestoso e ma
mais extrema miséria, esmolava, de por-
ta -;m porta, para o seu infeliz aato.

Alqucbrado pelo peso dos seus cm-
coenta c cinco annos, o organismo cor-
roido pelos flagellos physicos e moraes,
veiu a fallecer cm 1..79 numa inste c
ignorada casa -de Lisboa.

Seu corpo foi dado á sepultura a en-
trada principal da egreja do Recolhi-
inento das Religiosas Franciscanas.

Km 15.5, d. Gonçalo Coutihho fez
trasladar os seus restos mortaes para o
meio da egreja, mandando insculpir na
campa a seguinte inscripção:

AQV1 I-AZ LVIS DE CAMÕES
PRÍNCIPE

DOS POETAS DO S„V TEMPO:
VIVI-O POBRE«E MISERAVELMENTE,

F. ASSI MORREO.
AXXO DE MDLXX1X

Poeta erudito, valerosissimb soldado,
moralista insigne, honra das letras pa-
trias, não logrou .amões um 11101111-
meiwo digno dc suas einzes, menosca-
bo que, indignando a Almeida Garrett,
este fecha o seu extraordin. rio poema"Camões" com a seguinte cstrophe, di-
rigida aos portuiruczcs e que já foi ci-
tada por mim cm uma festa escolar dc
fim du anno quando, deixando o Ex-
ternato Castro Alves, por mim fundado,
assumi a direc.ão do Cj-mnasio Fhuui-
ueiisc:

h campanha na Rússia
¦Pelrogrado, 21 — (A. II.' — (Offi.

ciai) — O inimigo .tentou approximar-
se das nossas trincheiras a sueste de
Baranovieh e prc::l..,o de Darevo, mas
foi vivamente repellido.

Na Pérsia, as nossas tropas occuparaii'
Sakiz, c avançaram até Ban.

Londres, 21 — (A. A.) —¦ Segunda
-telegraiumas vindos da Mesopotamia,
relativamente aos suecessos doa ruasua
no Oriente, sabe-se aqui que o maré-
chal Barão Kolmar von der Gohz, um
dos chefes do exercito allemão que di-
rigia cm pessoa o exercito turco na
Ásia Menor, foi sepultado com grande.
pompa cm uui cemitério de Bagdad, 110
dia i-* -dc abril findo.

Connnentaudo essa noticia os jornaei
daqui dizem que, tendo a Allemanha e a
Turquia noticiado o fallecimento d»
marechal vou der Gol... no dia 19 da-
quelle inez, victima de febres de uiáo
caracter adquiridas na campanha da
Ásia, implichamcnte u noticia açora
vinda da Mesopotamia, dando o sepulta-
mento desse marechal, confirma os te-
legranimas publicados nos dias _:* e 24
de abril, aiiimiiciando, segundo os boatoi
que corriam em Constantinopla, o seu
assassinato após a queda de f rébizontla
em poder dos russos, por officiaes e foi-
dados turcos revoltados por esse acou-
tecimento.

A GUERRA ANECDOTICA

O ENTERRO DO DEPUTADO
SOUZA BRITO

Realizou-se hontom, á tarde, o enter-
ro do dr. José llernardo de Souza
Kri-o. deputado federal pe a bata». .

O feretro saiu da casa de residência
do extineto, á rua Bambina 1». .5.3» JS

horas da tarde, -para o cemitério de
loão Baptista, onde foi sepultado.

O' enterro do malogrado parlamentar
bahiano .í.cctnoti-sc eom grande acom-
panhamento. lendo comparecido, entre
outras muitas pessoas de destaque: ca-
pilão Carlos Eiras, representando o pre-
stdcutc da .Republica; dr. Urbano
Santos, vfce-presidenle da
conselheiro Ruy Barbosa,
Seabra, dr. Soa-ui Dantar
P

dos
Republica;
dr. J. J-
dr. Astol

.hõ_DutraTJKeti«_*te,da Câmara; dr.
Antônio Car'..-... dr; lilbid

'áo Braz c Pinheiro Jdnioi
f.alta de musica c foguete
.-«re*.

¦I.ido 1!
des daqui. Consta que hontem, as pr:-
meiras horas da noite, o coronel Mar-
co-.uU-s telegraphára a s. ex., rclatan-

)os!ta!-ldo os acontecimentos a seu bel-prazer.
:7!%*2TM**ÍlZ^VmmJrKÍ)m

ks, I I **^ a™ cigarros mistura pa-

n8ULL.ind.rL<.fSESS:V
& C.

,., »««--_g|-ft><a>««ONan*-i ¦ «¦ —¦-—¦

.... l.nnbe-soU.is do goycnii
latiu e ao próprio sr. cônsul

Eli NiCTIIEROY

âs obras de abasteci-
mento d?agüa

Rio.
ftavio

dc

Qisando a policia
serve a politicagens

fimlíj _

Vs :ios um lavrador

fa-

col!

i-:

a
.011

tente que o
á testa do

ingrato
meu po

de -11:10
J-s-

esp:: po.ler;
.-.';.> dessa o»*«lo:r»?

Ao tempo ein que era coverno do
Ertado o dr. Julio dc Castilhos, c

Tu!era o or. .«mi 1 Je Castilho.*, deis
factos sticcederani scinelliaiucs 1
esse que o Jelegrainina d,.- l'..n. Ale-
•jre annitnciott. c que aquelle illustre
«líct.idor não pó«ie evita'*, conquanto ¦
houvesse rcpt-Uiilo com a ali-ivc. que
liie cra peculiar.

Um passou-se c.an» it:r_i alia auto-
ridade e elevadíssima patenlc do
Kx-creiio, ao lempo d.> gaverno do
saudoso di*. Prudente de Moraes...

¦Outro snccedeti, send > _ principal
.personagen» o -conde de Crichantea»»,
cônsul que cra da Itália e:n l'.-r.o
_b*-;re.

Ora, se casos ib.ssa or.lcm ¦-. de-
ram com o próprio Julio de -Castt-
l'xo3, não seria de estranhar que_ sue-
cèdcsseni con.* qualquer autoridade
do Estado, 0:1 T_cimo com o gover-
no iio ]*'..íado. .personificado como
«.lá acluahncnte, e ha 'tanto tempo,
<m jenie qac poderá -S'.".-* muilo boa.
jr.nito mais liotiratla que Catão, jiiui-
to n)*ii; palrioia mo o Diabo, mas
quc lão .» negação nfeohtta do crr.o-

O presidente do listado do
acompanhado do prefeito, dr. Oc
Carneiro, visitou hon.cu. as obras
abastecimento d'ag',ia a Nicthcroy.

A administração publica resolveu
atacar esse semeo, embora co:n os re-
cursos norn.ai_s d\\ orçamenio, por t*.*ar-=e acc^ltianJo a construc-são do rs-
gotos e ligações domiciliaria* da caju-
t_l n.imiiieiüH'. sendo por isso íiecüS-
sario augmentar u ír-.ifijirimcnío d^gim
á população.

Os trabalhos conteçaram ha uma se-
mana, estando j.í assentos, •-cob.T.us e
chumbados cerca de duzentos metros
de encanamento. Ficou decidida quc
não haverá capata.es rem apontadores
nesse serviço; o engenheiro chefe essa
dirigindo pessoalmente v.a:.\ turma de
homens de picareta.

O coverno municipal dc Xi.lheroy
acredita poder com ersa? obras, au-
smentar nu cercíi dc .lois niilhííe.. de
lilros diários o Ejpprimento d.'agua a
Nicthcroy.

O serviço em execução consiste r.a
construcção <la segunda linha adducto-
ra, O trecho atacado, enlre Maruhy c
o reservatório da Corrceçüo, tem cerca
dc- tres e meio !,:!.:.•.. :ros; outro tre-
cito, -.ie Porlo da Madaina alé próximo
á estacio de Itamby. com ctrea de -';
ldlomctro? Uc extensão, será construído
em seíuila.

Peita a inlcrcommunicacão da? duas
linhas, e elevada a pressão no trecho
superior da linha adductora, a cap.ici-
dade do carga dessa linha será consi-
de

..screve
I,io: , 1•'¦Lcoou áolovosameníe cm Ioda a
t- a noticia du assassinato do cp|
Olvmpio Teixeira, chefe d. grande
milia, -pelos protectores dos ladrões qui
infestam aquella cida I-.- fluminense.

Cada qual agora deve ficar de ata
'lia de carabina a liracolc, para ganiu
.ir a sua vida e a sua pr ipriedadc,
Os ladrões encontram sempre qucin os
¦proteja, e como não lia de ser assim.'

Gui diversos muuicipios do _listado
us cargos policiaes foram cair. nas
mãos de quem jamais leve prestigio, de
quem sõ pode sc manter em certo ..cs-
;aque cum o 1 rcsliigio que essts cargas
lhe emprestam. Assim, por oceasião «•', ,,c.
ultimo -pleito, os pseudos chefes trou-1 .;.,

cimente atigment

soas d
suas a

c.-.latluras. depositando «11 í
anuas de fogo. «iue subsli-1

eiciloi

I«" -I
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estado dirimid
O que a respeito nos diz o

sr. João Pernetta
Tivemos hontem ensejo de falar com

o .-r. João Perneta, deputado parana-
ense, acerca da conferência da v.ç.|iç-
ra, no palácio do presidente da Re-
publica.— A imprensa — disse-nos o.a.luni-
do deputado — cquivocou-sc noticiando
que o chefe da nação é que solicitara
avistar-se, era palácio, com a bane;;-.].',
paranense, pira tratar .'.a pendência
l---i-iluii.il existente enlre 11 meu Estado
,- o de Santa Caiba:ina. Não houve
isso: a bancada paranaense foi nue so-
licitou do chefe da nação -.una audien-
cia, na qual pudesse tratar dc interís-
íi s do listado quc ella representa 110
Congresso

ram para .seu.- municípios muita; pe
Nacional. N-cssc. audiência

so incidentemente foi alludida a
fiiiten-1 (;i,tB1;-[0 do Contestado. Nós havíamos.aiivcr

cio transe. Indivíduos | t.xisk.nU.s no raraná,

MISSAS OE

Dcn-

T.c.-.nr.i*5L' :,s seguinte? pnr _!nii dc:
Jo.c I. ias i.e AiTuda, ás :u hor_-

egreja do Cirmo.
I-tonor Ürsat Mcr.des, ís n hor

capelh d_ Conceição do T>.;;cnho di
tn..

Jcdith Martins de Araujo Ilapiista, ás
i o horas, na cereja üa Conceição e V>w~
¦ Morte.

Mario Prociii;-! (.Yr.ic?, ;:*í o i!» lior;i5,
{ na e*_rej.i •_<* S. Fmnri.co <íc V.in.r,.

ltalbino Uidorti do X-i-seiracnto, á. S
í horas, na cereja de X. S. tia Conceição,
1 em Citatr.bv.

Tulia llarbosa, ás 8 i|_ horas, ra egreja
-.ie Santa Rita.

Libori. «Ia ("osta, ás 9 hora., r-.a egreja
•le Santa Kitai.

Ef.yc:ilic-it. Mlçucl de Teívc Arpotlo, ás
j o ij2 hora?, na eg:ej_ dc S. rr_:ic:.co de

Paul».
Dr. KJmundo Pínwnta, ú. *_> :'_ i.or_...

:n c^roji d i Gloria,
Barbara .'^rtea dc I.írr.r. N«ve3t __ n lo-

ras. 1:-, c-fnia «ie S. JoSo Baptista< nu
Voluntários .'.a Fattia). -'"

l.-.n.lo-o das urnas. A.-si-a-, procedendo,
ficaram na obrisacão de nmnte!-os, pro-
tegeudo-os a
..-s.-.-s qu— se entregaram aos roulio.. a
mão armada o que vão disíructaiido d:i
protecção policial,

Xa llarra, emo cm oulros mudos
municipio... esse -facto vae se vcrifi-
cando, Já nos referimos a Orlando Mi-
randa. Ivsse indivíduo, que goza de
rorotecção, foi lido sempre como eu-
chedor dc cabresro; nos municipio.- li-
miuc-pltes, quando sumiam animaes
eram sempre .eiiconirados cm seu po-
(Ur! fl que nós lamentamos è que .en-
do a Kt.rr.-. uma cidade illuminada e po-
lieia.!,-;. tenha sido o capitão Olympio
assassinado e ninguém visse esse facto,
quando a vóz corrente é que a policia
o vigiava. cer;a de que tramavam o seu
assassinato. A policia de um e de ou-
110 municipio do Estado í: um myllio.
lilía só exi.-le para os adversários de
seus dclentoris.

Aimla !'.". pouco, nós todos v:rco., ua*.
hcnicm foi roubado cinValença em
certa d*-' 2:oüo$üoo de joías, t; quando
o indiciado chega--a pre-o na Harra,
vindo de _Y:'.a Thcreira, cra acompa-
nhado por um membro tio pseudo di-
rcclorio locai, que vinha tralar de sua
liberdade. A imprensa carioca -di-.ul-
liou o -íacln,

Deante desse facto. aquelle pseulo

olici:ando-a, cogitado de resolver cer-
tr.s coisas relativas ás minas de car.vao
existentes no Taraiiá, que precisam- dc

iircctono mo quem dava cor de
vida, ou mais para fila, oecupava a sc-
c;ão paga do "Jornal do Commercio',
de íí. <• vinha declarar que um de seus
membros foi a birra, "só c exclusiva-
mente no exereieio legal de sua -pro!';5-
são"... mas esqueceu ;le direr que elle
levou comsigo o prestigio de seu cargo,
mie ";-c»iuereu ca. favor do eccv
uma ordem de habcas-eorpits, que foi
concedida.

Quanta perfídia! Não houve requeri-
mento de tiabcas-corpus. a que houve
foi empenho-politico, e tanto que. até
hoje, uão entrou no Tribunal da Reia-
ção essr hal-eas-corpiis ix-oiiicio,

Coai essas protecções «Ia policia, n»
direitos dos fa_cniiciro.í bão de uait;
tragar. A politicaí-cin faz tudo. .Mas <;
preciso que a class? dos fazendeiros se
congregue . dílenda -o seu direito. O
sr. Xüo s»" ti-iâ <]:u- -prcsíigial a.

Paz á ilma de Wympio, que pagou
com a sua vida ««. serviços uue Drcjton
á lavoura!",

.... .«.doradas.
!•', o ee.su do Contestado -não foi

abordado ?
Depois dc expormos, com minúcia,

cs motivos quc nos haviam levado a
palácio, o presidente da Republica al-
i.diu, de facto, ao caso .-, sobretudo,
Y esperanças, que alimenta, de resol-
volvil-o, mui proximaincn-.e. Reaíiir-
n.ano., então, o nosso propósito de
confiar ás mães dr s. ex.. por parle
do raraná, essa solução. Dissemos,que
tínhamos a mais formal e completa con-
fiança r.a alto critério de justiça de_ s.
1 -. O presidente da Republica infor-
nc-.u-nr.s ertão qtte tinha vivas csp_e-.
ranças de conseguir resolver a qttcstab j
Ja Ccntestado de rno-lo r-5a só hábil Cj
erpiitativo como resalvador dos-'in-
teref-fis de ambas as partes. Foi o que j
01 correu na conferência ultima

*~*Cfl li *P -1 PB*

dio de Mesqui-
ia, dr. M-rteiclí Calm.)i. dr. Octavio
Marffibeira, dr. J-õão aMa|_abeira, dr.
Muniz Sodré, dr. Leão •'Vclloso, ür.
•Alírodo Kuv Barbosa, deputados. Mano.
Hermes o Costa Rego, dr. 1'edro Lago.
dr. Arlindo I.cone, dr.. Aggripiuo Aze-
vedo dr. Costa Rodrigues, dr. Cuulia
Machado, dr. Aiíor.so Maciel, alnuraii-
tb-Américo Silvado, dr. Seabra Filho,
coronel Horacio Seabra, deputado Ko-
drigues Lima, dr. Joaquim Almeida,
dr Marcos Leão Vclloso, dr. Cerquei-
ra- de Carvalho, dr. Alexandre C-trquci-
ra Tinto, dr. Carlos Cosia 'Rodrigues,
dr. Austregcsilo, Celestino Costa. Dio-
genes t*. Samnaio, Tertuliano Xavier,
Jorge 1'ortella,' -coronel Sebastião, ta-
bellião llelmiro, Ezcquicl llaptista dc
Araujo Pinheiro, dr. Arthur Mor.es, dr.
Pereira Vianna, dr. Fábio liayma, co-
ronel dr. Bayma do Lago, guardam:..;;
Carlos Dulchior, Raymundo Ga.incl
Vianna, canilâo-tcncntc Manoel Guillion,
capita' Jayme Guilbon, dr. llaptista 1 e-
reira, dr. Oliveira Santos, Antônio Lo-
l.ão dos Santos, dr. Sá V.inuua 1-nho «-*
Theodoro de Abreu.

S.lirc o ataúde foram i.epositadas,
entro outras, as seguintes coroas: ("Ao meu idolatrado esposo , Ao
meu prezado genro", "Ao preclaro cor-
reli.ioitario sr. dr. Souza Brito ho-
menagem d., governador da llalin..
.Ao eminente collega dr. Souza bra-
•o. saudosa homenagem da bancada ba-
hiana", "Lembrança do dr. Caries Cos-
ta Rodrigues e familia", "Ao primário
e amigo Souza Brito, lembrança de
Jcsuiiia Inach e Jayme", 

"Ao primo e
amigo Soura Brito, lembrança de L.
Vianna". "Ao dr. Souza Brito, hemic-
na-aens da Cantara do.s Deputados".

Palmas: "Saudades .ie Corrêa c Ml-
loca", "Saudades do dr, Fábio Bayma
e IVpiiiiha", "Saudades de Carlos Bel-
eiiim- e familia", "Lembrança de Her-
lha bastos*'. "Sajid.id.s da prima Mana
de brito Senti».", "Lembrança de d.
Maria de Carne de Macedo Lima',
"Lembrança do amigo Manoel Guilbon
e faniilia", "Ao bom dr. Souza Ilrilo.
Anna, Maria José e Amancio". "Lem-
branca de Celestino Costa c senhora ,'•Lembrança de Amélia",

_f-_Ho-«iis>-<- en——————
IK»T\Mi-NTí) DAS MOMÍSTIAS

TK!.AS GUANDUS MEDICA-
lYilíS 1'HVSICAS, PULO KS-
1'1-lCIAT.ISTA
DR, ÁLVARO ALVIM — Exame

itclos raios X. Installação, especial p:\r3
1 tratamento J.is moléstias do peito.
iiberculose, bronchite, citdivsema. De
... lia ás .|; largo da Carioca, 11, 1'
Hilda-.-.

1 rr-g -TT TTr^-*"?**—''

O director da Re.--.-iU do Tliesouro
Xacional roaiettcu ao presidente do

D. .
d'cl-rci de Portugal.

O sultão de ConslanUnopla, segundo
as noticias, perdera duzentos navios,
seiscentas bombardas, trinta nnl lio-
mens, entre mortos e .prisioneiros.

O rei, juliiloso o despeitado, excia-
mou: , • ; „.Está aqui nlgiten» do priineuo
cerco d«- Diu ?

Senhor, eu ! -exclamou um ancião,
lodo inclinado para a frente.

Lá, quantos turcos para um dos
nossos!

_ No começo, um portuguez para
vinte -turcos. Na batalha de S. Ilua-
go, quatro mil porlitguczes para qua-
renta e cinco mil vencidos, sendo qua-
torze .mil turquescosl «_.",. .

lv nu s.-gundo cerco? Dizei vós,
d. João de Mascarenhas.

Ao principio cinco, depois dez, dc-
pois vinte, depois... denois quarenta
portuguezes contra doze mil -turcos que
retiravam... , .

Camões, acercando-sc de -d. beijas-
tião, exclamou conmiovido:
E jtllgareis qual é mais excellentc,
Sc ser do mundo rei, se de tal gente.

Tomando depois um ar marcial, en-
rolou o inanuscripto e, cnthusiastica-
mente, disse de cór:
Para servir-vos, braço as armas feito;
Para cantar-vos, incute ás Musas dada;
Só me fallece s.r dc vós acceito,
Be quem virtude deve sev prezada: _
Se mc isto o céo concede, c o vosso perto
Digna empresa tomar de s r cantada,
Como ti presaga mente vaticina,
Ulhando a vossa inclinação divina:

Ou fazendo quc mais que a dc Medusa
A vista vossa tema o mor.tc Atlantc,
Ou rompendo nos campos de Anipelusa
Os Mouros de Marrocos, e Trudantc;
A minha já estimada e leda Musa
Fico que -cm todo o mundo dc vós cante,
De sorte que Alexandre cm vós;sc veja.
Sem á dita de Acliillcs .ler inveja.

Promctto-vos realizar o que pro-
gnosticastes, diise d. S-.ba_t:ão. Agora,
vamos orar.

üs monges retiraram-se. Os smes
começaram a planger. Momentos de-
pois, ouviam-se as vozes no interior da
«greja, cujo som cadenciado o eco re-
petia ao longe.

O sol incendiava rs torreões; e as
nuvens, vermelhas como sangue, e-novel-
lavam-se pelo espaço.

A leitura doa Lusíadas deixou pro-
funda impressão em todos.

As ultimas cslrophcs, CLV c CLVI do

"Onde jaz, Portuguezes. o mtolmçnto
"Que do immortal cantor as cinzas

guarda ?
"Homenagem tardia .lhe pagn.tes"Xo sepulchro sequer... Raça d mgra-

tos!
"Xcm isso! nem um túmulo, nma pedra,"Uma letra singela! A vós «meu canto,
"Canto de indignação, ultimo accento"Que jamais sairá da minha lyia, _"A vós, ó povoa do universo,, o envio,
"lírgo-ntc a delatar tamanho crime,
"E eterna a voz me gelará uos lábios,
"Lyra tia minha pátria, onde hei cantado
"O lusitano — invilecido! —- nome,
"Antes que nesse escolho" e*.n -praia cs-

¦tranha,
"Quebrada te abandone, este só brado"Alevanta final e derradeiro:"AVm o humilde tonar onde rcpoisr.tn
"As cincas .dc Camões conhece o Luso.

__-__*__-*, *J*ÍZS*__P"__f_ JOÊmWUVmmKírE _______l
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Tribunal de Con!.(£, para a devida ve-
rif cação, os livros c talões que ser.:-
ram para a arrecadação das rendas fe-
deraes nas collcctoria; de Maricá,
Monte Verde c Magc, na exercício dc
1915, durante a gestão dos. collectores
respectivos, loão Gualbcrto Pereira,
Alfredo Pereira Sitnas e o da officio
•da Procuradoria Geral da Fazenda Pu-
blica. bacharel M.f-.acl Paes de On-
veira.

Hs estradas de rodagem

Na Qss.8 tle Minas elies
são muitos

bre ;
xas -
talvc;
Si-Yl-l

C015I.E.O (HilIATv

Do ptcsidcnl,
e Ita. ra receo.*-i...-.::o. sr

Esla via-ferrea anda sem sorte. So-
sua administração recaem quei-
reclamações de toda a parte e,

pelo habito, a engenharia respon-
iá não ligue importância .-.o ap-

pello quc os interessados lhe fazem. O
caso da abertura do trafego da eslação
do Cedro á Augusto Pestana é uni mys-
terio, cuja solução ninguém sc atreve
a .ccifrar. Começou-se pela supplica,
depois o empenho, o pistolão, a ameaça:
a directoria não se mexeu. Tudo ali
is'.á prompto e só o desleixo justifica
a demora Jo trafigo.

O conunercio de Bocaina de Ayuruoca
vê-se obrigado a importar e exportar
cm Lombo dc llaslos, que fica a 6 le-
guas e 8 para a cidade de Rezende,
quando para a eslação de Augusto Pis-
tr.na distam, apenas, 15 kilometros. E
islo vem se arrastando, e.-ta desadmi-
nistração da directoria vem se numlen-
do desde o dia aS de fevereiro passado
com enorme prejuizo das classes pro-
duetoras do -interior.

Que ínysterio haverá, embaraçando a
abertura 

"do 
irafero da estação de Cc-

dro para Augusto Pestana, no ramal de
Harra Mansa?

 . ¦¦-»*_0-*»-Ç***--«<VIUJ*»'

O sr. Luiz Galhardo cha-
macio a Portugal

Toi chamado a Lisboa, com toda :
urgência, o capilão do Exercito portu
e.iv. sr. Luiz Galhardo, quc embarcou
hontem, a bordo do Darro. c quc conta
cm breve estar de n grasso, trazendo
a Companhia do Ldcn-Thcatro, de Lis-
boa.

^_*_H*SkMSS>--<«--r**-

A A
importante

oc:

O balanço «Ia CaLMi Be-
neficente Postnl

rção Beneficente Postal, que
benefícios vem. ha- lon;

annü5, piv?Lando aos funecionarios dos
Covicio? da Republica, acaba tle orgau:-
zar o seu balanço geral relativo ao an-
110 próximo findo.

Pelo relatório v.rifica-se que a as-
sociação possue 1:1:1 -patrimônio uo va-
lor real de G_ :(i" .íooo, tendo pago no'
referido anno a quantia de _:,»go$ooo
dc íuueraes de associados fallecido-'.

A caixa auxiliar realizou empresti-
mes a -'54 sócios, 03 quaes importaram
na quantia 6. :66oS, incltrsive p:.*,4C$.
de empréstimos denominados "!.api'!os*'

As despezas foram bem diminutos'.
Dispcndeu a Associação Ilcneficen1.1:
Postal, durante o anno, a quantia de
.T...90?ooo, para pagamento de forneci-
mento de material para o expediente c
gratificações aos auxiliarei c guarda-
livros, quantia essa bem insignificante
dí;_o o -crc*=_cn!_ movimento cjíie uhi-
mar.ientc tom lido a secretaria da As-
sociação, com especialidade o expcdieii-
te Ja Caixa de empréstimos.

talha

da Câmara Municipal
mes a seguinte cana :

redactor do Correio da
ndo deparado na secção EM SANTIAGO DO CiíILE

telcgrãnhica do Esledo dc S. Fado comi
a trauscrinção dc uma noticia do vosso Q centenário üe Ultia ba
conceituado órgão, 1:1:1 dos mais bein
feitos do Brasil, acerca do recente acto
da Câmara Municipal de Vtú, a respeito
da factura dc 170 kilometros de çstra-
das de rodagem aptas para toda _ e
qualquer espécie de vehiculos, inclusive
automóveis, tenho a ponderar-vos a este
assumpto a; resoluções desta Câmara. I
Por uma lei municipal,, n. 3<>. de_iG|
de agosto de 1904, esta Câmara eha-
mou-se mediante uma modesta contri- |hui.ã-j, a factura c conservação das es-1
tradas vicinaes do municipio com a,
exleusSa a; proxiuiada de 300 Irilometros í
que ainda são conservados, para o EM monTEVIDUO
transito continuo de tudos os vehiculos
e por grande numero de automóveis «iue
podem circular coramodamente por todo
o municipio, que, seja dito de passagem
£ um dos menores do listado. 0 Mu-
uicipio de P.rpira, com uma arrecada-
ção apenas de 330*.ooo$ooo, despende ! P"r Vauban
annualmcnte com os sen-iços de estra- [ chocou-se viol :..,.
das cerca de 23 :ooo$:.oo (vinte c ires
conlos). Pedindo a v. ex.. sr. reda-
ctor, a fineza de tomar em considera-
ção cs!as ligeiras oli-C-V-i^ões. c refe-
rencias, snhscrcvo-mc — .Ani0. grt". —
Dr, Julio Augusto da Cur,!:::, presidente
da Câmara Municipal.''

Sanlicgo, ci — (A. A.1 - Comme-
mora-se hoje nesta capital, com grande
pompa, o -centenário do combate dc
Iquiquc.

Ao mc-io-dia desfilarão todas as so-
cicla-des pelas ruas e praças principaes
da cidade, havendo á tarde grande fes-
lival.

lia grande cnthuslasmo em todas as
classes, e as fe.'as que estão annuncia-
(l.^ã prr.T.__... rn -.erem briihant.*...

Um accidente com o"Vauban"
Montcvidéo, _t —- (A. A.1 — O va-

Linha I.apcri í: liolt",
contra o mo-

lhe do cáes, quando procurava atracar
ao mesmo.

O r.lifcnil abriu cm conseqüência do
choque -uni grande rombo do costado.

Depois ri**.- -doscanenar, este vapor
seguirá para Buenos Aires, onde vae
fazer 05 concertos de qtte nc:et:;ii:a.

Voltando ao estudo syntbelic.o do cs-
tado do reino durante a dyranastia de
Aviz, interrompido pelos ligeiros traços
biographicos de Luiz de Camões, lemos
a dizer que as construcçôes sc modiíi-
caram por toda a parle, obedecendo a
novos .preceitos de eslhetica, sobresain-
do o cslylo tunuoclino, cópia approxi-
mada das' graciosas mesquitas íuusuhua-
nas qu niouriscas.

As grandes navegações dos portuguc-
zes iam despertando o go.^.o pela car-
rcira marítima, dilatando-se o com-
mercio interno e externo, deseiivolvcn-
do-se as indústrias, povoando-se as ci-
dades litloraneas, correspontlendo.se o
Porto com as r.deantadas c grandes na-
ções septciiirionae. e Lisboa com os
portos do Mediterrâneo.

Coalhavam as agitas do Tejo milhares
de navios de dii_c.en.e_ nacionalidades,
incrctneiltando-se extiaordinariameuie o
trafego commercial.

Grandes emigrações sc operavam para
a África, índias o demais terras recem-
descobertas; não obstante, Portugal
ascendia sempre n. seu vôo audaz, e
Gênova c Veneza viam seus esplendo-
res offuscados pelo brilho coruscante
dc Lisboa c Porto, suas rivaes terríveis,

Infelizmente, porém, a campanha de
Marrocos íoi uma terrível desillusão.
Desmoronaram-se todos cs sonhos dos
portuguezes, quando o polvo hespanliol,
estendendo os seus formidáveis tenta-
nulos -por cima do cadáver do Cardeal
Rei, envolveu Portugal num abraço de
sessenta annos, só o abandonaiilo de-
pois quc as suas monstruosas sangue-
sugas «haviam exha.iriclo por comp-lctà
a seiva do glorioso reino. — Jonci!
A uniu-.
tMBB___C

DE SANTA CATHARINA

O regresso do comman-
dante Fleming

Florianópolis, 21 (A. A.) — A bor-
do do paquete "Itapura". s.guiu hoje
para essa capital o commandante Thiers
Fleming, sub-chefe da e.-sa militar do
sr. presidente da Republica, cujo cm-
barque esteve muito concorrido.

O commandante Fleming seguiu do
Hol-cl Taranto para o cáes da I.iberda-
de, acompanhado do viec-governador do
K-tado, do secrelario geral e seu aju-
dante de ordens, de loclos os officiaes
da guarnição e da armada, do juiz íe-
deral, do intendente do municipio da
capital, das autoridades ei .ir. •• de re-
presentantes das outras classes sociaes.
Durante o embarque tocaram as bandas
de musica do 54" batalhão de caçadores
e do regimento de segurança. O com-
mandante Fleming íoi transportado na-
rn !jor_!o em lancha do í-lsuulo, acom-
panlmdn d.- outras lanchas.

Xo "Itapura", oífereceu o comman-
dante Fleming uma taça de ebampagne,
brindando a.s pessoas que se achavam
presentes e terminando por far.er votos
pela satitic fio governador do Estado,
bem como para (pu- fique resolvida a
questão do Contestado, c Santa Calha-
rina continue a marchnr com o maior
brilhantismo 110 caminho do .eu des-
lutubrantc futuro.

A esse discurso respondeu o secreta-
rio geral do Estado, agradecendo c fa-
zeudo voio.s de f-ltcidade ao comman-
dante Fleming e á grandeza da -patri,
unida.

Concluindo, bebeu tm honra do dr.
Wcncesláo Braz, presidente da Rcpu-
bliea.

Entre outras provas e demonstra-
ções de sympathia q_. _ commandante
Fleming recebeu, foram dedicadas;! sua
esposa varias "çorbeilles", offcrocidas
por diversas familias catharinenses.
Antes do seu embarque, uma commis-
são de infflinas do collegio de S. Josésaudou-o, otfcrccerulo-ihe uma mimoso
ramilhete.

liontem, o dr. Thiago da Fonseca,
director de "O Dia", oífereceu ao
commandante Fleming um intimo "five
ó clock toa", fazendo-se ouvir durante
a festa uma cxcellente banda de mu-
sica

EPISÓDIOS -KANCEZES
Os soldados não têm licença (le frcutcii-

tar os cafés anles «Ias cinco horas. Um
delles, porém, chegado lia pouco «Ias linha»
de íriune, licenciado, ignorava semelhante
ordem, distando a passai., cal Paris, com a
mãe — c como fizesse intenso calor — disse,
seai pensar que infringia o regulamento*

Kslás morta de sedei o se 1109 sentas-
^nü5, ali, na*iuclla tarasse t

Ko caie do boulcvard, soldado e mam.í
toma;*, afícnto c pedem duas ttmoccntci
gr_.na..incs.

Infelizmente, numa terçasse do boulevaril
está-se limito exposto, e o mama é de uma
itiocidade iiivcrosimil; ans trinta e seis onnoi
dc edade a niigtuninc parisicil.o tem o as-
poeto dc uma menina.

Passa 1U111 general c dirige-sc p::ra »
mesa:

Soldado, não salic Qt-c o café é proãi-
blüa, o ainda mais em companhia...

O militar levanta-se, faz a continência, o
todo cíirulicscido.

Meu general, aprcscr.to-llic rainha mãe.
O official, -por sua vc, cumprimenta («

senhora, olhando, cem 5 amável discreçüo
do homem da sociedade.

Sim... sim... diz, por fim. Peço des-
culpas, minha, senliora; mas como é tão
jevcn, qualquer sc engantuia I Vamos, meu
rapaz, acaba a lua grenadinc.

liste episódio provocou uma ovaçlo doi
circuiustante. i joven ni.unã.

A scena passa-se 110 hospital de Vo! Fie.
ry em Mendon. Um joven soldado, csteti-
.lido no seu leito de agonia, consumida pela
febre, profere algumas palavras. O pae, o
irmão, o enfermeiro c algumas cnícrmeirai
o rodeiam, na expectativa do desfecho fatal.

Súbito, o moribundo exclama:
_ nuerido pae, s'm'-o ipiu tenho apenas

aViins' .nstnif.es At vida, Antes do morrer,

porém, desejava beijar a bandeira.
O pae, então, npresclita-llic n liind.ira

tiicolor. ü soldadinho agarra-a, colire com
ella o peito, c emquanto com os braços eris-

pados a aconchega ao coração, beija soffre-

gi-xicntc o emblema sagralo.
1* foi nesla altitude emocionante «li»

ohalón o uitimo suspiro.

A GUERRA NAVAL]

Portos do golfo de
Smyrna

bombardeados
Londres, ai — (A. A.) —Informam

de Copenhague que chegou aquelle por-
to, com grossas avarias, o .vapor alie-
mão "Trav", que foi torpedeado 110
llallico por Ulll submarino ingiez.

Londres, 21 — (A. A.) — Dois na-
vios de guerra da esquadra dos alliados
bombardearam as povoações, do golfo
ie. Smyrna, oecupadas uiilitarmcnte,
causando grandes estragos nar, obras de
defesa construídas pelo inimigo.

FUGIRAM JUNTOS

Um oaso a mais de namorados
(<ye fogem

Foi aberto inquérito na delegacia da
19" districto para apurar o caso oceor-
rido com a senhorita Thereza Martins^
de 20 annos. que residia com sua av»
á rua Viuva Cláudio 11. 20, 110 Meyer,
deshonestuda, allcga, por seu namorado
José Martins.

lia alguns dias, Thereza ausentou-se
de casa de sua avó, em companhia «Je
José .Martins, sem dizer para onde ia
e sem dar a menor satisfação á senho-
ra com quem residia.

Um tio «!,: Thereza, o sr. Camillo
Soares Martins, residente á praça da
Republica n. 90, desde ha muilo que
andava á procura da sobrinha fugitiva,
e agora, ponho, conseguiu cncontral-a,
quando passava pela rua do I.avradio.

Chegado o factn mo conhecimento da
poiicia do 12" districto, esta enviou a
senhorita para a policia do 19", a que
eslá afíecto o caso.

José lambem foi pre.io em companhia
de Thereza c mandado, da mesma for-
ma, para o 19", onde sc acha delido.

O delegado, tendo alieno inquérito,
ouviu os dois namorados.

Thereza desculpou José, dizendo que
nãi havia sido elle o autor da sua des-
honra, e José', por sua vez, descuipou-se
.. s; proprio, confirmando as declara-
ções «ie sua namorada...

O tio ib Thereza contrariou as duas
declarações acima, ai firmando <\üt foi
mcpmn Jü.._ (Jltcni <Í.5l]m.e_ttit. sua SO-
brinha e adeantar.do mais «pie o acto
fora consunnnado na rua Dias da
Cruz...

Thereza explicou a sua saida da rasa
de sua avó dizendo quc a isto fóra
obrigada, porque esta a maltratava mui-
to. A explicação não satisfez o delega-
do, que vae apertar mr.is o cerco, a
ver se faz alguma luz sobre o caso...

O inquérito prosegue.
*— ¦—¦a____a_».«igpi-->&TM.^ ¦,

O ministro da Fazenda permttiu
quc o conforeute «Ia Alfândega de Sau-
tos, José -Solon de .Mello, desconte em
seus vencimentos, nela quinta parte,
mensalmente, a quantia dc 4 :ooo$ooo
o-p .-s-á obrigado a recolher aos cofres
públicos.•- "-—^3^><^<*CT>--«*>t*_»''

Devido a achar-se enfermo, o comman-
dante Fleming não pode receber outras
fes-as projectadas emsua homenagem.
DA ARGENTINA ~~

A revolta dos presosde Cordoba
Uuer.os Aires, .1 _ (... \) _T_!e-

grammas dc Cordoba dizem que foram
restabelecidas a ordem e a disciplina
na Penitenciaria, voltando a cidade ásua habitual tranquillidade.

Esses despachos noticiam tambem ler
sido ali recebido determinação do go-verno no sentido de serem feitas com-
pletas investigações, aíim <]e ficarem
apurados 05 manejos favoráveis á re-
bellião, que vem Ue ser dominada pelatorça enviada á Cordoba e dos ouaesc aceusado insisicnlumente pela opinião
ptiblica o cx-airector da 1'cnilcnciaria.

O governo ordenou que sejam casti-
gados severamente todos o« rtbicilbas
do movimento,

A 0I1K.V DOS GAIATOS

Mais wm easa apedrejada
O dr. Suzanno Brandão, capitão ds

mar e guerra, medico da nossa marinha
de guerra, resii.e cem sua familia á
rua Conde de Bomfim n. So".

Terça-feira ullima a moradia daquelle
oííicial começou a ser violentamente
apedrejada.

Xo terceiro dia do apedrejamento, o
dr. Suzano ílrandão, que só então sou-
bc do facto, por eslar de serviço a
bordo, recorreu á .Repartição Central
de Policia.

Foi o predio guardado conveniente-
mente por pessoal estranho á policia e
pelas autoridades do 17" districto.

Apezar disso, continuou a chuva de
prvlras havendo de-confiança -de fine
parlara ellas do morro da Formiga,
onde hauina chácara lateral ao predio.

O curioso está cm que durante o dia
de sexta-feira, porque o dr. Stizano
Brandão permanecesse em sua residen-
cia, os ataques cessaram, para serem
reproduzidos depois, na sua ausência.
continuando até agora.

Xão serão as almas do outro munde
algum cândida!o á casa n. 807 da rui
Conde de Bomfim, assalariando cata.
gestcs para chegar a esse resultado?

t, o que parece.

TT rnTTTPT



í~?.-S'^x»T^->t i"W».-p( , ¦;. ..'-yy^yy .. w-.»w: w ¦¦ SP nr,.- ,,,'7,*- • .-.—ÜfPfl

CORREIO DÁ MANHA — Ségund^ira, 22 de Maio dc 1016 ^
e.,^gm.'«i mt.^ "¦ -ii-M taaWlMOTKBMI^gWg 1'—»g

NA LIGA D. MANOEL fl

O que resolveram os monarchicos
portuguezes na reunião

de hontem

A 1,'ga Monarchica D. Manuel II

realizou hontem a assemblea de lia mm-
10 aniiuneiada paru su resolver dc uin
modo positivo sobre a altitude do3 mo-
narchicos purtuguezes domiciliados no
Brasil cm faço da actual situação que
a guerra creou para a joven Republica
d'além-mar. .

Compareceram ao comício (jiunlicii.os
associados appro.-ciniadanieiitc.

A's 8 i|-' da noile assumiu a presi-
ilencia n sr. Joaquim Freire, presidente
da l.iga, occitpaiido logares ;i mesa os
directores srs. Manoel José da Guia
Kcrrcira c A, V, de Lima Barradifi,
dl. Alexandre de Albuquerque, capitão
Martins Carvalho, Carlos Martins e dr.
Miguel dc I.eouissa.

A presidência, ao declarar aberta a
PEsembléa, explicou o fim da reunião.

Km seguida íoram lidos officios dns
.Ligas Monarchicos I). Manuel II, do
Kio Grande do Sul, dc Nicthcroy, São
Paulo, Santos, Campinas, Porto Fer-
reira o outras, cm que se declaram in-
condicionalmente ao lado da l.iga, desta
capiial, dispensauda-lUe a mais completa
ídhesão.

O sr. Joaquim Freire leu, enlão, o
p guinte discurso:"Mrtf.r 

prenados compatriotas c cor-
religionarios — Chegou o momento em
que o dever me obriga-, na qualidade de
presidente da Liga Monarchica 0. Mn-
coei II, a dizer-vos o que penso acerca
dot graves acontecimentos que cercam
a nossa pátria, querida de nós todos,
para a qual voltamos incessantemente
GOMM vistas saudosas nestas horas que
correm, bem aprehonsivas, não lauto
pela sua situação internacional coino
pila situação interna.

O que tenhti para dizer neste momen-
ro foi por mini muito refleelido e pon-
derado. l-'nlo a homons livros,, que de-
pois dc mu '" iviretn têm o direilo pleno
•le me acompanharem ou não na atti-
¦ ude pur mim assumida, Chegou a hora
de nos enfrentarmos, de dizermos cm
•'iz lieiu alta o que pensamos c senti-
nios, com a inteira responsabilidade de
ímjss:is opiniões.

Temos andado todos illmlidos, desde
que an llrasil, com ns noticias da de-
duração <le guerra por parle ila Alie-
manha, guerra provocada -pelos homens
eu governn, segundo a tacit.i confissão
dos jornais de Lisboa mais estreita-
nu-tuc ligados á Republica, chegaram
tatr-bem noticias falsissimas assegura-n-
,1.. ipie em Portugal se fez a mais cs-
in-ii.-i união dos portuguezes dc todos
'-¦; i-.ndus em bem da salvação nacional,
.,!..;. 1" a realidade c precisamente ao
contrario do que se apregoai

A nítilude da Republica ncgando:sc
(i!isiin:ii.l.iiiieii',e a dar aus adversários
do regimen ampla amnistia, que sc_ -es-
tendesse alé aos funccionarios civis e
militares arredailos de seus empregos e
postos, mantendo as culttines, isto é
i.t.sociaçõcs dc atheits que fiscalizam f
iluminam .o culto catholico,_ essa atti-
tuil manifestamente contraria aos in-
t i<-¦-;.-s naeionaes delerniinou isto: não
sú ns nionarchicoH se não ligam aos
republicanos mas ainda estes estão di-
iklidos por profundas divergências I

1'osto isto, como inttodiicção ao que
tenlij para dizer, vou principiar:

A d. claraçã i dc guerra .por parte da
Àllimaulia cm;..'. Portugal deu-se
quando eu estava cm Therezopolis,
para onde linha seguido cm 17 de fe-
vereivo; mas, embora ausente, coube-me
a honra de firr.ir.r a altitude da Liga
Monnreliica I). Manoel II, perante os
factos que se passaram na colônia e
que s:- prendem á actual situação inter-
nacional.

11 ac:o da Alii maulia não me surpre-
lioudeu porque, dada a nossa secular al-
linnça com .1 Inglaterra, os suecessos
<!,- .'.'iiilil.i, us ttcios praticados pelo go-
verno portugu-."/. desde que rebentou, a
conflagração européa, actus de cuja in-
leitçãi) o governo não fez mysterio,
mas antes lornou públicos, e por fim
o seqüestro dos navios allemães que
sc achavam abrigados nos portos por-
tuguezes, 11 aeto da Allemanha; repito,
¦nâo ni- surprélieiiden, porque deante
lios íutos consummados anteriormente
elle lem ioda ;i força da lógica. Tam-
liem não me alarmou porque esse aclo
do governo allemão. ao contrario do

que se quer fazer acreditar, tem para
n n if.^o paiz uma grande vantagem: dar
;i nossa integridade pátria uma garan-
ii.i que esla nunca leve antes, consoli-
dar -i nossa cxi-lcneia nu continente
europeu «¦ cMUsoÜilar tamtiem, se y íjuc
não aiigmentará, " ii"S-':) império ul-
tvauiariito. Até então, era Portugal so-
7Í11I10 a ltilar por si e polo seu patn-
inoiiin; boje são todos os paizes allla-
dos que tem por dever zelar por cllc.

Aiv-.in-. dias . ;"js o rompimento ie
ii lações operou Se aqui, por iniciativa
i.i'f'k\ial - e nãu por explosão cs-

iotisino, como se pre-

chamadorem á 'frente do movimento
"Bem^lfaYam 

os qtte tiveram aquelle

nobilissimo movimento de repudio, por-
„e se acceitassem sem mais discussão

tal amnistia teriam dado um attestado

da sua inconsciencia. da sua fraqueza

dc convicções, talvez da fallencia da sua

boa fé ou, quiçá, de uma tolerância

"a'altitude 
que tomei em nome da

Liga Monarchica D. Manuel II e de
.-uas confederadas, que incondicional-
mente se acham ao nosso lado, provo-
cou espanto o houve quem levasse, a

conla de grande audácia haver na co-

lonia alguém com o desassombro pre-
ciso para perturbar o singularissimo
concerto com que os patriotas se deli-
ciavam! Fui insultado e calumniado

quasi diariamente, pelas coliininas.de um

jornal que foi em tempo o maior 111-

sultador da colônia portugueza, por um
arganaz, membro da secção de propa-
ganda da Commissão Pró-Patria, esten-
dendo as calumuias á casa commercial
de que suti sócio, como se esse recurso
tivesse o cmidão de me desviar do ca-
niinho da honra.

O silencio guardado pela referida
commissão ante os ataques desferidos

pelo seu honrado collega contra o meu
1-01110 c a minha honra individual ter-
me-ia magoado, pelo facto de fazerem

par.e delia nomes qtte sempre mc mero-
ecram o mais alio respeito, se essa com-
ívssão não fosse obra exclusiva da rc-

piscnlação officiiil da republica que foi
implantada pela traição c pelo assassi-
nato em nossa desolada pátria. Alem
disso o processo escolhido para fe.zer a
harmonia era assás interessante c algo
divertido; no genero é uma maravilhai

Mas a justiça da nossa causa surgiu
mais depressa do que julguei, pois den-
tro tm pouco cil-os, os Pasquinos, de
barriga cheia e bolsa faria reclamando
tambem amnistia ampla, como único re-
médio para se chegar ao fim. listaria
fartamente vingado =e a companhia me
agradasse.

Houve então quem se agarrasse ao
capeioso argumento de que o presidem e
da l.iga Monarchica D. Manuel II pre-
tendia ser mais realista do que o
Rei, porque, emquanto Kl-Rei se offe-
rocia pessoalmente e aconselhava seus
partidários a collocarcm-se ao lado do
governo (o que importava, disseram
elles jtibilosos, cm reconhecer a legiti-
midade do governo e, ipso facto, re-
conhecer a republicai) sem pedir com-
pensações, o presidente da Liga tinha
o atrevimento de fazer imposições, des-
obedecendo assim ao seu Rei!

Que imposições foram essas? Lem-
brar uma medida, cuja conveniência
mais aproveitava á republica do que aos
próprios condemnados políticos? Pedir
uma coisa que era e é reclamada por
todos os portuguezes?

Mas, dado que assim não fosse, quem
menos podia exigir compensações era
justamente Kl-Rei, porque na sua quali-
dade de Rei dcsthronailo qualquer im-
posição, ou coisa que com isso se pare-
cesse, por mais synipatliica que fosse,
tiraria ao seu gesto a nobre significa-
ção que elle teve. As iiuicas entidades
que o podiam fazer eram a imprensa
nionarchia de Portugal ou as associa-
ções monarchicas combatentes, porque
qualquer dessas entidades é interes-
sada platônica na restauração das ve-
lhas instituições, emquanto que Kl-Rei
é interessado directo. A imprensa não
o fez porque não teve tempo para isso,
pois tratava-se de uma suggcstüo ema-
nada da colônia no lirasil c sendo a
Liga uma associação política aqui locaü-
zada, é obvio que só ella poderia ter
a iniciativa, desde que visse, como viu
promplaiiicntc, a importância do pro-
blcma posto em relevo pela situação iu-
lernacional.

A Liga, procedendo como procedeu,
cumpriu nobremente o seu dever.

A _ Commissão Pró-Patria, constituída
officialmentc pelos que no Urasil

Vales que nada valem
De como se explica a

generosidade de
alguns charuteiros

Toda gente que fuma os apreciados
cigarros da firma Souza Cruz (não vae
nisso nenhuma reclame), prefere adqui-

ril-03 nas cbaruta-
rias qua em troca
da procura dão 4. 5
6 e mais vales. Ve-
se, por ahi, nas por-
tas doa botequins,
nos café» de todo
genero, o cartaz ex-
p lie a tivo: "Esta

casa da 5. 6 „e 7
vales S. Cruz" ou
então "Yolanda, 4
vales; 33, 6 vales"
« maior quantidade
a medida que o
preço dos cigarros
augmenta.

M a s a companhia
-inauufactora de taes

cigarros fornecia
á s charutarias o s
vales para; que as
mesmas distribuis-
sem aos freguezes
com tanta pródiga-
lidade ? A desculpa
era cabível oa srs.
charuteiros c o m -

pravam os vales de
qualquer f r e g u ez
que os quisesse

uma denuncia anonyma

ftMMMMH

Quem gosta de beber bem
Fazendo pouca despesa,
Durante todo o anno tem
CERVEJA FIDALGA á mesa.

i A ie Saltos Dmit ao

Um dos falsi-
ficadores

vender. Ma
chegou ao conhecimento dos srs. Souza
Cruz: havia aqui no Rio, cm rua mui-
to central, uma fabrica dos seus tão
procurados vales, A firma denunciou O
caso a policia do 4" districto e esta en-
trou a agir de modo a colher 03 fabri-
cantes clandestinos cm flagrante, o que
houtem fez. A fabrica estava installada
na typographia c litographia Labor, á
rua do Hospicio n. 236.

A typographia é de propriedade da
viuva Cunha Menezes, mas estava ar-
rendada 4 firma Alccbiades & C, que a
explorava. Chegando lá o delegado Pe-
reira Guimarães prendeu cm flagrante
na falsificação dos vales o gerente Al-
cebiades Faria, os operários Juvenal
Faria e José Nazib c o servente José
dc Souza. A policia apprebendcu já
proniptos, empacotados nada menos de
(Í1.000 vales, que iam ser distribuídos
á freguezia. Sobre a caixa d'agua do
W. C, forani encontradas as pedras
lytographicas.

Os falsificadores foram presos e au-
toados no 4° districto. Não é esta a pri-
meira fabrica clandestina dos vales Sou-
za Cruz que a policia deseobie. Já ha
tempos uma outra foi descoberta e ap-
prehcndidos milhares dc vales que fo-
ram inutilizados.
Os charuteiros tèm responsabilidade no

caso ? Nenhuma porque elles adquiriam
os vales a dinheiro, certos de que com-
pravam dos próprios consumidores, que
teriam assim íi despesa um pouco re
duzida.

Chocolate, bombons

rbocolate, só de Dhíring St C», r. 7 Set. 103,
Café Globo, ,,,„„ e- ,,nt>iia d.
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Caio ie jjjjj ios Affonsos

ESPIRITISMO
Resposta ao rev. Annibal Nora

O vôo de Darioli
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•Ao alio, Santos Dumont, tendo & sua 'direita «7 commendador Sca*

lira, presidente do Ae, C. B.; em baixo, o aeroplano pilotado for

Darioli, no momento de alçar o vôo

A revolução na Manda
|^^il 1 \t\u BB——a^Mt

I"
1-ll.lf I. rir para mais depressa

fins di sejados, — um
congraçamento da colo-
primeira reunião foram
e convocadas tod.is as
-.iguezas ou patronadas
.¦',".1 z.-s, sem se aprece-
uguez .-, sem se aperce-
tem o nome.

e elianutrcm todas essas
es, dauil ¦ se-lhes a ineinubencia
linhar o movimento, denunciou
.-.. o fim mal nicolierto que a

chegar aos

p.-uvi cuia
"..Iboadami":

. u ; I ;' .-

;. .i-|-,:g'ieze.S
1 í.lelu de

: le;
if.i nao sitKvrii

que

ncnitiuis
¦¦¦. ou pi

conto avtctrosrt-
il movimento ali-

passava de uma
t;,t: -,- i) ;t'*Ci*iinl-o sem mais çxauic

... ,i.i lia ser feito por quem se nào acha-
lutpromtssos di
Itiem nunca ti-

¦iilti sinceru e 1 ai em suas opi
v;.''i- !.>•-;!.<ivli'e;i-.

Ac.i-tuniado por educarão o por prin
¦• !>i"s a não fazer das minhas opiniões

'i'.id.is de negneios, disse publicamen-
ie. eoiii '."do o ilesasçombro c lealdade,

para ou ns elementos que se pre-
ti iiiHa co»i;n'íí:\i' sc não dispersassenii
;.it::< íiTüi,!-.-..';1. iu» bloco ao la<Io tia
]i.iíi';i niníra ^ous inimigos, havia um

"1*.'» .-.11. iiuicu iiüasiicl, capaz ile con-
-iv-.ii- 11 milagre — não do congraca-
inciro, if.c jamais sev/i -possivol ilcüni-
íiv.i ¦. pcrf.ito. tnujuanto 'perdurar tia
nieiniiri.i de '..ides .1 lembrainja de mui-
;.,s atrocidades inomináveis sofíridas —
.- .1- .1 barmonia temporária, isto é até
;i i^j-iíitiaiiira J.i pa/ entre os belligc*
1 antes: era a amnistia ampla com a
!-eiiit.'i'i'ai,.'ui de todos us banidos, cou-
lieimiailo.i e emigrados políticos no coso
ile sriis direiio.-, empregos, postos o
liineeòes; uma amnistia na mais alta c
liberal amplitude d.i sua significação.

Dias depois de publicamente conlic-
'-I.i e-'.. opinião, falou-se de amnistia

em Lisboa. Transmittida a noticia pelai
ngencias telegrnphieas, o governo naie-
eia apadrinhar a idéa, porque via nella
um alto negocio, c t-ntão as mesmas
agencias, ou alguém dcilas usando, de-
lain-nos a grande nova. Ha na colônia
inntentamcnto geral; todos esperam au-
ciosos por essa medida, coe.i a qual o
governo, se a tivesse adoptado.
a.-ambarçado tuna somma colossal de
••vinpaihias c, por ventura, com|)rotnctti-
do seriamente as ultimas resistências;
mas a má-fé. o odin c a incapacidade
política dos governantes portuguezes
v-.io ileixaram <\v.-: elle se aproveitasse
•lu poria que lhe tora aberta, e eil-o,

..•in inacreditável niachiavelismo, a re
¦ pw*liir os conselhos do bom senso.

Enquanto a colônia esperava inquieta,
r.ias cor.fiaiite, pela amnistia ampla pro-
inettida pelo governo, em tclcgrmmnas
franqueados pela severa censura official,
este, fazendo marchas c contra-marclias,
jirovocou a crise política a que o pro.it>
Cto deu motivo, visto haver 110 seio do
governo n inesmo ódio implacável con-
ira os officiiTcs banMos; c, «uando aíi-
nal foi solucionada a crise pela niami-
íeiKâo do mesmo ministério, foi pelo
. nngresso republicano approvado, sem
discussão, o projecto apresentado pelo
mesmo governo, projecto esse amassado
'O "ódio velho que não canca" c que
'in vez <lr acalmar mais -siígravou o
nntãgoiiUino CHI que Sc dividiu a fami-
lí.: portugueza.

A .lü.ihfei.i tl.ula pelo governo da
ea é o dociuncnio mais afiou-

a-, iltiiiifc que tem sido forjado
r-u-Üi-s homens, íoi recebido com
de desagrado por todos quantos
i' eoi-acào bem formado, pela im-

uo llrasil na sua quasi tolali-
. ptlo F.i-.tril íuteiro, mas — cpaio

e triste dizel-o! — fui recebido benigna.
Jtntc, 

e ate agradecido com palavrastc extremado ratinho, pelos patriotas
quf >e dizem cm nome da colônia t""a-

presentam o pensamento do governo,
quer a paz c harmonia 110 seio da co-
lonia, quer o congraçamento geral, e,
entretanto, o governo, que exultou com
o acto do seu representante aqui, que
se corresponde cordialmente com a com-
missão, proclamou o ilescongraçamenlo,
não só dn colônia mas de toda a família
portugueza d'aqueni o d'além mar, com
aquelle projecto odioso, de uma amnistia
— burla —, porque de facto o que o
governo da republica fez foi burlar toda
a gente I

Finalmente o que nos cumpre affir-
mar agora é isto :

Querem o chamado congraçamento ?
Venha a amnistia, ampla, sem subter-
fugios, sem promessas dúbias c fallacio-
sas, abrangendo todos os portuguezes
prescriptos e condemnad.os -políticos.
Negam a amnistia ? Tanto pcor. ü quenós não soffremos e contra o que pro-'.estamos 

publicr.inetiic, noniue não cs-
nos amordaçados por quaesquer de-

pendências do governo, nem estamos
atrelados a interesses materiacs, c a
continuação da exploração que para ahi
se está fazendo, armando ao sentimen-
lalistno dos nossos correligionários e
dando relevo a perigos eventuacs. ,

O que nós não podemos fazer e não
faremos, é enfilcirar ao lado dc tun go-
verno que, 110 moniciilo em que a l'n-
tria pódc vir a precisar do braço de to-
dos os seus filhos, nega, cego pelo ódio,
o direilo que iodos os portuguezes têm
dc velar pelo berço des seus maiores !
O que nós não praticaremos jamais ó
a apostasia infame de abandonai-, como
sc rcprobqs foram, aquelles com q-.iem
temos vivido irmanados pelo mesmo
ideal, que é o da 1'atria, ha longos e
tormentosos cinco annos. quando os
seus sacrifícios, a sua abnegação sem
exemplo na historia moderna da nossa
terra e da nossa gente são o testeniu-
nbo vivo palpitante e ardente da sua fé
inqiiebranlavel c da sua lealdade muilo
portugueza.

O que nós não perniiltiremos que se
faca, sem um protesto vibrante e solen-
iu-, é abater bandeiras, firmar tréguas
e acceitar, cm nome dos monarchicos
portuguezes em terras dc Santa Cruz,
tuna união mais repugnante do que o
siiieie mareando na testa do >transfug.i
o seu crime, deixando fora da 1'atria,
nr.il' exílio dc lagrimas e amarguras,
mas heróico, aquelles que á custa do
seu sangue generoso tèm conquistado,
mais do que ninguém, o direilo de dc-
fender a teria em que nasceram e que
tão nobremente têm honrado I

Srs: — (.) programma das Ligas Mo-
narchicas portuguezas do Brasil está
traçado. Ou o cumprimos e teremos
dado uma prova dc que ainda não fo-
mos contaminados por essa desgraçada
cobardia moral, ou não o cumprimos e
acabaremos ignobilmente indignos do
nosso nome de portuguezes.

_ Meus prezados compatriotas e corre-
hgionarios:

Acabei de dizer-vos o que penso, com
a lealdade com que sempre vos falo.

_ A apregoada União Sagrada traiu-
ziu-se cm Portugal apenas pela en-
trada do sr. Antônio José dVÍlmcidl
para o ininisterio, que- era presidido
pelo sr. Alíonso Cosia, isto é, por um
abraço entre dois homens que profun-damente se detestam <¦ que mutuamente
se tem dirigido as mais graves aceusa-
ções. Os demais rtpublicanos vivem
isolados i!o governo, como vivem so-
cialistas e syndicalistns.

Os monarchicos portugueses estão
onde estavam: proniptos a defender a
Pátria se cila fòr atacada e ferida e:n
sua integridade, lado c.:,- campos dc
batalha ou.lu a honra nacional os cha-
mar. Mas, enlre ellcs e o regimen dc
5 de outubro de 1910, mantcm-si
to, hiante, o mesmo abj-smo qu
não devem nem qjerem transpor

• V'A>, quem

A Associação Commcr-
cinl o ti. croução de
novos impostos

Recife, 21 (A. A.) — A Associação
Commercial dirigiu ao governador do
Kstado um longo officio agradecendo as
provas dc consideração dispensadas ao

! commercio por intermédio do dr. An-
dtade Bezerra, secretario geral do Es-
tado, por oceasiâo da confecção da pro-
posta do orçamento para o futuro exer-
cieio.

1 O officio salienta a anciã que linha
o commercio dc cooperar com o governo' ua organização do orçamento da receita,
com o fim dc procurar afastar os ve-
xames que ao comtnercio traziam alguns

: impostos c principalmente a fôrma da
i execução.

| Eífectivada a promessa da ínterferen-
cia agora, traz deante do suecesso con-
seguido a certeza de continuarem os j n'0" j\cro Club.
estudos para o caminho almejado. Os
ensaios feitos foram bem recebidos e
a prova dc terem sido bem acolhidos
está na falta de protestos e reclama-
ções, communs em todas as innovnçõcs.
A exlincção dos impostos inter-estn-

. diiacs é uni exemplo que prolifera em
re- i outros Estados.

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C.—

Itiin tios Amlradns 19 o 21. Os
maiores armn/.cns ilesla capital.

i;m m.i'.u'i,o

IX
Diz ainda o rev. Nora, no seu nono

artigo: .....
"Demais, se Espiritismo'é tão in-

fallivcl nessas e em outras ¦curas, pojr-
que é que os nossos hospitaes estão
cheios de enfermos de moléstias men-
taes? O sr. Eigncr, em vez de vender
gramophones, devia ir praticar a can-
dade, assentando a sua toada perto dc
uma dessas casas, e pjsso asseverar-
lhe: Não lhe faltariam as pagas na
terra nem as grandes recompensas nos
cios."

Acabemos, amigo, com essas escolas
de estudos difficeis c fastidiosos,

Dcante do Espiritismo devem des-
apparecer os médicos, pois cst.i_ scien-
cia descobre diagnósticos infalliveis e
faz curas garantidas..."

Desto modo ficam as coisas assim
resolvidas: O papa na Egreja e o Es-
piritismo na medicina..."

Bem se vê que falia ao reverendo um
fundamento solido para basear a sua
discussão, e então procura enveredar
para o ridículo.

O rev. Nora pretende combater o

que pelos seus escripíos demonstra
ignorar. E' irrisório!

Mas, se o reverendo tivesse, ao me-
nos, lido os livros espiritas, teria visto

que os espíritos, como os médicos, só
curam aquelles que Deus pernutte se-
rem curados, por serem a moléstia e a
ilór o remédio da alma, remédio que
o espirito antes de encarnar escolhe,

pelo conhecimento que tem no espaço,
das suas misérias moraes, só curavcis

pelo soffriinento. Aprenderia mais, que
quasi não ha moléstias propriamente
meiitaes, isto é, doenças produzidas por
lesão cerebral e sim que, na urande
maioria dos casos, o que se chama tou-
cura é apenas actuação, perseguição,
obeessão ou possessão de espíritos, que
estão exercendo uma represália dc
actos praticados pelas suas victimas
em outras vidas, sujeitando-as assim ao
cumprimento da lei... "quem com
ferro fere..."

O rev. Nora teria ainda aprendido
que nem todos estão cm condições de
se tornar espiritas pela simples razão
de estarem presos aos gosos do mundo,

quando ao espirita cabe regenerar-se
na medida das suas forças, modificar
o seu eu, domar-se a si mesmo, modi-
ficar os seus ímpetos c más inclina-
ções. E é por isso que o pae do reve-
rendo sc tomou .espirita e s. s. ainda

permaneceu 110 estado intermediário,
entre o Cathoiieismo o o 'Espiritismo.

Mas, a despeito da nossa peqtienci,
nós, pela graça de Jesus, fazemos _as
nossas curas, e lá na sua freguezia,
Cotta Emerich, médium, cura a:c os
seus confrades.

Quanto á cura dc moléstias cominuns,
estas tenho-as visto aos milhares pra-
ticadas pelos espíritos (médicos de ou-
trás existências) c c natural que estes
acertem mais facilmente coin o dia-

gnostico da moléstia, visto que para
elles o interior dos __ nossos corpos é
transparente como vidro o assim po-
dem melhor ver a causa da molcslia
do que um medico incarnado.

Mas nem por isso deixa de haver ne-
cessidado de estudos sérios, e, portait-
to, o contrario daquillo que o reveren-
do quer insinuar, eni primeiro logar,

por haver homens como o rev. Nora,
ainda cm grande maioria, que precisam
dc medico carnal; e, em segundo, por
aproveitarem os espíritos, no além, da
seiencia que aqui aprenderam para cou-
titularem as curas. O espirito, por estar
livre da matéria, não se torna oituiipo-
tente; eis ainda, um ponto que o reve-
rendo teria aprendido se se tivesse dc-
dieailo á leitura das obras do Allan
ICardcc.

Tambem não me posso conformar
com a sua proposição de ficar tão só-
mente o "papa na Egreja", egreja da

qual a sua adoplou alguns dogmas, que
entraiihadamente conserva c defende
até hoje. .

Nós, espiritas, somos religiosos; mas

para o sermos não precisamos nem do
"Monte nem de Jerusalém pnra adorar
a Deus", pois adoramol-o em Espirito
c Verdade. .

Como lhe promclti 
'Citar mais al-

guns casos de curas, eis mais alguns
do dr. Abílio: d. Maria de Paiva «o-
ilrigues Torres. Estava ha quatro an-
nos doente, quando íoi inlernada, tendo
sido seus médicos os drs. Juliano Mo-
reira, Miguel 'Couto. Henrique Baptista,

¦»r«'i /» '¦•! ¦'!' i - 1 'Vlvaro Alvim, Toledo Dodsworth, Ko-
tos. Mais do que isso, as nossas facilidades cha e sm-a, fazendo cada um deu« um

1 -' -'— Entregue ao dr. Abílio dc
que se

curou-a cm

Como começou o movimento
«sinnfeinista»

Iniciamos hoje a publicação dc uma iu-
tvicssiUito correspondência, do jornalista nor-
tc-americano, sr. íSídncy Cave sobre os ulti-
;'.'o3 acontecimentos na Irlanda. Como en-
viado especial do New York American, o
sr. Cave acompanhou todo o movimento ro-
belde dos sinnlciuistas.

I
As primeiras impressões

Hontem pela manhã realizou-se a an-
nunciada, visita de Santos Dumont ao
campo de aviação da Invernada dos
Af.fonsos. durante a qual effectuou um
vóo em homenagem ao acronauta patrt-
cio o aviador Ernesto Darioli.

Santos Dumont chegou ao campo as

O horas, cm companhia de seu irmão,
ilr. Henrique Santos Dumont, da dire-
Btoria do Aero-Club Brasileiro e dc
outras pessoas, sendo ali recebido pelo
tenente Bento 'Ribeiro Filho, director
¦technico do campo, e pelo aviador Da-
rioli, professor da Escola de Aviação
do Âero-Club.

Foram levantados diversos vivas a
Santos Dumont, por oceasiâo da chega-
da dos automóveis conduzindo-o c as

pessoas que até ali o acompanharam.
A assistência era grande, notando-se

a presença dc muitas famílias, bem
como dc diversos officiacs do Exercito.

A impressão de Santos Dumont foi
a melhor possível, ao percorrer os fi
i/ars, dcclarando-se,; porém, contrario
que se dessem as primeiras lições da es-
cola de aviação ali no campo, devido á
topographia do terreno e acòrescentan-
do que, 110 seu ver, seria melhor peu-

: sassemos como os nortc-Sincricanos,
que dão os seus ensaios sobre o mar,
por ser mais pratico e mais seguro, e,
alem do mais, porque para o campo só

I devem ir aquelles a-luntnos que já cs-
tejam práticos e mais ou menos senho-
res do apparclho,

1 impressionaram 'bem o visitanto os
apparclho esonstruidos c cm construcçao

!A's 9 horas e 42 minutos, -partiu Da-
rioli no seu avião de força de 80 II. r,
Fez nos ares diversas evoluções, inclu-
sive um "vol pique flane" e uin outro
vôo de sua creação, muito arrojado e

perigoso, qac arrancou de Sa;uos_ Du-
mont uma exclamação do admiração. _

Esso vúo da creação de Darioli e
uma simulação de atterrissage,, cm que
o aviador chega a descer a dois metros
dc altura do solo para clevar-sc nova-
mento a considerável altura.

Darioli, ao aterrar o seu apparclbo,
foi saudado por uma estrondosa salva
de palmas, sendo abraçado por Santos
Dumont.

Terminada (pie foi essa excellente
fimíinéi' de aviação, regressou Santos
Dumont á ^cidade, acompanhado das
mesmas pessoas que o haviam levado
até ao campo dos Affonsos.

— Os festejos em homenagem ao
-precursor da aviação, promovidos pelo""" Acro Club Brasileiro, proscgtiirão, de
;iccordo com o programma que a com-
missão de festejos dessa sociedade ela-
borott.

Hoje, segunda-feira, devem reunir-se
em sessão conjunta a direetoria e a
commissão de festejos do Aero-Club
Brasileiro.

Tambem para a sessão magna que
está marcada para breve, c que será
em honra a Santos Dumont, com a pre-
sença do chefe da nação e dos minis-
tros de Estado, assim como dc outras
altas autoridades da capital, já foram
expedidos para mais dc joo convites.

ParcRoyal

Quando desembarcamos cm Dublin
os canhões de tres pollcgadas do "des-

troyer" que uos conduziu a esta cida-
de estavam voltados para um ponto
donde se ouvia incessantemente o tiro-
teio do metralhadoras o fuzilaria. Os
officiaes do "destroyer", armad.is até
os dentes, previam a possibilidade de
um ataque dos sinnfeinistas, que se
tinham apoderado <lo centro de Dublin.

Quando descíamos ao cáes vimos por
cima dos telhados grandes columnas de
íttiuo, que assigiialavam os pontos em
que as tropas inglezas destruíam ipar-
cialmente alguns reduetos fortificados
nos quaes os rebeldes se haviam en-
trincheiradò. Muitas milhas antes de
chegar a Dublin já sc viam perfeita-
mente as espiraes de fumo. A aurora
illumiiiava a piltoresca o impressio-
nante scena.

Dublin parecia uma cidade morta.
Dublin tinha um aspecto infernal. As
ruas c o cáes estavam desertos. Os na-
vios mercantes fundeados no porto não
davam signal dc vida. Desde a extre-
midade da grande ponte ao famoso
Liberty Hall, nada mais so ouvia senão
disparos de metralhadoras e cargas de
fuzilaria.

Liberty Hall foi destelhado pela arti-
lheria, estando a fachada crivada de
balas.

Apresentámos os nosso-, passaportes,
c passámos. Immcdiaramcníc fomos con-
duzidos por alguns soldados fora- da
zona perigosa. Pouco tempo depois cs-
tavainos 110 coração da cidade, assis-
tindo ás batalhas nas ruas de Dublin.

A historia dos acontecimentos da Ir-
landa parece uma coisa incrível. Eil-a:
mil c quinhentos membros da Socieda-
de Sinn Fcincrs, providos tle armamen-
ío, completamente equipados e cxcel-
lcntemcnte organizados, atacaram du-
rante a noile, inesperadamente, o. cen-
tro da cidade. E. desde enlão começou
a luta sangrenta c 'horrível, e as ruas
pouco a pouco se foram enchendo dc
cadáveres. Os canhões de campanha
collocados nas ruas estreitas do centro
de Dublin disparavam contra 03 redu-
cios cm que sc fortificaram os rebeldes,
transformando as altas paredes cm
montões dc minas e matando c ferindo
os sinnfeinistas nas ruas c nas praças.

Escrevo estas linhas no hotel em que
estão aquartelados os officiacs do os-
tado-maior das tropas inglezas; com-
tudo não estamos livres de um ataque
pelos rebeldes. Das casas vizinhas os
revolucionários atiram para os andares
superiores do hotel. Não se pôde transi-
tar sem ser acompanhado pelos milita-
res.

Neste momento uma canhoneira bom-
bardeoti a pequena torre dc uma fa-
brica, onde os rebeldes conservam lias-
tcada a bandeira verde dn revolução.
Todas as ruas estão custodiadas por
soldados inglezes. Por toda parle en-
contranios baionetas, canhões e deposi-
tos de munições. As ruas são percor-
ridas dia c noile por patrulhas numero-
sas c cm cada esquina acham-se posta-
das scntincllas embaladas. Muitas por-

A guerra em nada affeotou nem o vo-
lunie nem a variedade dos nossos sortimen-

Bebam só Café Ideal
COISAS DO CEARA'

Desembargadores a
pão e laranja

pjorialcstt, 31 (Correspondente). —
Na sessão de liontem, do Tribunal dc
Justiça do Estado, o desembargador
Felix Cândido reclamou conlra a preca-
ria situação financeira em que se en-
contra, estando sem receber seus orde-
nados ha oiio mezes.

O desembargador Paiva tambem não
recebe vencimentos lia sete mezes.

'de comprar confere n-nos, na epoca presente. |Sho?coést^'.riSoü0 íogo
;„ «„•_,.,•- 
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ARTIGOS PARA

Senhoras, Hornens e Creanças
a preços sem concorrência

Parc Royal

Uma trauedia conjugai.s. Pauto, ro (a. a.) - (Retardado) & pnmasia na venda de
— Hoje, as 2 lioras da tarde, José Al- *-
fredo Soares de Souza, viajante da Casa
Pratl, procurando 110 predio n. j.|t, da

¦ rua Conselheiro Furtado, sua esposa,
Helena Foram, de quem estava sepa-
rado havia seis dias, após rápida dis-
cussão, disparou contra ella tres tiros
de revólver, feriudo-a gravemente, O
criminoso foi preso e a victima medi-
cada pela Assistência Publica c inter-
nada na Santa Casa dc Misericórdia.

Motivou a separação o faclo de ser
,1 esposa maltratada pelo marido.
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LIVROS X0V0S

"Antoniotta 
Hiiiluo"

.Recebemos de Carlos Vasconcellos
um exemplar do seu profundo estudo
solire a individualidade artística de An-
tonielta Ktidge, cujo nom.- dá titulo a
mais este trabalho do joven escriptor,

XA AVK.VIOA liEHÍA-MAlt

Duas victimas dos auto-
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iner-
files

Honrado
pensa o age!

Para c$ portnguc
vivem no Brasil, ;,
ludo pela Pátria,
para ella. quando o
nossas fronteiras

assim

ís uionarchieos que
i altitude é idêntica:

mas só por ella e
i inimigo ameaçar as

. ou o nusso palrimo-
mo colonial I Então formaremos todos,
seja onde fòr, e ao Ia I
q.;e_ seja!

Nas condições actuaes. desde qnc re-
pclüdos pela republica furam os no-
narchicos, e estes só têm para os re-
ptiblicaiios o valor de matéria coIU-cta-
vel, porque o que estes querem ,'• ape-
nas o nps-o dinheiro. .-; aitinule dos
iiiiinarehicos não pôde ser senão de
absoluto repudio para com a chamada
conciliação da colônia, e que nenhum
monarchista corra a levar o seu dinliei-
ro a uma subscripção fltie não p->ik

quem quer

merecer os nossos applausos, sem que
primeiro sc estabeleça a cguakladc
absoluta perante a lei entre todos os

portuguezes. Assim, tenho a honra de
submeltcr á discussão e votação desta
asscmbléa a seguinte moção:

"A Liga Monarchica D. Manoel II,
eom a adhesão de todas as J.igas mo-
narchicas portuguezas dos listados de
S. Paulo. Minas, Hio Grande do Sul,
Rio de Janeiro r de outros Estados,
reunida em asscmbléa geral extraordi-
naria', ouvidas as razões apresentadas
pelo presidente da direetoria, resolve:

Primeiro: — Não sair da altitude cm
que se tem mantido desde 5 de oulu-
bro de i')io, visto o governo da Repu-
blica Portugueza ler patenteado, com
a denegação da amnistia ampla a todos
os portuguezes, prescindir da coopera-
çfio dos monarchicos no actual mo-
mento.

Segundo: — Negar o seu concurso a
subscripção que se anda fazendo em
nome de um sentimento falseado pelo
próprio governo.

Resolve mais: — Pôr todas as suas
energias e valimentos ás ordens do go-
verno da 'Republica, até á terminação
da conflagração européa, nos ca?os se-
guintes:

Primeiro: — Se a integridade da Pa-
tria fór materialmente- offeudtda por
qualquer potência.

Segundo: — Logo que o governo,
por meio de uma amnistia ampla, abra
a< portas da Pátria a todos os portu-
grezes deliu banidos, que .iliranj.i lo-
dos quantos soffram rigores penaes de
origem politiea, quaesquer que sejam as
suas opiniões, monarchicos, republica-
nos, sindicalistas, socialistas ou anar-
chisias.

Terceiro: — D.,r amplos e illimita-
ilns poderes á direetoria para tornar
eífectiwi, como entender e quando jul-
ííar opportutio, d'accordo com as Ligas
da Federação, a cooperação dos volun-
tarios monarchicos domiciliados no
Brasil, na actual guerra; ,¦ nreaaizar os
auxílios de que possam carecer :ião só
05 offieiaes banidos, como todos os
monarchicos que por cffcito da guerra
po nâo possam manter sem ciles."

Terminada a leitura desta moção, o
presidente pediu á asscmbléa quo sc
manifestasse sobre ella. Um dos sócios
presentes propoz que cila fosse appro-
vada por acclamação, o que se realizou
sob tuna salva de palmas. Em seguida,foi dissslvidji 3 reunião. /-

moveis
Na Avenida Beira Mar, esquecido de

que eslava numa -pista onde os _ auto-
moveis disputam as mais sensacionais
carreiras, o carregador Amaro Augusto
dc Moraes, descuidou-se por completo.

Isso deu em resultado ser cllc npa-
nbado pon um dos laes carros, que,
ínacliiieamloo gravemente, obrigou o
medico de serviço no Posto Central dc
Assistência a uiandal-o internar na San-
ta Casa de Misericórdia.

1D0 numero do vehiculo não foi pos-
sivel saber nolicias c do nome do
chàuffcur... muito menos 1

— A outra victima, sem culpabiH?
dade para o clic.iiffeiir, que guiava o
automóvel 11. --.504, foi o menor Ma-
noel José, que, entregue ás iravessuras
na rua da Lapa, procurou collocar-se á
trazeira do carro.

Caiu, recebeii diversos ferimentos
pelo corpo c, levado para o Poslo Cen-
lr.il de Assistência, ahi recebeu os cura-
tivos de que necessitava, retirando-se,
depois, paia sua casa.

Preso o motorista, José Pedro, apre-
sentado ao commissario ile serviço 110
13o districto policial. íoi mandado cm
paz, por ficar provada a sua innocen-
cia. _ 

A's quintas-feiras. Sncculenta Feijoada,
ás o da manhã, só na CABAÇA GRANDE.
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OS LADRÕES

A FACULDADE DE MEDICINA
VISITADA

Uma noticia muito grave, tr.insmilti-
da pelo telephone. chegou liontein ao
conhecimento da policia do 5" districto.

Dizia ella que os ladrões haviam pe-
netrado no edificio da Faculdade dc
Medicina c arrombado moveis, tentando
abrir o cofre íorle eollocndo na Secre-
taria.

O professor Aloysio de Caslro, scien-
lificado do oceorrido, compareceu á
Faculdade e coní o delegado Albuquer-
que Mello percorreu todas, as dependen-
cias da mesma, verificando que os la-
drões .nada haviam carregado. Mas sa-
Ias de aulas e na secretaria foram en-
contrad.is arrombadas algumas gavetas
e o cofre forte apresentava signaes dc
violência, praticada por pés de cabra.

O cofre a tudo resistiu e os ladrões,
receosos de serem colhidos de surpresa,
rctiraraiti-sc por unia das portas da
praia (lc Santa Luzia.

Presume a policia que elles tenham
pernoitado 110 próprio edificio da Fa-
culdadc.

Foram tiradas pelo Gabinete de Idcn-
li ficação, photogranhias das impressões
digitaes encontradas hos differentes
moveis.

mm-mm * m,

seis mezes. .
I). llereilía Guimarães. Louca furiosa

durante cinco mezes. Desenganada pelo
dr. Floriano de Lemos e outros espe-
cialistas, foi curada pelo dr. Abílio, em
2S dias. Tev alia ha dois annos,

I-iiilicrlo de Caslro Saldanha, cunha-
do do dr. Chaves Faria, estava no Uos-

picio, já remido; quando este senhor
omin falar das curas praticadas pelo
dr. Abílio, resolveu en: regar-lhe o

doente. Foi curado em sete mezes c

actualmente estuda preparatórios com o

fim de matricular-se na Faculdade de
Medicina. , . . ,,

Casos desla ordem poderia Citar-lhe,
meu rev. Xóra, aos ccntcnarcs, mas nos

não fazemos reclame dos nossos actos.
— Fiiiin Ficsisit.

Ias estão impedidas. Vi muitas nuilhe-res atravessarem as ruas, acompanha-
ias por soldados, para comprarem leitee nianiimeiitos.

Pelas primeiras informações pensei
que a revolução tivesse abortado ánoite..'Ella, de facto, começou ao meio-dia. A noite foi dado o primeiro as-salto ao entro da cidade.

Conla-se o seguinte: A multidão,alegre, fazia o seu passeio habitual, osbondes e demais vehiculos cruzavam asruas repletos de gente que se dirigiaao hippodromo perto ac uingslown.
Houve quem tivesse observado 1109arredores ela cidade um numero des-usado de pessoas de bycicleta. Bandos12 bandos dc indivíduos chegavam á ci-dade por todos 03 pontos de accesso-

parecia que todos sc dirigiam a ummesmo logar. Iam quasi todos vesti-
dos de azul escuro, encapotados, tra-
zendo os chapéos desabados. E«tc é o
uniforme da Sociedade Sinnfctn.

Alguns desses indivíduos carregavam
embrulhos.

Alguns batalhões marchavam cm de-
manda da rua Sacltcville. De repente*
dum ponto próximo da ponte O' Cor-
nell, onde se achava concentrado um
grupo numeroso dc •Sinnfeinistas, .partiu
uma verdadeira tempestade de •liros..
Era o signal de revolta. A miütidiUi
começou a apedrejar as casas e d«
todos os lados surgiam, como que porencanto, revolucionários armados. A
Saolíeville Street o as ruas vizinhas fo-
ram assaltadas e todos os edifícios oc
copados pelos revoltosos. O tiroteio
era terrível. Os civis, colhidos de sur-
presa, fugiam espavoridos. As esquinas
forani oecupadas pelos sinnfcinÍ9tas.
Estes apoderaram-se dc todos os vehi-
culos para levantar trincheiras. Os
bondes foram atacados c destruídas «a
linhas. iNhda escapava. Formaram, as-
sim, uma linha de fortificações. Qiit-nhentos rebeldes oecuparam o edifício
do Correio -e dali fizeram um dos seus
niais importantes reduetos, O assalto
ao Correio foi feito de escalada, en-
trando a nvaion parte do9 invasores
pelas janellas.

Xão se sabe onde arranjaram as nuf
nições, mas é certo que, uma vez se-
nhores do -edifício, em poucos instan-
tes possuíam os rebeldes um verdailei-
ro arsenal. 'Emquanto isso, outros rc-
beídes se apoderavam dos grandes hn-
teis Metrópole c Imperial, tomando
todos os comestíveis e carregando-os
para o edificio do Correio.

Uma coisa, porém, se deve dizer: 09
tievoluqionarios aião ntacaram directa-
mente a população civil, apezar de le-

rem sido mortos muitos inuocentes.
Se atiravam uos militares, os soldados
feitos prisioneiros eram conduzidos
para o quartel general dos revoltosos,
installado no Correio.

Ha quem afíirmc que os revoltosos
saquciirtuii varias casas da Sachvillo

Street, especialmente ns joalherias.
C.a-antiiam-nic (pie n .população par-
ticipoit do saque. Uma testemunha mci
informou ter visto uma mulher entrai-
com os rebeldes numa joalheria. Nove-
cenos revolucionários atacaram a Gra-
fton Street c as casas mais importantes
da mesma rua. A redacção do jornal
Preemarks foi incendiada e apedrejada
foi a estação de tíaint Ainiens.

lA' tardiiiha, começaram a circular
noticias aterradoras. Ninguém sabia o

que seria da cidade quando estivesse
em trevas. Um pavor ! Foi então que
se soube que á noite chegariam tropai
inglezas.

Sociaes

DINHEIRO
•ob jóias e cautelas
do Monle dc Soe-

corro, condições especiaes ~- A5 e 47,
rua Luiz de Camões. Cí.5a Gonthier.

1 Fundada em 186;.
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DOIS LAD11GES PKtSOS

Do iivnto á bocea licr-
deram a sopa

Completamente tranquillos, ccrlos do
exito mais completo, estavam hontem

pela madrugada procurando peneirar na

casa 11. iHj da rua Ribeiro Guimarães,
os conhecidos ladrões José Mariano da
Silva c João dos Santos.

Em meio da tarefa apparccen o cova-
missario Reis, que estava cm serviço
de ronda do 17" distrieio policial.

Compreheiuleii a autoridade
dragem c engalfinhou oi
dores, levando-os para a
gacia.

Em poder de ambos foram encontra-
das gaziias, limas e um molho de
chaves.

Depois de atttoados foram recolhidos
ao xadrez.

— * m» • — 

malan-
dois saltea-

sede da dele-

DATAS INTIMAS
'l-'.iz annos hoje a senliorita Ar.iey Muniz

d'rtire, dilcct.i filha do sr. Francisco Mu-
niz Freire.

A gentil annivcrsariantc receberá por
esfe motivo suas amiguwihas <]ue lhe pro-
porcionatão uma encantadora reunião in-
tinta.

Pa=s.i hoje a data nat.ili-

cia do sr. David I''eruandcs,

•antigo e estimado negocian-

te desta capital, O sr. Da-

vid -Fernandes terá mais

uma vrz ensejo de verificar

o grão de estima cm que é

lido pcl.-.s jie?soas de suas

 reliiçOc;.

Fa/.íin annos boje:
O sr. Antônio Ricardo Draga di Cosia,

chefe dtt Casa llraaa da Costa & C, desta

_ 
'o 

sr. Kmlliano dos Santos:
Mlle Helena Varclla da Silva, filha

da profcsser.1 -Maria d.nica Varclla da
Silva :

o menino Pedro, filho do sr. Pedro
Antônio Alies c de d. Maria dc Oliveira
' '_ 

a senhorita Hila Machado Braga.
11 sra. d. Gullberinlna de Eigueirc-

do, esposa do sr. Manoel do Figueiredo
c sen filhinlio lídgard.

—Completou liontein .r.^lr.i anãos de eda-
ric o menino Altamyr. filho do in.-ijor Jayme
Smitli, despachante da Recebedoria do Dis-
tricô Federal e avaliador commcrcial. O
interessante menino foi iruiM felicitado por
seus ainiguiulios, aos quaes foi oífcrccida
tuna mesa do doco*.

fa «í ii
CASAMENTOS

Realizou-se nnte-hontem, o casamento do
dr. Lauro Williams Pacheco, promotor pu-
blicn em Cantagallo, cc-ni a seiiliorita Lau-
r:i Rodrigues do Lini.i,

O aelu civil teve logar á< 11 lioras, e o
religioso ;is 12, na residência doa paes da
noiva, ,

No primeiro servtiMm ie testemunhas,
parte do noivo, o dr. Frederico. A.pnr

I.iberalli c. esposa, e, por parle
o sr. José Acylino de l.ima e
Utiillierinina dc Oliveira felina.

No segundo, foram padrinho:

Ifolel Gl.v
Ltifitosa, Ignacia

FALTA «'AGUA!

De longa data vêm os moradores do
Valongo, uma zona urbana, sotfrcndo
o constrangimento de receber agua por
taminas escassas, que mal chegam para
o serviço de cozinha. Habituada a Di-
rectoria dc Obras a impúr lentamente
esse vexame, acabou agora por comple-
tar uma verdadeira usurpação nos mo-
radores daquelle logar: ha sete dias
que não lhes permitte receber uma
gotia d'ugiial

E' 11111 facto que não merece aoiolu-
lamente desculpas, porque é notória,
actualmente, a abundância do precioso
liquido.

¦—TC m> <3> * mW*

Na actualidade. pensão a 6o?, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. Mem de Sá, 1,1-15.

CIMENTO Gibbs, i n -
íí 1 o 1. —

Telcpltoiio SIM. tViitral. — Una
Santa Luzia ií«)15

 l'.\l'l,ll 1'ASSOS & V. 

Pequenas noticias forenses
O juiz da i-1 rara criminal pronunciou

íoão Cardoso da Silva, aceusado de ha-
ver 110 dia 22 dc abril ultimo, na Fra-
ça das Marinhas, esquina da rua do
Ouvidor, espancado o menor Manuel
Gonçalves Rodrigues.

Cardoso an ser preso resistiu.
— Ao juiz ila 2* vara criminal foi

denunciado o dr. Álvaro Coelho Maga-
lhães, aceusado tle *e haver apropriado
de um como e oitocentos q-.ie lhe cn-
'.regara o leiloeiro J. Lages para resti-
tuir a uni engenheiro quo os dera de
signal em uma compra dc um predio
(ornada de nenhum effeito,. . -

O ministro da Fazenda communicou
ao da Viação que o Tribunal de Con-
tas, sob o fundamento de não constar
do seu archivo o contrato de 3 dc fe-
vereiro dc lyofi, negou registro á des-

pesa de 1:6;ol?S30, de que 6 credora
a The Lcopoldina Raihvay, por servi-
ços preslados á Repartição dos Tele-
graphos, em 190Q.

Um crime bárbaro

Um advogado assassi-
nado traiçoeiramente

UM IRMÃO DA VICTIMA FHIÍIDO
GRAVKMEXTE

S. Paulo, 21 — (.Correspondente) —
Em Bàrretos um grupo de indivíduos in-
vadiu, liontein á noite, o escriptorio do
antigo advogado coronel Francisco Ita-
gyba, assassinando este traiçoeiramente
;i tiros c ferindo gravemente um seu
irmão que estava cm sua companhia.
Devido ao inesperado do ataque c im-
possibilitado de toda e_ qualquer defesa,
o advogado Itagyba veiu a fallecer mo-
mentos depois. Antes de morrer a vi-
clima declarou á autoridade policial e a
outras pessoas ter reconhecido cntre_ os
assassinos o fazendeiro Salustiano Cus-
todio (hl Silveira de quem ganhara re-

i cenlenicnie uma causa iniparlante uo
Tribunal de Justiça do Estado.

Segundo as noticias aqui recebidas, é
desesperador o estado új irmão do as-

I passínadd
! ,mm^m*-m-mm
KSCOLA DE MI.DICIXA

O liino.inioiito d.i Ticdra
luiulnmentnl du novo
edificio

O presidente da Republica assistirá
hoje ãs .( horas da tarde, na Praia V-v-
mc-lha, ao lançamento da pedr.t funda-
mental do novo edificio da Faculdade

i, de Medicina do Uio de Janeiro.

CASA BOITEUX — Casa especial
de tapeçarias. Uruguayana n. 31,

NO SANTA CASA

Morreu victima ilo mn
atronclanicnto

Xo dia o do corrente foi atropelado
pela carroça que guiava, o carroceiro
José de Almeida, de 25 annos c resi-
dente á rua do Senado n. 203.

Mulicado pela Assistência, foi depois
removido paia a Santa Casa, onde veiu
a fallecer hontem. Seu cadáver foi
transportado para o Necrotério da Po-
licia, para ser autopsiado,

— m mm a —
O ministro da Fazenda officiou ao

presidente do Tribunal de Contas com-
municando que ,tttndo sido considerados
extinetos por lei os logares dos funecio-
carios a que sc refere o seti officio, os
seus vencimentos devem ser calculados
tomando-se por base o valor dn quota
110 exercício de 1915.

ni» i> ¦ ¦

Dr. Carvalho Azevedo H*%
sua viagem a Çaxanitra'.
, %--  —waeHt**CBP o Um" ¦ ¦ ' ¦—¦¦-—«

UMA I.SCOl.A DI-! DA.VSA

Uma noticia de real interesso para a
nossa sociedade: Mlle. A, Goincz abre
boje um curso de dansa que ftmeeio-
liará á rua das Laranjeiras, 524,

Para mlle. Gomcz .1 arte de Ter-
psyehore não tem segredos. Klía t; uma
admirável daitsarina, e disso jà deu
provas em Buenos Aires, ondo dirigiu
com grande exilo, uma escola dç dansa
ns capital argcnt.ina.- <•

idcrico «•
da itfliva,
il. Maria

_.. do nojvo,
o-vi-conde de'Moraes 

"c 
mme. I.iberalli e,

por parte da noiva, o dr. Joaquim Pires
e esposa,

Realiza-se boje. ás ei|a lioras da tarde,
o casamento do dr. Mario de Lacerda \\ cr-
necl; com mllc. Ouiomar de Azevedo Moss,
filha dos fallecidos capitalista Gabriel Moss
c d. Joanna do Azevedo Moss. neta materna
di almirante conselheiro Antônio Mariano
de Azevedo c de d. Rosalina do Vai dç Azc-
vedo e nela paterna do capitalista Benja-
min Woolf Moss o de d. üaliriclla .Moss,
sobrinha da viuva do engenheiro civil dr.
Francisco Picanço, da viuva do medico Bon-
iainiii Moss c do capitão do lixercito Achil-
l-.s Mariano de Azevedo.

Serão paranymphos oor parte da noiva, o
maior dr. Manoel Liberato Bittencourt o cs-
posa. dr. Theodoro Machado da Silva c dr.
iSá Ferreira, c por par c do noivo, o dr.
Augusto Hygino de Miranda e o dr. Fran-
cisi-o Wcrneck de Castro e sua esposa.

O acto religioso terá logar is 3 horas da
tarde, na egreja de S. José. .

Os nubeutes, dc sua resiueiicia, que e a
rua S. João Dantisla 108, Boliiogo, a noite,
partirão pr.ra fora.

Jté Jb *¦__¦

COXCERTOS 
- ' '

Unia festa orÍRtnaUssíma e nuc constituí*
r:i uma nota artistica dc suecesso, está sendo
organizada para o dia 1 da oroximo mez de
jnnlio, no ^ilão «lo Jornal do Commercio,

Por iniciativa da professora _do Instituto
X;.cional do Musica mme. Alei na Navarro,
a festa sei.i constituída (le uma audição dc
dois pianos, outros vários instrumentos e
vezes, tudo eni conjunto, çr.lj n hábil ro
gencia do maestro Francisco Braga, c des-
empenhado por nnistas de renome, entre os
quaes mnic. Nicia Silva e Alfredo Comes,

Tudo leva a crer, pois. que o^ próximo
saráo musical, oue tão brilhante e interessan-
temente vae abril a iniío» artística doste an-
no, setá coroada dc comolcto exit-).

CI.UIíS E TESTAS
UNIÃO FAMILIAR — Foi realmente

encantadora a íesta que a União Familiar
realizou, em sua stdc, ;í rua Cândido Bem-
ci> 406. em Jacaréoace.ii, era conimcnioração
á data de 13 de maio. ' t t

A' 1 hora da tarde, teve início n matinée
infantil, na oual tomaram parte cerca de
00 creanças. havendo oremios para as que
melhor dansas^cm c recitassem, sendo tire-
miatla h* seguintes meninas : Georgetta fíon-
çr.lves, Zuleika Vieira, I^conizia Alves, Hygia
Oimpos, Helena Alves o Maria Isabel Meira.

Terminou a matinée com uma prelecção
üjí-re a data 11 de maio, fcíta pelo pro*
fessor Carlos Wcrneck.

A' nr.ite. o sr. CIiristi--.no Vaj Pinto (cr.
uma coníercnciii hunforistica, «oh o titulo "A
civação", que causou muitas palmas e sym-
patinas uc todas as »c»£oa3 presentes.

Em seguida, iniciaram-rc as dansas. que
se prolon^iram até no amanhecer, tomando
paile nellas us famílias nuc fmmam o ttite
daquelle bairro e que st retiraram «fb s

agradável impressão do fidalgo tratamento
dispensado pelos directores du novel agre*
mia ção. * * *
EXPOSIÇÕES

O pintor patrício Carlos Oswaldo renli-
zará urcvcmcntc, no Lyccu de Arle.-* r
Officios, á Avenida, Rio Branco n. i$4,t
uma exposição dc pinturas e agua-forlo,

O apreciado pintor brasileiro apiesentará
unia numerosa coMceçiío dc exccllentes
trabalhos dc arte, alguns'de not.aiil cs-
ecução artística.

;ü üf
MANIFESTAÇÕES

1'ara solennízar a passagem do anniver^
sario natalicio do capitão Nícodetuos dn
AhcvciIo Carvalho, um grupo dc amigos
•seus oífcrccer-llie-ú cm «ua residência, ã
rua Avahy n, ifi, em Ricardo dc Albu-
querque, uma festa, falando por essa uccu<
sião o acadêmico ArJíndo Mcdroniu'^

Uma banda de musica abrilhantará essa
surpresa nuc ao capitão Nlcodcmos pre
param os «eus amigos,

VIAJANTES
Hospedaram-sc hontem,

bo, 05 =r.s.: dr. Joaquim
Guimarães Jobim, dr. Hilário MagalhíeSi
Ataliba Abreu, Sebastião José Jtarbosa,
Augusto t!c Souza Vianna, coroneV_ Kra 11 *
cisco Soares Alvim Machado, 3-tií/ C.
Kociia,

Aonde ?f poderá comer um polvo f*"e?efl
i hespanhola ? só na CABAÇA GRANDE

* $
RELIGIOSAS

¦MATKIií UU NOSSA SKMIIOlbA DA
rri;I)AI>JC —• No passado domingo, 14 do
corrente, realizou-se, coin grande impouen-
cia c brilhantismo, uma kcnmcsse e;u benc-
fíciot das obras da mesma matriz, sob oa
auspícios do vigário, monsenhor Francisco
iXavicr da Cunha e dc uma commissão dc
irmão', composta dos srs,: Mario liamos,
Blonorio Figueira. J. Iy, Rodrigues, OastSo
Fisucira, Kodolplio Brasa, Carlos 'Moura,
•J11Ü0 Cunha c Alfredo 'Pinto, que foram
incansáveis no desempenho dessa missão,

lAbrllhanlou a fcst.i unia banda da illri-
pada Policial: houve vistosa illuminação. fogo
tle artificio, sendo *lc notar, sobretudo, a
enorme âfflucncia de fieis que toanou parte-
nessa festividade,

Na egreja da V. Confraria dos Martyres
S. 'Gonçalo Garcia c S. Jorcc, á rua da
Alfândega, canto da praça da Republica, ama-
nhã, íi do corrente, será, pelo capcllão,
padre Nicoláo Navasio, celebrada, ás o ho-
ras, a missa cm louvor ao glorioso soldado
martyr S. Joruc, defensor da fé cliristã,
cm intenção da paz européa. Por occasíão
do Kvanffdíio, subirá i tribuna sagrada «
padre Olympio de Castro, que fará uma
a 1 locução em intenção á paz. Esse acto re-
Hgioào será acompanhado de harmonium e
cânticos tsacros.

t0s fieis devotos do slorioso defenwr da
fé deverão comparecer a essa cerimonia rc-
liglosa, para reunir suas preces is do ca-
pellão, afim de rosar n Deus o termo da.
guerra que tanto infelicita a humanidade:
cobrindo de flores n altar do gloríoto mar-
tyr S. Jorge, exultemos a Jesus Ckriito
para que abençoe a paz desejada.

A's 7 horas da noite será entoada, peloeapell.ín, uma ladainha em louvor ao ilo-
rico miriyr S. JorRc, para encerramento
da exposição da mesma imagem, com acom-
panliauiento de harmonium.

# * *
MISSAS

Por alma do jcnçral de briftada ToaouiuldAvila, 101 celebrada ante-hontem, as oi"boras, na esrejn ,|e S. Francisco de Paula,
So extineto. 

mnM* '<"¦¦" Pela família

PALLEOIMENTOS 
*

Km sua residência, i ru3 Conde de Bom-
fim^ 11, 10C, falleceu liontrm, o commendador
Júlio Alberto da Costa, conhecido capila-
lista da nossa praça e ex-socio da Fabrica de
Fumos Veado.

Seu enterro realiza-se hoje, ás io hora;
da manhã, no cemitério de S. Francisco Xa-
tier.

*
BARÃO DE ITAIIYPE — Falleccu

ante-hontem, com 84 annos de edade, oenterrou-se hontem, pela manhã, ftn ce-
initcrio dc S. João Baptista, o dr. farte
Ilaptista do Caslro, barão de Itahypa, on-
tiiüo m.iRistrado e abastado capitaiUla.

O barão de Itahype, era mineiro, natural
dc S. João d'El-Rey, onde rosidiu longos
anuo', muito cjtimauo c respeitado de seu»
conterrâneo?.

lira sogro do conde Affonso Celso, em-
baixador Gastão da Cunha, dr. Antonír.
Pcuiilo e dr. Umbcrto Anlcta.

Foi muito concorrido o seu enterro, é
que, comparccecam^ entre muitas «í-oai
aradas, os dois representantes do' prosb
dente da Republica e do ministro l.aur.i
Muller, o do dr. chefe de policia, e,i dentl-
tados Leão Velloso e Amliero Bolhcliio,
ministros Souza Dantas e Guerra Dava!,
dr. Hélio Lobo, dr, Sylvio Romcro, dr.
Pedro Lcssa, dr. Alberto de Karia, dr.
Custodio dc Magalhães, dr. Padua Rezcn-
de, dr. Inglez de Souza, dr. Pinto da Ko*
cha, dr. GoluSO, descnibarjador Awulpho
dc Paiva, Max Fleiuss, dr. Pinheiro i,ui-
raarãoa, dr. Carvalho Mourão, dr. Feliciano
de Lima Duarte, conde de Frontin, dr,
Dodsworth, dr. Osório de Almeida, dr.
Oscar Godoy, dr. Almeida Ilrondáu, dr.
Jacv Monteiro Miguel da Costa, dr. Ani
tonio Leão Velloso, Vicior Marks, dr,
Manuel Cleero, dr. lto-lriffo Ociavio, dr.
Gastão Mesquita, dr. Rodolpho Garcia;
dr. Aguilar V.intoja c dr. Henato Lopes.

O dr. f.atiro Muller, ministro das lírrlc-
çõi5 Exteriores, íeit-sc representai pelo
clicíe ilo seu g.-.bincte, dr Sylvio li.;:r.cro,
no enterro do barão de Itahype. sogro do|
sni embaixador Gastão da Cunha c condi
de'A:!:aiO Cclio. J*

*
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PATHE
Vasta lotação: 500 logares,

galerias" e camarotes-
Sessões continuas

Renovação constante
A.s melbores ra/brloas

Todos oa generoa

£ Oito actos HOJE
Films completamente inéditos — Utn bello programma sen-

sacioaal.

_ O P-_t"© JOWI-fllI .rccomcça jg ora avante a dar noti-
cias mundiaes de interesse geral, mostrando assim, apezar da
íítierra, a pujança dá collabo ração <lo Universo. —- Capítulos dt
Hespanha, Paris, Estados Unidos, Itália, etc.

A fabrica Eclair edita 3 actos de uma comedia finamente
desempenhados pelos primazes artistas: Mlle. iRciíée Sylvairc, L,
Lyti c Henry Roussell.

•Scenas dc um delicioso sentimento de ternura c confiança.

um sem numero de pedidos, n conservar
no carta» o estonteante film. cujo intensi-
dado dc ncçio, deslumbranto montagem e
brilhante desempenho, com a actriz Trude
-\'ic_ á írente, marcam uma época nos an-
naca da nossa vida cincmatosraiibica.

PAT.IE' — O novo iprogramiua a«c
bojo" so estrêa neste querido cinema com-
•põe-sc de n_da menos de oito actos, cheios
dc -episódios os mais emocionantes. l*.ssc
deslumbrante programnia está assim consti-
tuido : "Pathé Jornal", com as mais pai-
pitantes novidades mundiacs; "O casamen-
to de Arlctte", comedia sentimental, em
irèa vigorosos netos, da conceituada fabri-
ca Eclair, interpretados pela querida mlle.
Reno Syíváirc; "Uerança cubiçada", co-
media de empolgante enredo, em tres actos;"Aventuras do um caçador medroso", acto
extra-cômico com animaes ferozes e man-
503. *

IDEAL — Neste conhecido salão tere-
mos hoje a estréa de um programnia ver-
dadeiramenta •phenomenal, constante do se-
guinte: "Herança cubiçada", peça. do arre-
batadora acç,.o dramática, cm tres vibran-
tes aclos; "Casamento dc Arleta", delicado
o artístico drama da Eclair, do scenas do
mais iniro sentinientnÜsmo, cm trea 'on-
Ras .partes; "Altriliulacões de um caçador",
episódio cômico, dc scenas as mais bila-
rianles, em duas partes; "Pathé Journal ,
com os maía sensaeionaes acontecimentost c
os últimos boletins da guerra; "Seis dios
dc licença de Casemiro". farça cômica, c,
cemo extra, na "matinée" o ultimo nume-
ro do "Eclair Journal", com as mais iu-
teressantes reportagens animadas.

AVENIDA — Este confortável ç opre-
ciado centro do divcrsõci anuuncia para
hoje n estrea dc um programma dos mais ,
ottralientea c seduetores, assim organizado:
"O quarto niyslerioso". drama policial de
episódios os mais extraordinários que arr«.
batam o espirito do espectador; "O sul-
cidio do Sem Juizo", comedia de.rignial
c interessantíssimo entrecho, em dois actos;
"Jornal Universal", o numero eo6, com n
resonha dos ultimes acontecimentos do
Universo. *

PARIS — O popular cinema da praça
Tiradentes anhuncia para hoje um pro-
granima novo, cheio de attractivos c encan-
tos. E' cllo o seguinte: "A sombra tra-
gic.%", drama de scenas do vigorosa acção,
em tres sensaeionaes actos; "A bondosa,
avósinha", comedia ic delicado e senti-
mental enredo, em dois actos; "Amor e
dinheiro", comcdÍ3 de lances imprevistos
c grandemente impressionantes, admirável
obra da Nordisk, brilhantemente interpre-
tada pelos conhecidos artistas Karl Aestrup
e Fredericl. Buck, c, extraordinariamente,
rr. "matinée", um film americano dc gran-
da successo. *

IRIS—'Mudando hoje o programma, como ha-
liitualmcnto faz ás segundas,, esto- concei-
tnado cinema apresentará hoje aos seus
freqüentadores um imponente film; desses
cuja intensidade de ocção.. cujo colorido do
dcialhcs c cujos arrebataetores 'episódios
constituem um grande arrojo da -arte. ci-
hcmátographica. Essa film ú "Ü circa da
(porto**, phenomenal trabalho cm duas sé-
rius e sete actos c , cjuo vac, certamente,
fazer no íris, o mesmo grandioso ¦ successo

que tem feito no Parisiense.

Os sports
Mais (res actos de possante dràmaticidade pela fabrica ame-

ricana Balboa-Patlré, tendo como ¦protagonista a deliciosa loura
'Miss Jackie Saunders, deliciosa interprete de Relíquia da l'cli-
cidade, Rosa do Tojal, etc-, sob o titulo:

Eerançâ cubiçada, j
Ií sereis obrigados a rir na interessante,

fita cômica:
nova c menarrava

.Aventuras de um
caçador medroso

\ct\cjio americana Jumbo Palhé.

63*** Qv_.iixta.-f*eirm,:

Os Mysterios de Nova Yorli
ÜTm formidável encontro entre "dois encobertos".

A seguir - Leda Gys e Mario Bornard noromaotoa
teu amor... minlia más.

_* ,r,.Ç.EVB~ VcloriaLoppanto, FrancescaBertini, Diana, Kari-eu.
iMMWBWp-WMM^mmM_________________________________________________________________ a.m
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HEATROS^CIHÉMs;
NOTICIAS & RECLAMOS
A OPERA DESTA NOITE, NO

APOLLO
Vac ser, estamos certos, uni acontecimento

a audição da opera Mcthislojilielcs, boje,
no Apollo, pela companhia Kotoli c (Billoro,
c com o principal papel a cargo do b.v'«o
Cario Mcloechi, dos ais queridos nrlis.-
tas ila troupe e «tos primeiras da cspecia-
liilaile.

Todos sc lemlii-im, certamente, «Io sue-
cesso de Melocchl 110 repertório da com-
panliia, principalmente na celebre 1'ccch a
cirnam,, da Bohcmia, que sempre bisoil.
imagine-se o qtie será o Mcbmstophtlesl

De resto, o Mephistoplicks couta 110 Uio
eom uma platéa de admiradores que nao
dispciiSfl a famosa opera nu repertório dc
qualquer troupe. (lor deficiente que se.»,
quanto maia por mna conipaitli.a dc caruiü
cuino a que está no Apollo. , _ .

Vae ser um successo justiívajissur.o, cpe
da noite dc hoje, com o Mcphistophclcs,
no tlieatro «In rua do Lavradio.

MUSICA

O ENCONTRO INTERESTADUAL DE
FOOT BALL

EMPATA COM OO BOTAFOGO
MACKENZSE, PELO SCORE DE 2 A 2

Mais mna vez, na presente tempo-1 haelt do. paulistas, é concedido .to Co-
rada" ns força, paulistas enfrentando Ia fogo. Vadiiiho marca, desse rcíIü, o
as cariocas, não se conseguem sobre- j 2" tioal do club do Kio. lCssc facto ex-
ptijar, terminando a luta por uni empate j cepcional de terem sido tirados com
honroso para os antagonistas. exito dois penaltycs num mesmo cm-

O Macl.enzie, ipie liontem chegou dc bate provocou os mais vivos cmniiieii-
H. Paulo, pelo nocturno de luxo, pira j tarios, foi objecto de plirases da nuiior
a'prova, empatou pelo seore de _ goals | admiração,
com o llotafogo, desta capiial

Tiveram, pois, razão aquelles nue, lc-
vando em conta elementos complicados

Dois pcnaltics batidos com successo!
Irra! Contado, ninguém acreditaria...

Depois de haver sido ainda essa vez
cocfficienles sportivos dc alta tninsceii- ] equilibrado o balanço numérico da lula,
dencia, tiveram o descortino capaz a
prognosticar o empate entre os duií
chtbs — attestado de visionisiiio raro
e ((tie jamais se pôde esperar de parti-
das do gênero de sport que importamos
da poderosa Grã-Bretanha. Antever o
equilíbrio de folças 110 "scorc" de qual-

TURF
A corrida de hontem

Battery levanta o
"Clássico Esperança"

Magnífica a -corrida de hontem, no
Jockcy-Club. Boa animação, carreiras
bem disputadas, movimento de apostas
ascendendo a 105 :o47$ooo. Lindo dia
dc sol.

O "Clássico Ksperança", a principal
prova do dia, foi ganho facilmente por
Battery, pilotada por Domingos Fer-
reira, que a condum em bello estylo ao
vencedor; seguida de Pegaso e 3uido
Spano. Interview, o magnifico potro
paulista, não fez a figura que se espe-
rava; pulando, mal, desgarrando logo-
na primeira curva c depois conduzido
sempre por fora, prudentemente, por
Marccllino, nunca figurou tia carreira,
acabando em péssimo 6o logar, apenas
batendo Paraná, que deu um formida-
vel desgarro, que logo o poz fora de
combate, Rarapellion e Aragon.

O outro parco de grande importan-
cia, que marcava o novo encontro de
Argentino cum Espafia, perdeu o inter-
esse maior, desde que, logo á saida,
quefoi infelicíssima. _ Argentino partiu
escapado cerca de seis corpos sobre o
seu competidor. Assim, a victoria do
filho dc Delarey tornou-se certa. Do-
miugos Ferreira conduziu-o com a ha-
bitual perícia.

Ainda outra victoria obtida pelo que-
rido jockey patrício foi a de Gragoatá,
no parco destinado aos nacionaes.

Tambem. Alexandre Fernandez teve
hontem um dia feliz, ganhando tres
bellas carreiras com Principe, Marialva
c Aluado.

O parco destinado aos aprendizes foi
ganho por Image, sob a direcção de
Romualdo de Oliveira.

Eis a resenha, cm summario, da or
dem cm que se realizaram os parcos e
da colloçação obtida pelos animaes jus
correram:

_<
1° pareô — CONSOLAÇÃO — 1.450

metros — 1:000$ e _:oo$ooo.
LUAGE f.. c., 3 annos,

por Magno e Suzanne, do
sr. F. tí. Sevatites, Rom.
Oliveira, 49 kilos .... 1°

Bliss, Indalccio, ,.i 2°
ÍMcilia, W^ Oliveira, 49 3o
Feniano, lí. Oliveira, 51 ... . 4°
-Boulcvard, E. Freitas, 4S . . . 5"
Quito, li. Coelho, Si <>°

Rateios: Imagc cm 1", .píaoo; dupla
(-.1), 69$fioo.

Tempo: 97 1.5".
Movimento de apostas, 4:.|So?aoo,

Wtimcm
A GUERRA

Verdun

•ÁGUIA NEGRA" NO RECREIO
!•;' amanha que 11 Recreio dará. em pri-

luoiras representações, a peça «le crande es-
p.i-taciilo — Aitcici negra, «lo cuja monta-
nem app.1rai.1sa icir-os us melliores iníoniia-

liè inslante a instante a plativi vibra dc
oitliusiasmo com as patrióticas situações da
,-lun'ta negra, qnc cm fwisboa íp. 'Uina atrie
fie 100 represcutaçucs consecutivas, com en-
i-hfiitcs A cunlia.

A PRIMEIRA DE HOJE, NO
TRIANON
Inviolável, tres actos engraçatlissinio*; de

Mauriee Llcnnequini ó a |ici>a que hoje n
«•omp.iuliia Alexandre Azevedo leva á acena,
0111 primeira representação, para estrea ua
«ictri/. caricata fudilh Rodrigues.

'1-lss.i eoinwlin. traduzUla p«lo sr. Portu-
cal da Silva, tem a 6o.uinle distrihtilç5o
Pela iipplaudida trouta da Trianon: milo
Duriitny, Alexandre Azevedo; Uonnrdet, ['«ir-• cir 1 dc Souza; liarão Doniilard, Jo»ü bar-
bosa; l.amliertiii, Anlonio Sina; LMambart,
il.uiz Soares; AuRiisto, Jo5o Hnheiro: Ça-
I1.1ss.111, Arouca; taroneza llonillaril, Jiimlli
líodrígucs; C.ilumlie. l.m-.na de Souza; \ ir-
sinia, llrasilia; Antnnictta, Auncclia; sra.
Jlonardet, Aile'atit«* <'- '¦¦ <">¦

Realiza-se hoje, ás '3 i|; horas da noi-
tc. no salüo nobre do Jornal do Commcr-
cio, uma f-ramlo festa nrtistica do celebre
concertista de piano, püctiaiucuo mundial,
o prodigioso menino dc 6 niinoa dc cdado
Jiiliin KniuoSi que executará o seguinte
progranuna :

rrimeirn parle —•. t° — Malagueta ('le
O. do la Cinmi), executadatao piano pelo
menino J. Uamos; -° — Carmen. dc Ui-
zet, pelo menino Ramos; 3a — Cai-alleria
l\usticdiia,4 dc Mnscagtiit a quatro mãos.
¦pelo menino c sua mãe, professora de
piano.

Segunda parlo — in — Les Ihigucnols,
do Charles Vots, excetuado ao piano pçla
professora sra. dc líair.os: a1* -- Guará*
n.v. do immorlal Cario.1. Gomes, pelo mc*
nino liamos; _ 30 — Ral>sodji3 hongroisa,
n. 2", do ti^t. a quatro mãos, pelo me-
nino c sua mãe professora; 4" — Uva, de
achar, pelo menino Ramos.

Terceira parte — 1" — Adelaide, de
Bcctliovcn, pela professora sra. <ie Ramos;
2o — Tosca, dc Puceini, pelo menino Ua*
mos; 3o --- Troyatorc, dc Verdi, a quatro
mãos, 'pelo menino c sua mãe professora;
4a — brisas cit-aúolus, dc llcrtimidez, pelo
menino Ramos.

"¦n *» cm o •—

O CARTAZ DO DIA
NOS TlIl-ATl-O-i

RBCRISÍO — Dcspcdc-sc hoie, neste tliea-
tro. a famigerada revista portugueza Dc
cabote c lenço, cuja série do representações
fo, a nota da semana oue liontem findou.

O coio, o novo numero dus Ceraldos, de
Nicolino .Mil.1.no. foi hontem triòatío de*
baixo dos maiores apnlausos.

quer embate sportivo ou não, maximc
dos da natureza do que k-mos em mini,
não é coisn banal, uão é facto que se
veja todos os dias...

Felicitamos, pois, aquelles que tive-
r..m a dita tle chegar previamente a
essa conclusão. Saibam os leitores que
esses phenomenos (le lintcvidciicia exis-
tiram no nosso mui vasto c competente
meio sportivo, no tocante á peleja de
liontem.

O Maekcnüie, cm cujo "team1 um.or-
gSo de publicidade paulista depositou |
íio pouca fé, descrente de sua acção
aqui 110 Kio, que chegou a declarar ser
para elle motivo de grande contenta-
mento a derrota paulista não se dar
por elevada difícrença, se liem que
attestasse não estar em condições do -

muita fortaleza, desenipeiiliou-se brilhan-1
temente da inctmibcncia de defender os
oitos foros do "association" da vizinha
capital, entre nós. A defesa do "team" 

j
í heterogênea, sobresaindo nelia Case-
miro, o "l.eeper" (lo scratch" vencedor
da "Taça Rio-S. Paulo". O ataque,
porém, aeha-sc em 'boas condições. Os
sais componentes combinam com acerto
c orientam perfeitamente os lances que
cs conduzem na offensiva de conjunto.

Ao Botafoso succeeleu a inversa. Dis-
pondo de uma defesa bem eoucatcnad.a,
muito deixou a desejar no que diz
iespeito á linha de avante. Nesta só-
mente havia um homem: Menezes, o
capitão da "equipe", que, assim mesmo,
pouco produziu por falta do auxilio in-
dispensável de seus companheiros cli:
posição. Notando que entes quasi nada
faziam, o intelligente "fonvard" des-
pcr.liçava a sua energia desbocando-
se a miúdo de sua collocafção para co-
br Ir as demais.

De modo que faltou ao Botafogo o
qtie possuiu o Mackenzie e vice-versa.
A um bom ataque paulista se antepoz
condigna defesa carioca.

•Lím conjunto, o jogo resentitt-se da
disparidade desse parallelo, que trouxe
como conseqüência muita falia de colie-
bão collectiva de parle a parte. As ex-
clamações de desgosto do publico pelas
opporluiias oceasiões (le agir que a of-
fensivn carioca deixava escapar ouviam
se constantemente.

O encontro preliminar entre n i'"team" do Icarahy e o _° do 1'luniiiien-
se. terminou com a victoria do Flumi-
nensa, por 5 "goals" ti 3.

A's 3.44 da tarde, sob a direcção do
sr. A. Todd, teve inicio a partida en-
tre cariocas e paulistas, que npicseii-
taram os seguiním grupos:

Mackenzie: —¦ Casemiro; Plínio o Al-
fredo; Campe.-, Pastana e Shaldi

o llotafogo aireniette com energia so-
bre o adversário, demorando-sc q res-
tante do periodo nas 'proximidades de
suas linhas derradeiras.

O encontro constiuimoii-se com o
empate.

O movimento:
'Saida, Botafogo ...-14

1" goal Bor., Menezes (pcnally) 4.04
i° goal Mac!.., Maciel «|.u
Meio tempo 4.23
Saida, Mackenzie 4.35
." «7.K7Í Mack., Maciel 4.40

?." goal Boi*., V-itUirlio (pcnally)••...04
Final — Kmpalc, -ix- 5.1(1

O Jlal-.enzie fez Ires eorners c o Bo-
tafogo, quatro.

O sr. Todd, lioitv*C-3è perfeitamente
no seu cargo. Quem mandou s. s. ser
:-om juiz nesta terra des.ajuiz.lda (sem
juizes, queremos dizer: não sem jui-
zo) ? Agora hã-i de gastar a sua com-
petenein e a sua boa vontade até que
os fados a liquidem.

Os membros do Makcnzic embarcam
hoje para S. Paul".

FLUr-nXI-VSE FOOXBATiTi CÍ.Ull
Tara o ".tra.ning" a realizar-se -liojc, 22

do corrente, entre o 30 "team" deste club
e o líatalhfio Naval, o ''capta-Vi" do F. F. C,
solicita do v. s. o obaequio de fazei* sciente
aos jojT.iiIores para que estejam no campo
do club ás 3 i|j horas da tarde.

3° "team":
Roclia

Antonico — Zczinlió
Guimarães — Durão — üeorges Netto

iF.stcvcs — Mattoso —¦ -Cox -- Xcvcs —
'Moacyr.

Reservas: I.. Cavalcanti, II. Amaral, Mi-
randa -e tV„ ©orgerth.

o rooTHAi-'-. liai jiixAs
Para continuação da disputa da ''Taça

Independente" deve realizar sc no dia -•**!
do corrente cm Tres Corações do ttío- Ver*
d« nm "•ntatch" de ''footbáll" entre o
A.thI-etieo V. C. daquella cidade c o tam*
limiuir. 1'. C. da prospera villa de Cam-
bi-O-iira.

O "footbáll" no sul dn Minas ten:, ul-
limanicute, progredido de modo notável;
para a disputa da Toga, instituída pela
imprensa dc T''es Corações já é c_se o se*
fe-umlo ":uatch" que se realiza naquella
cidade.

Aa valorosas "equipes" dos doís "tcajns"
disputanteà titn sç apurado em sucecásivos
e rigorosos 'Hrainings",

TOI 1!0M GlílA 1>E F0O'.CBA1-Tj
Recebemos da Companhia ile Calçada Atlas

um guia de "footbáll", -Hrrínho pprtalü
muito bem confccconado, de leitura mil
aos apreciadores do bello sporl.

* .: *
CYCLISMO

2° parco — YP1RANGA — 1.450
hlch'03. Prêmios: 1 tjoo? c _Co$ooo.

GRAGOATÁ', tn., e.,
3 annos, por Phaleron e Vc-
loce, do sr. h. P, Ma-
chado, Domingos Ferreira,
5.1 kilos 1°

Camella, T. líscobar, 44 ... . 2°
Sidçria, W. Oliveira, 46 .... . 3"
Uictailitra. R. Cruz, 51 . . . _ . d-"
Demônio, A. Olmos, 55 . . •_ . . 5o
Fábula, II. Coelho, 48 ....... . 6o
Amazone, I.j-dio Souza, «jS ... 7"
Espoleta, K. Freitas, 44 ... . St'

Ratcios: Gragoatá cm i°, -o$/oo;
dupla (14}, Í7.Í-O0,

Tempo: «,17 ,i|5".
Movimeuto de apostas, otCôSÍooo.

3» parco — ANIMAÇÃO — r.tjoo
metros. Prêmios: 1:6oo$ c poijooo.

PRÍNCIPE, ui. zaitio, 4
annos, por S. Ang.b e
'Hoinva, do sr. J. A. Ri-
.leiro.
kilas

A. Fernandez, 53

Yoi.-Voti, R. Oliveira, 47
Patrono, D. Ferreira, 51 ... . ..°
Buenos Aires, Uo Mencr, 51 . . •, 4"
Claiinanl, ^licllaels, 53  5

Não Correu^ Vollaire.
Rateios: Priucipe, 3(j?joo ; dupla (-jl

l6s$200.
Tempo, 1*7 3-

SOLENNIDADES RELIGIOSAS

Realizou-se hontem a gran-
de festa annual da

Mãe dos Homens
A mesa administrativa da Irmandade de

Nossa Senhora .Mãe dos Homens foz celebrar
hcntcin, cm sua egreja, á rua da Alfândega,
cem o maior brilhantismo, a festividade an-
mia!- do sua excelsa padroeira.

Para essa solcnnidade, foi adornado artis-
ticanionte o templo, tanto interna comp ex-
ttrnameiitc. apresentando bellissimo cífçilo.

A's 11 horas, realizou-se missa solenne,
sendo celebrante o rovino. monsenhor Pedro
Ki-i-iro da Silvn, vigário da nnrochia do l'.n-
genho Velho, tendo nor diaconos, mestre ue
cerimonia e assistentes, os nudres Canoain,
1'onti, Travcrso, Jlartins Silva c Madu-
reira. ,

Ao F,vangellio, oecupou a tribuna sagrada
o revino. padre dr. Américo Nilo, que pro-
dtiziu um bello sermão, relativo a grando
solcnnidade. 1'rineiuiou desenhando, a lar-
gos traços, a obra dc Jesus c provando íue
a festa que sc realizava era a conseqüência
locica da sua doutrina e da sua missão,
vindo reunir todos 03 homens nos laços dc
uma mesma familia. Continuando, diz quo
era' Ioríco que na eraude familia cm que
está instituísse ai .uem nue nelia exercesse
a mesma missão de amor e dc perdão, que
,1 progenitora exerce no seio das famílias.
Dessa missão, encarresou a Virgem que Uio
dera o ser. Depois, mostrou o que a nialer-
nidade humana trouxe á Vir .em de soifn-
mentos. de dcseoslos e ds dores, para tornar
maiores os seus sacrifícios c exaltar a sua
abnegação. O orador termina a sua belbssi-
ma oração, salientando quanto amor e venc-
ração a humanidade deve á Virgem, que sc
tornou a sua crotectorj iunto 00 throno de
ÍC5"S. , „„l-cz-se ouvir, no coro, uma grande or-
chestra, sob a «lirccção do urofessor Jono
ltavmundo, e que executou o seguinte pro-
granima: . _

Ouvertttrc "Festival", do maestro A. I,cn.
tacr. seguindo-se a missa "Santa Lúcia , uo
maestro Manoel Joaquim de Mana, c o
"Gradual", do maestro Raphacl Coelho Ma-
chaio. . , . .

Ao occupar a tribuna o pregador, foi can-
tada muito bem, por d. Virgínia Brandão,
a "Ave-Maria" de Scliuman, seguindo-se o
"Credo", de Canessa. . „

No offcrtorio. foi cantada n "Ave-Maria ,
dc Marianni, por d. I.vdia Salgado, seguindo-
sc o " Sancttis", dc Concssa.

Na clin-ação do calix. foi cantado, eom
crande expressão e sentimento, por d. Alice
Mcura c Heraclilo Cardoso, o "Salutans ,
dc Francisco Manoel da Silva, seguindo-se o
"Agnus Dei", de Tomas,. Canessa..que deu
brilhante final á solcnnidade do dia.

Os demais netos priilcloacs. foram cantados
nor dd, Alice Bancalori, Mariiiuna Ayres
Leal de Souza c Resina Mendonça, auxilia-
das por «bi. Annita Reis. Anna.Novaes, Iso-
Iir„. l''-ruaiidcs c oclos srs. Martiner, I.co-
ooldo Salgado e João Hy .mo que lhes dc-
ram corrceta execuçãn.

 ¦>__¦¦>-¦ '

Oscar, Maciel, Flaqucr Os

,iOSCOMPANHIA PA-.m-utl
IVo seu delicado, entrecho, pela bellcza

<!,» sua musica, graciosa e chem d-e harmo-
nia, a Verônica sempre foi uma opereta
de sueeesso s«:ciii.i no repertório «le qual-
-jucr comp-inhm- ,

lf «tuaiidu essa opereta «• intcrprctad..
com o lirilliantisino com que a desempenha

11 'festeiadn "troupe"' quo ora oecup. «i
ridace-Thealre, u exito cnlão cresço dc
••-líto... , ,. .

Pois é e^a bella peça nue os halntues
da actual tcmporaila dc elcganthe theatro
(ia ru.-i do Passeio ouvirão liojc cantada
magistralmente por Palmyra llastos c seus
C-iinpanheiros.

OS GERALDOS
Terminain hoje. no Recreio, o seu pri-

meiro contrato os distinetos ducltistaa lano*
brasileiros Os Ceraldos, «me nü estiveram
irabalhando eom guinde exilo e geral sym-
;--it i.::i do publico, nas revistas "l-uh e
Maxix-u" c "Do capote c lenço".

Us Ceraldos, que estão cm ratado? para
f .er unia pequena temporada ein Juiz de
hora, seguem para ai brevemente, listão,
porém, j.i novamente contratados pela cm-
•pr.*a José Loureiro, para vir tomar parte
«Ultra vez nas peça. do^ repertório da com-
janiiia Ruas, no Uccrcio.

I.lirur.I.IC.\ _ Os «lois cspccbaculos da
grande c excellcnte companhia do Amcri-
can Circus obtiveram Itontctn o mais cs*
trondosti successo1.

A "matinée" infantil, com a apresenta--
çàn dos cachorros amestrados, da mona
Ceiáha, nos scus saltos (eni tra-pezío d\\\>---\,
doa k-ües do capitilo Fnsiua, com as pi*
lhe rias dos engraçados pallmços c "tonya".
foi um regalo para a petizada, que sc man-
teve, dur.-inic o espectaculo. ua umi:
niunicativa «lacridade, diverltudo-so
grando o numero?o publico.

A funcçí-O da noite, cm homenagem a
Santos Duniottt, logrou csito ainda maior.

U espaçoso c alegro theatro d:i avenida
Comes Freire viu-se repleto do um publi-
co numeroso <_ elegante.

Todos os artistas da "troupe". que s3o
dt) primeira ordem, foram calorosamente
applaudidoí, aliás eom toda a justiça, pois
apresentaram os scus melhores c mais mn-
sacionaes trabalhos.

Para h»iu e't_ aununciado mais um at-
trelictítiss-iuo espectaculo.

P. J0S15' — Tem sido grande a concor-
rencia ao theatro íí. losc* mira apreciar a
admirável fita. cm 12 oarlcs — Nobreza
0-íiíWi-i, que reproduz fielmente, cm nítidos
quadros; ti vida camuoêina i argentina.

O lindo film não te limita ú descripção
dç paisagens; ha um enredo altamente dra-
matteo, cem scenas empolgantes nas quaes
o gancho JoSo," revela toda a nobreza de
(,ue é capas; utn filho dos pampas.

«\in«la boje será exliibida a Nobreza gaii-
cha, cm scssõps, somente á noite, ás C, ás
8 e ás 10 horas, a preços populares.

NO CAR.UMA 0PER1CTA NOVA.
LOS GOMES

A companhia ltn.-..n_i dc opercla. irares-
ca-AVeiss, que tanto -cc esforva por agradar
u-i publico que ;. frequenta, apresentando
operetas rigorosamente montadas e_ ensaia-
da.*, noa trouxe em seu repertório duas
opereJas novas — "O cavalheiro da laia"
c a "Meaina do Cinematographo", liojc nos
npresenta mais uma novidade, que *'- a rc*
pic^cutaç/to da opereta dc Coctzc ''Ua
niezzanotle all'una", intclranicnle nova para
u llrasil-.

líssa opereta tem uma nmsica lindíssima
e um entrecho Interessante.

-.ella tomam nuric: O, de Snlvi. Clara
Weiss. Maria Vcrgy, G. Silvani, A.. IMS-
gnoni. Tina Del Corona, Olga Silvani, A.
amcndola, A. Barbati, Lí. Cappa, M.
[liossi, G. Magnani, H. Romanim a A.
y>&°o':'>' »»«
VARIAS N0T1CI.VS

os(!«•
C-.nini.

Tendo sido cedido um dos tlteatros ão9
licssos arrabaldes ío Vinte c Ouatro de
3iaio) aos srs. l.opcs St Nunes, é* dc esperar
uma feliz estrea ila companhia que m-los
-icsinos foi oreanbada e une _ dará o seu
primeiro espectaculo «iii.iria.feira. ei do
corrente, sob a direcção do primeiro repre-
eentante da comoanbia.

•.lím dc muitos outros elementos de valor
r bastante conhecidos no nosso meio thca-
irai.'fasein pane do elenco da nova trmj-o

artistas: srae. Mana Castro Dmpluca
Araujo, Eacliel Pinto, Om Mulicr, Liara

Maria 1'errelra, Victoria Miranda,
srs. Pereira da Gosta, A..Sampaio, Au-

cu«io AIliu(|iier«iiie. Ramos lunior. I. Us.ro,
Jí' Maia e Manoel Gonçalves, ooiilo. .

A ncea de estré.i. ao «me consta, sera O
rohnitarío dc Cuba. seRiiindcsç muitas ou-
tia*' aue «Io crande repertório fazem parte.

— rara a oeca oue subira a scena bre-
vemente, no S. Pedro, o Moto bonito, fica-
Min hontem oromotos tod . o Kí«J«'»*
recos só se aguardando oue a revista m<-«
-iTmorreu de licença nue o interessante
vandcríllc possa ser representado.

Derrer,
v.aido.

Botafogo: — Cyro; WiKgaud e Os-
ny; Rolando, Teague e Joiiesi Menc*
zes, Vad nho, Massoii, Leo e Arlindo.

A falta de Aloysio na linb.i da fren-
tc de llotafogo fez-se sentir. Xlassou
não está á altura de occupar uin posto
do t" team,

No teom do Xlackcnzie não figurou
Zecclli, que se viu privado de nuscii-
lar-se dc S. Paulo. A reappnriçiio de

ale- | Rolando, «os onze cariocas, causou
grande prazer, ti jogador internado-
uai, mal preparado ainda para as .pu-
gnas sportivas, jogou bem.

A partida foi in ciada por utn ala-
que do llotafogo. liste tiver., direito ú
5.1 ida. O MucKcUí-ie escoLhera o cam* j
po do lado esouerdo das archibaticadas,

lvai pouco tempo de peleja, após vi-
goro;.:',* acoiuincltidai*, o llotafogo per-
de optimo ensejo de abrir o scu scorc,
Vadiuiio, liL-in collocado, emenda um
centro de ..r!:nd«\ batendo a bola
1111:11a das traves do goal contrario.
Tão matlicmalicíi se apresentou a
nciiuisição nara os assisteiit-es, que clie-
garniu a victoriar o fiool. Ueccpçãq...

Corrcipondcudo ao episódio infeliz
dos cariocas, o Mackenzie oerde uma
cmcrgeiicia semclliante para os fins
de L-i",i scorc. 1'errcr p~-c fora do alcau*
ce do goal excellente passe rasteiro. _

Depoi3 de ter Cyro praticado dois
eorners consecutivos, em defesa de sc.:
pasto, e de lerem os paulistas organi-
zado violentas avançadas, sobrevrau uni
ataque dos jogadores do Kio. Xo dc-

«..n.l.Mionti.i!." ol.te-vc ella extra-1 correr delle. um dos defensores do' (ini» vermelho põe as mãos na bi

€V-T,K.<.r,lT,
Reunc-se na próxima quarta-feira 2\ do

corrente, ás 8 horas da noite, a -'Q-1 ícá»
são do directoria deste centro eyclista,
atim dc trator do festival -sporttvoj ;i rea*
lizar-se cm 11 dt* junho vindouro.

.\Tm,l_TlO PEDRO IT'tunnos do xn c 20 annos doOs aluinnos do i° c -" annos do Iixtcr-
nato do Collegio Pedro II acabam .dc for-
mar um club com a denominai;Jo". .íc:ma.
tendo á sua frenle a seguinte directoria:
presidente, Komualdo Arcosa; secretario,
Ijüario Santo-;: sub-secretarin, Jos-' S. Ca.*
vino; thesourciro, Mario T.citc; "caplaiii",
Jarbas Dcscliampá.

i'l ÍÍ! !¦!

REMO

bi-

S, ri.Dl.0 — A revista Meu 1-ci morreu,
slavelmcntc a caminho do ccn

Kirio.
ordinárias enchentes, tendo esgotado
llieies na primeira sessão da noite.

Hoje. nas duas sessões, repotc-se a quen-
«Ia peça. na oual Raul Pederneiras púz o
melhor da sua graça.

Os "Sautinzegn" aDrcseutarão boje novos
c orriscãdiásimos numero.1:, nas sur.s mais
extravagantes biciclcttcs,

NOS CINEMAS
NOO PROGRAMMA DE HOJE,

ODKON
Um bello programma apresenta hoje o

luxuoso cinema ila Avenida aos scus ha*
biluSs; belo, variado e íirtistieo, Nelle ha
uma estrea que merece referencia cspc>
ciai : a do mme. Ilawkins, o formosa¦aetrií da Opera Comi que, de Paris, qnc nos
npparcce uo majestosa film _ da fabrica
Gaumont — "A sombra trágica".

A bella -artista é secundada cm seu tra-
balho pelo uão menos conhecido artista
mr. Navarro, o heroc dc "Fantomas^.
Ksso soberbo par produz uma obra «ão
menos soberba.

l'o progranima do Odcon consta mais
-.-.ma novidade: um film da fabrica Nor-
disk, unia comedia interessantissimí —
''..mor c dinheiro", jogada pelos ariisnís
K.-.rl Astrup e Uredericlt lliick. Um film
da Kordish c sempre interessante, mas o
pre eram ma não se contenta eom ella c
continua com uma comedia sentimental da
Gaumont, completamente colorida — "Hon*
dosa avósinha e mais um numero do
"Od-on-Actualiilndcs", ur.ico jornal no se-
nero («ue possuimos.

I'is o que contem a proítrantina do
Cdron; nada so paderia deseja: ds me-
lhor.

PARISIK-C5E — Cnntraiiando a jraxecsta!-'c'c_ida iltt-de lungo tempo o chk sa-
lão do sr. Stafta não mudi hoje de pro*
gnimma; M n is^ é elle obrigado pelo
inenarrável successo obtido pelo mor.unicn**
tal film — "O circo üa morte" ou "l*]*
tinia sofás de gabi no circa " \V0lf50n ,
ci_j..*ts p-ròíecç'*?!- sc cnniaram por enchentes
tamnníiaa e coittimws q-te muita .cem*.1 nio
Içiírou ohter u-r.a cnirada para uma '!,.s se=-
sce-, !'.A. verse (-Vlptdí. atten-indo -i

AS rilOXl.M.VS REGATAS
]*rojecto de inscripção de rebatas, pro-

iiiev ido pelo Grupo de Regatas Gragoatá,
a rcalizar-sc 110 dia iij de junho de _í)iC-

1 — Yoles a 2, Jitniors, C. fnternaein-
nal, prata. 2 — Canoas a .|, estreantes, C.
li." S. Christovão, honra. 3 — Voles a _',
Juuiors, C. K. (iuanahaia, prata. 4 — Ca-
noas a 2, Juniors, C; li. Gragoalü, honra.
3 — Cantas a .\, Seniors, Commandante
MUI.«si, 1'. Chssiea. O — Vele., a .*•', es-
treauEis, !C. Natação o Regatas, prata.
7 -~- Canoas a 2, Veteranos, Conselho
.Municipal. P. Clássica, 8 — Yoles a 4,
Sçtiiors, C. Ri Iloqucirão, praia, o — Ça*nuas __ a .1. Juniors, Federação Urasilcira
lias Sociedades do Remo, honra, io***— Ca-
noas a 2, estreantes, C. R. Uotafí»jyb, pra-
ta. n — Yoles a «i, Juniors, America do
Sul (aberto a todas ns Federações qnc te-
nham convenção náutica cnm a 1\ II. 1*'.
K .1'. Clr.s.-icn 12 — Cannss a .), vciera-1 Dav.nl

Movimento de apostas: 14tS.S-iScoo.

4' parco — PRADO FLUMINENSE
—• 1.6110 metros. Prêmios: 1:6oo.?ooo
C J^otfOUO.

-MARIALVA. tn. zaino,
.. annos, por '\'elli Secun-• dus e St. Kr.c, do sr. J.
Ai Ribeiro, A. Fernandez,
5,1 liilos 1°

Mastroquet, Gibbons 53 .... 2"
Goyt.icaz, D. Ferreira, 51 ... ¦ 3°
Atlais, A. Olmos, 5,3 1"
.Scnnip, W. Oliveira, .17
Adam, V. Zabala, $3 .'Ratcios: Marialva, :5Í «100; dupla
(ia), 3_3$floo.

Tempo, 113 3I5,'Movimento de apostas: iS:o6-;$ooo.
ki

_s» pareô — .SÃO FRANCISCO
XAV1.HR — t.720 metros — Prêmios:
2J000$0OO e íjoriínno.

AiRGENTlNO, m. zai-
110, 4 aunos, por (Delarey e
[Faiijnc, «Io sr. Tobias ala-
chado,
K-ilos . _ .

Espana, Arava. 52  2"
Parade, V. Zabala, 52  3"
llcbróa, I). Suarez. 50  .%"

Ratcios: Argentino, _i?joo; dupla
(25), 10ÍS00.

Tempo, ii.;" 2J5.
'Moviniciito dc apostas: 21:1;.$000.

6' parco — CLÁSSICO ESPERAN-
ÇA — 1.000 metros —Prêmios: .1:000?
a b'oo$ooo,

rSATTERY, f. a1.., .. an-
nos, por Ocaso «. Bailo-
climyle, elo sr. J. -M. Cam-

A luta em' Mort-
Homme

Paris, 20 — (A. Hí.) — Conimuni-
cado official das 17 lioras:"Na margem esquerda do Mosa, os
allemães repetiram as suas tentativas,
proscguiiido em seus ataques nocturnos
coittr.. as nossas posições de Mort-
Homme, mas foram de novo repellidos
pelos nossos tiros de barragem que
inutilizaram todos os seus esforços. O
inimigo apenas conseguiu occupar uma
das nossas trincheiras da primeira li-
nha e as encostas a oeste dc Mort-Hom.-

A leste de Mcusc, vivíssima lula de
artilheria na região do forto de Vau...
mas sem (pie sç. produzisse nenhuma
ac.ão de infanteria.

'Na Lorena, graças .1 um movimento
inesperado e repentino, logo após uo-
lento bombardeio, puderam os allcmãcs
penetrar numa trincheira _ franceza a
oeste de Cliazcllcs, mas os tiros, da nos-
sa artilheria e metralhadoras obrigaram*
nos a regressar .pouco depois ás suas
linhas. Retirando-se, os allcmãcs aban-
donaram 11a trincheira evacuada os seus
mortos e feridos,

No resto da linha de frente, os ca-
nlioiieio.. habituacs.

Um "raid" da aviação inimiga na
região Baccára.-E'piii.-lJVêsotil causou
somente ferimentos leves em quatro
pessoas o estragos materiaes insignifi-
canles.

Na noile de' 20 p.ira 21, os nossos
aviões de bombardeianienío lançaram
numerosos projectis sobre os estabeleci-
•mento» militares inimigos, cm Thioti*-
villc, Etain c Spincourt e solire os bi-
vaques allemães da região de Azanncs-
Danvillcrs. Num bombardeio que fize-
ram sobre a "gare" dc Traige, consc-
giiimos provocar a fuga rápida de va-
mos sobre a "gare" de Traige, consc-
dio em diversos edifícios da estação.

No correr de um combate, travado
solire a floresta de Pczance, entre qua-
tro aviões nossos o tres "Foklccrs" alie-
mães, abatemos um apparelho inimigo.
Outro "Fok-kcr", atacado pelos nossos
aeroplanos, viu-se obrigado a aterrar
nas suas linhas sob o fogo das nossas
baterias que a destruíram eomplcla-
monte".

SS 'SVia S-T._.tY_3>_0D
lUOdS N.OSIVK

feVr/51'IDNt SVIVAV1I9

A caminho da paz ?
Londres, 21 — (A. A.) — Dizem dc

Amstcrdam que o Norddcntche Zcitiing
publica uma, longa noticia sobre as nc-
gociações da paz, dizendo saber dc
fonte autorizada que o Papa Dcncdi-
elo XV, communieoii officialmente ao
governo da Allemanha a «.ttitttde em
que sc encontram o Vaticano c o go-
verno norte-americano, representado
pelo presidente Wilson, <lc offerecer
aos Impérios Ceniraes, nem como aos
alliados, a sua mediação para serem
iniciadas as negociações iprelimiuarcs
para a paz europé...

Segundo a noticia dada .pelo Nord-
dentcha '/.eilting o l.alser Guilherme II
respondeu agradecendo,

VESTIDOS MODELOS?...
La Maison Nouvelle

O, RU.V GONÇALVES 1>I_VS, 9

Uma concessão de Por-
tugal á Itália

Nova York. 21 — (A. A.) — At-
tendendo a imperiosa necessidade que

.'-'tem a Itália de grandes vapores para,0; fazer o tr.-msporíc dc suas tropas, mu-
j->: nição e viveres no Adriático e no Mc-
5 ; diterranco, o governo portuguez, de
i; : accordo coma Inglaterra e mais paizes , -.  :;•¦ ,- - .

aluados, vae offerecer aquelle paiz ai- j ha-cos, nao houve nenhum outro dainuo

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto com a vim «los Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

e METAES
 ¦>-_¦«¦

De Portugal
Lisboa, 21 — (A. II.) — Atiniiiicia.

se que o adiamento da partida dns mi-
nistros das Finanças e dos Negocio.
Estrangeiros, srs. Affonso Costa c Au-
gusto Soares, para Londres e Paris í
devido ao facto de que a Conferência
dos Alliados, que se devia reunir na
ultima daquellas capitães foi tambem
adiada .para fins de junho.

Os dois ministros serão representai!*
tes dc Portugal nessa conferência,

Lisboa, 2t — (A. H.) —' Os jornac.
enaltecem a Inglaterra por terem sido
attendidas, na ratificação do Tratado d -
Commercio anglo-por-tugucz, as reclama-
ções dos venicultores da região dtiricu.
se, os quaes d'ora avante podem «•_
portar os seus vinhos fazendo-os acom-
panhar de ura certificado de proceden-
cia para que gozem certas regalias uas
alfândegas britannicas.

Lisboa, 2i (A. A.) — O governado,
civil de Lisboa inaugurou boje, com
grande solcnnidade, um Sanatorio-alber
gue para as creanças abandonadas. A
essa interessante festa compareceram,
além dc varias autoridades, muitas sc-
nhoras da mais alia sociedade.

Lisboa, 2i (A. A.) — O dr. Cornar.
dino Machado, presidente da Republica,
acceitou a presidência da Associação d.
Escoteiros.

Essa alta distineção de que vem tle
ser alvo o chefe da nação portuguez.i
foi dada cm homenagem ao mesmo pele-
rclcvaiitissimos serviços prestados _
escotismo cm Portugal.

INCÊNDIO EM CASCADURA

Tres predüos -da lEs-
trada Real attin-

gidos pelo fogo
Hontem á noite, manifestou-se na Es-

itrada Real de Santa Cruz uminccndio
quo destruiu 03 pavimentos superiores
dos prédios ns. 3.092, 3.09.1 ç 3.09°-

O fogo começou 110 sobrado do 'Pre-
dio 11. 3.092, onde mora com sua fa-
milia o guarda civil 838, Joaquim Moa-
cyr do 'Amaral Freire, e communicou-
se as outras duas casas,

O guarda achava-se de serviço e sua
familia tinha ido ao cincmalograplio.

Os populares é que deram pelo fogo.
Os tres predios pertencem aos her-

deiros de d. Cândida Coelho llastos,
estavam no seguro e ignorando-se ao
certo qual seja a companhia, <jue sc
suppõe ser a "Confiança".

Os pavimentos superiores eram oc.
cupados, o de 11. 3.091, onde começou
o fogo, pelo guarda civil 838; de nu-
mero 3.093, por um guarda armazém da
¦Central o o 3.005. I"»" um cirurgião
dentista. Os pavimentos térreos do pri-
moiro e do terceiro são oecupados -por
açougues, de propriedade de Joaquim
Pacheco Rocha c o segundo, 3.095. por
uma sapataria de propriedade de Ter-
cio Domingos.

O posto de Bombeiros do Meycr com-
pareceu promptamente, prestando rcle-
vantes serviços. Uma força do 20o gru
po de artilheria auxiliou muito o ser-
viço de extiticção do fogo.

Compareceram tambem 03 Bombeiros
Voluntários de Jacarépaguá.

O cornct.1 do posto do Meyer caiu
de uma escada c recebeu um ferimento
na cabeça.

Os sobrados dos Ires predios ficaram
completamente destruídos pelo fogo e os
pavimentos térreos foram um pouco
damnificados pela agua.

Além do corneta do posto de bom

10.200 PESSOAS
Já se .itilisaram do gabinete que >.

Casa Vieitas, á rua da Quitanda, no
installou na sua secção de Óptica, para
exame rigoroso e gratuito da vista e
determinação do gráo exacto que caila
pessoa examinada deve usar. Da uti-
lidade desse exame não í necessário
encarecer a vantagem, pois muita gen
te, por ignorância do gráo das lente?
de que se deve servir, tem visto aggra-
var-se de dia para dia a fraqueza do or-
gão visual, e não são poucas _as pes-
sons que pelo mesmo motivo têm che-
gado á cegueira. _¦>___¦»-»-¦¦
NA ABYSSINIA

Ferreira, 51

pns, D. l'err« ira,
Pcr.i-i. Cláudio Ferreira,
fluido Spano. Indalccio, j.j
Ortiatinho. Michacls, 51..
Fidalgo, A. Fernandez, 51
Interview. Marccllino, 50 ,

kilos

]). s uarez, 51.
l-atnpellioii, Zabala, 51..
Aragon, Araya, 51

Nâo correram: Pajona
Mon; Rose, Ilatpiti, Ponte!
ko c Zczinl.o.¦Rateios: llatícry, 2,i?S«.o
48S600.

Tempo, 116" 2I3,
¦Alüvimc-Uo dc apostas, sz :o

.. .. G"

.. .. S"
.. .. 9"
Enérgica,

Canet, ICal-

dupla (33),

parco
os

16 D1C MAM — 1.609
1'remios: 1:500? e 300.000.

ALUADO, in., c, 3 an*
nos.pm* '1'lie White Kniglit

a ¦),
no?. (\ li. Vasco ua liam-i, prata, i.i —
Canoas a 2. Scniors, C. K. Icarahy, bon-
ra. 11 — V.é.s a ?, Juniors, C .1'. do
Finmeufro, prata.

To.íos cts parcos ícrão co^rítloF na tíi;*
tar.cia de j.ooo metros. As iiiscripçõcs sc-
rão encerradas na <ê£dti desla fciltírjção ás
2} i.uraá do tii:i ii dc junho dc tgití.

e i.ily of Vork, do sr.
.-ibeiro, A, Fernandez,
bilos

Angcvine, Indalccio, 50..
, lí, Oliveira, .pi

Cadorna. I.e Mencr, 52
D. Ferreira, .. 1.. .. ..

Aggêo Souza, 50. ..
Marccllino, 52.. ..
eram Sicilia, Feniano

ficllc
Iiuaií

pessoal.
Os bombeiros permaneceram

refrescando os entulhos.

EM BANGU'

Guerreiro
Mageslie.

'Não et

mãos na bota na
área da penalidade máxima. O pcnally.
kick 6 iiiconlineiiti ordenado pelo juiz.
Menezes incumbe-se «le romper a jetta-
tura que se apoderara dos pcnaltics,
marcando o 1" goal do Botafogo.

A reacção do Mackenzie é terrível.
Logo, 11:11 kick nossante, oiwprchcndido
de longe por Pastana, irromne de sur-
preza sobre o keeper carioca. A barra
horizontal do ijoal tncumbe-se de sal-
v-ar a situação, repelümlo o IttcU.

¦icc minutos deeorrldos, o leam de
S Paulo logra empatar a prova. Os
bncks do Botafogo atrapalham-?-;, des-
combinam a defesa, e deixam livre o
cíBiiiniio paia a hnpciubsa entrada do
ccutcr-foneard Maciel, autor do «" goal
das suas cor...

Menezes passa para o centro;, mas
essa medida não remedeia os males da
offensiva de sua éiiuipe.

Sobrevem o descanso cem o desfecho
inalterado.

Xa segunda parte do encontro o cm-
bate aísiimc phases c:iioc'onantes., Os
nossos investem cc-.ii enorme vigor,
mas desconncxamente.

Aos visitantes cabe mui merecida-
mente desconcertar o rumo das coisas.
Mais unia vez Maciel, depois de
dribblar os adversários, conquista, com
admirável shoot enviezado, o 2" goal
para o Mackenzie. O ponto, lev-intado
em bello estylo. pôde ser classificado
como o mais brilhante da tarde.

O Botafogo procura dar resposta , á
altura da situação. Cotn pouca felici-
dade, porím, Arlindo perde cnsejos
para cbesar a esse resultado. De uma
feita, quando o c_;re:na-cs.!uerda pro-
parava-se para entrar pelo goal oppos-
;p, Casemiro arrebata-lhe a bola aos
pés num shoot bem àpplicado.

Mais um pcnalty-kiclt, proveniente de
um hands commcttido por um fu'!-

TIRO
i:i:v>>r.vi:i:-rr.rr.

uorando n 2n oaniversarío.. realí-
cm meiadas de junho, pela se-
¦7. o "Campeonato do Revólver'
ira atiradores elas classes ele rc-

Da-
VV1CS.

«ateios: Aüi.ido, 3i$Soo; dupla (i-i\
3,*ííioo.

Tempo, in?" 3I5.'Movimento «le apostas, i.| :;04$ooo.
I —H-»_B_» —1 .

•Com
¦sar*-?<*-•;
gunda vez,
Club", l-:c.4
volver.

Como nn
-rrande bril;
bicnnio. U
ganizado, será extenso
tendendo a ,(li:taíjnc especial.

ícrão prêmios medalhas c
«le- fino sos!*. ...-.,

A pruva d«> "Campeonato , princinal üc
concurso, será c-.n 40 tiros, ,*vir.i ai
res ile- qualquer categoria, socos il

anno fimí-.t, rcve3tir*sc-;i dc
i o cc-ncurso conimetncrativô <lo
progranima, cuiiiadosan.ento or^.

intere-ssante, pre-
Jar i festa u-n de;-

jjec tes- dej .-.rtc

vcr-CInb, c ;er.i ene
nacional, a ..o nict

Opticrtunaniciitc ,
diçCirs do concurso.

ectuada cm ivo
He-
inter-

TRATAJ1EXTO 1)0 ESTOStAGO
VISANDO t> l'l(i-\HO. 1.1UN.V.S

INTESTINOS COM U

TRINOZ

S. Martinho do Porto
Ç:$z e*tpccial dc petisaueíras á porlu. I

ene/a ABERTA ATE' A UMA HORA. 1
Tem Gabinetes para familias -HUA DOS
ARCOS N. 3. 

'

PELOTA | .
FROXTÃO NICTHEROT

VenceJores da íuikçjo ícaUzcda lio-n-

1" logar 2° logar
Iler_icnc.;iM<-> . t . 3
l*.«-!:::r.-.> -
Soloi-:il«íi . , . . '. 3 ¦
Anlonio . . . ; . . 5
Nilo =
Gocnng-i • . t • « v
Capiv-ir.i .* '
Luis •- »
Samuel -
Pinho o. ,.'

DomiiiEo, --?. fuK«ção ao rac-a dn.

ERÜESTO DE SQIBZA
Exl r.iclo fluido dns tres nn-

zes : Nnz ilo K11I11. Xoz Voniiea
c .Noz .Moscnilii.
TOMCO ESTOMACAD o DIU-
lílirico. contendo aludi» a

MEI-ISS... o ANIZ o o
GERVAO.

ANIOUA. l)i:i!ll.ll)AI>E NElí-
VOSA, Más diiífstões. máo ha*
litii, peso ilo estômago, flores
do cabeça, falta de aniietitc.
GKA-XADO J&O.-l* (lo Marco. 14

__ -**-_a-»-a_>"0-9a»*'

AS lllFAS OPE RECLAMAM

Uma liisôa d'íiiiiia íiôilre
Xr. Meyer, ú rua Jacintha, fundos

da Lopes da Cniz. existem uns íerrcnns
(lcvolt!to<s que ficaram completamente
alagados com as ultimas climas. A
agiia já está verde, e ppntrida.

Os mosquitos proliferam. E' tudo
tuna seria ameaça á saude, dos que tem
a infelicidade dc morar ali,

Porque não attendein as autoridades
da hvgiene nc. constantes reclamações
que llies foram dirigidas, pedindo uma
providencia salutar contra o terrível

ffiins dos vapores attstro-alleniães que
se adiavam em portos portuguezes, c
que foram, como sc sabe, requisitados
e incorporados á Marinha, cm vista
duma resolução do Parlamento dc Por-
tugal.

Charutos VIEIRA KE MELLO
os melhores

NirroES
lll

Pela Cruz Vermelha
Portugueza

Campos, ei — (A. A.) — As cor
ridas da Associação Prolectora do Turf
boje, em prol da Cruz Vermelha Por-
tugueza, estiveram muito concorridas.

:!t

Uma conferência do sr.
Magalhães Lima

Paris, ei — (A. II.) _ O sr. Ma-
gallu.es Uma fez boje, cm Toulouse,
uma conferência explicando ns razões
que levaram Portugal a combater pela
causa do Direilo c da Liberdade.

A conferência, a que assistiu enorme
concorrência, constituiu Uni verdadeiro.
successo.

Charutos VIEIRA DE MELLO
os melhores nc-xro

UMA ENTREVISTA

A situação na índia
Loiidrcs, 20 (A. II.) — Lord liar-

dinge, e.\--vice-rci da índia, que o mez
passado regressou a Londres, deu ao
correspondente do AV:;' Vor': Times
nesta capital unia entrevista sobre a
situação na índia durante a duração da
guerra."Pelo espontâneo concurso prestado
:i guerra — «lisse lord Ilardiligo — a
Índia merece ser considerada como par-
te integrante do Império Britannieo.
Ao principio da conflagração, a índia,
por assim dizer, esteve desprovida de

opas britannicas durante vários mezes.
loiitíngeiites indianos que

partido para o estrangeiro, a bater-se
pelo lmncrio, constituíam um cffcctivo
vinte vezes superior ;i totalidade das
ropas enviadas para a Cliinii pnr oeca-

sião do levantamento dos ' boxers".
Com excepção de algumas baterias da
fronteira de nordeste, essas mesmas re-
duzidas de seis a quatro bocas dc fogo,! fazendo os primeiros curativos
não havia cm todo paiz, cm determi-
nado momento, quasi nenhuma arti-
llleri..."

I.ord Ilardlngo referiu que, ao prin-
cipio da guerra, tivera demoradas con-
ferencins com os chefes de toda a In-
_ia, os quaes lhe tinham assegurado
que se não produziriam distúrbio..."A minha confiança fui inteiramente
justificada pelos factos. A índia en-
viou 300.000 homens para a França^ o
1*'gyr.ii., a China, a Mcsopotatiii,., o
Oriente Africano, Gallipoli e até para
os Camcrouns. Durante algumas se-
manas, cm meio de uma população de
,. 1.. milhões de pessoas, não houve mais
de 10 a 15.000 soldados inglezes! Que
situação não se teria creado se liou-
vessem tido o mínimo fundamento os
boatos de procedência inimiga, segundo
05 quaes rebentara na índia uma rebel-
Iião grave c que abrangia enorme área!

ainda,

Um soldado do exercito
põe em polvorosa um

botequim e o posto policial
Hontem, o soldado do Exercito Leo-

poldo Silva, do esquadrão de trem des-
tucado cm Gericinó, resolveu pôr cm
polvorosa a estação do Ilangú.

Assim, de faca em punho, cm compa-
nhia dc outros, invadiu 11111 botequim
daquella eslação, exigindo que lhe dés-
sem e aos seus companheiros alguma
bebida.

Como o dono do botequim negasse
o que Leopoldo e seus companheiros
exigiam, tomaram a resolução de vinr
«iquillo cm frege, jogando garrafas e
quebrando cadeiras.

A policia do 25", tendo sciencia do
facto, compareceu, na pessoa do eom-
missario I.aymundo, que prendeu Leo-
poldo, levando-o para o posto.

Ainda ahi Leopoldo voltou á carga c
armou novo e terrível sarilho.

O commissario, então, pediu auxilio
para o 2" regimento, que mandou uma
escolta, .composta de utn cabo e tres
praças.

Quando o cabo c a escolta iam con-
ditzindo o soldado arruaceiro, appare-
ceu o aspirante Facó., que ao saber do
que se tratava, mandou" que o soltas-
sc :t:.
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Um attentado contra o
ministro italiano

Roma, 21 — (A. II.) —Telcgraph.im
de Addis-Adeba, «.pilai da Ábyssinia:

"Na noite de 17 do corrente foram
disparados diversos tiros de carabini
contra ns janellas dos aposentos d_
ministro da Itália, conde Colli di Fc-
lizzano. Os "ascaris" de guarda «'1 le-
gação perseguiram os aggrcssorcs, não
conseguindo deitar-lhes a mão. Entre
os "ascaris" c os desconhecidos troca-
ram-sc alguns tiros.

O imperador íoi pessoalmente á !•
gação exprimir o seu pezar pelo íacto
c manifestar as suas sympalhias pela
Itália.»

INGl-EZÃS
As lecltlmns cnsomirns só nn

CASA LONDON
Cnlco deposito no Kio. Torno.»

sob medida
50$000, 60$000 e 70$000

Aviamentos do 1* qualidade.
Cuidado com os imitadores, A
nossa casa ú

KUA UBUGIIAYAyA. 13C

Desfalque numa collectoria
mineira

Bello Ilnrizome, 21 — (A, A.) --
Francisco Cindido de Oliveira, colb--
ctor estadual cm Italiira de '.Matto Den-
tro, deu um desfalque cm dinheiro 111
collectoria daquelle municipio e fugiu.
„ . ¦_— ,, ¦—J m mtwmm/m_mWM - 

OHABÜTOS COSTA FER15EIKA
A' venda cm todas as charutarias —

Deposito: Rua do Carmo, 56.

Os leões do "Republi-
ca", ferem o domador

A' ultima hora soubemos qua o arro-

^_ ] Os contingentes indianos que haviam , j .do domador Fusina, ao trabalhar no
espectaculo da noite de liontem, uo thca-
tro Republica, foi ferido em uma das
mãos pelos selvagens leões.

O fado produziu alarme, sendo cha-
mada a Assistência que actidiu cel.re,

Xão obstante o oceorrido, o domador
Fusina trabalhará hoje. entrando, como
J«: costume, na jaula dos ferocissimos
leões.

O espectaculo de hontem, no Repu-
blica, como se sabe, .ra era homenagem
ao uosso eminente patrício Santos Du-
mont.

X VIDA EM .H
hi-isotÉ

DB

Ernesto Souza
BRONCHITE

oaquidãa, Asllinu,
Tolieicnlase pulmonar.

GRANDE TÔNICO
a&re o apppilie c pr o mz a

[orca miistüiar.

Faclo muito característico, — c:ida vezi
que ba uma tentativa de arrastar :'i sub-
levação um regimento indiano, são os
próprios soldados mie levam a informa-
ção da tentativa ao conhecimento do
governo.

Desde que começou a guerra todas as
classes políticas e instruídas da índia

, deram tréguas ás controvérsias 'para não
Se a índia tivesse faltado á lealdade; ciearem embaraços ao governo. Os dis-
á Coroa, como tanto desejavam os alie-! cursos que tem pronunciado os membros

.es. a politica seguida pela Inglaterra • indianos do Conselho offercccm tio
todo o

— dis-

foco de infecçoes .'
Ahi fica mais esta

seja attetidida. /•

! valeria por unia evacuação de '-*''" - '
território indiano."

A índia forneceu egualmente
se Lord liardinge — grande copia dc-
obuzes c- munições .1 metrópole e ao
Sul Africano. Quanto ás noticias dc
movimentos sediciosos ua índia, com
as quaes a Allemanha ince:
enche os scus' jornaes e até certo ponto j05 da imprensa neutra. Lord liardinge
não contestou que lavre um certo des-
contentamento na índia, aceentuando,
porém, que esse dcsconteiitaiiienlo tem
mais uma feição anarchista que revolti-
cionaria o '.-nele á abolição Ic autor!-
dade. e não á sua substituição. Abun-
dam as •provas de oue os chefes agita-
-dores operam a soMo da Allcmanha; a

5 profunda lealdade das pop*ila--úes frus-
ta, entretanto, todas as conspirações.

quente testemunho do desenvolvimento
«lo sentimento de responsabilidade entre
os elementos dirigentes da índia. Nada
poderia superar a fidelidade dos princi-
pes indianos que enviaram á metrópole
nãn só grandes contingentes de coinba-

11, tentes, como tambem grandes somtnas
antemente \ em dinheiro.

Relativamente ao Afghanistan, Lord
liardinge disse p*-» o Emir renovara a
Gran Bretanha as suas promessas dc
que manteria a neutralidade no confli-
cie, a despeito de toda a pressão que
sobre elle procuram exercer a .Aliem.-.-
nha e a Turquia. Quanto no Tàbct,
limitou-se o vice-rei a recordar qne toda,
a cidade de Lhassa sc encheu Ue ban-
deiras festivas por oceasião da grande
victoria obtida pelo general Bctlia, no
Sul Africano. --

CRANADO * C, 1<> d* Mnrcc 14
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TERRA & MAR
Exercito

Serviço pnra hoje:
Superior «le dia, capílão Francisco HorJ.t

r,ir;': da Silveira, do i° regimento dc cn-
vallaria.

Dia íio pn?to módico (la Villa Militar, rr.*
pitão dr. Antenor O' ií^illv -de Souzai do
iu regimento de Infanteria,

A 5a brigada d.irá as guardas da Mínisíc-
rio da Guerra e Hospital Cenlral. patrulhai
para o novo Arsenal e Intendcncia da Guer-
n. o official para dia a esto quartel-general
c os (-oriictciros para o Collegio .Militar e
cíU divisão,

A fia brigada dr.rá ar» guardas dos palácio!d.} Cattete e (.tiniialiarn. c a oatrulha -Í dis-
üusiíúo dn offici.tl de dia.

A .i*- brigada dará dois officinea para a
serviço da ronda e quatro ordenanças para
esta divisão,

A 3» brigada darS as patrulhas p*.n .*
f_brica de charutos e morro eb Capão.

:.: IS #
Brlctn-ln Policial

Serviço para hoje:
Sunerior de dia, capitão Domingos AnVr.

Machado ImIIio."
Official de dia á Drigada, alfcres Te !i «

Duarte Kibeiro.
Medico dc dia no hosoital, tenente ¦

Carçon l.ino de Alliuqucrnue c interno ¦'•
fha, alferca honorário Arlindo Aíiuino ui
oliveira.

Dia á pliarmacia, alfcrcs pharmaccttl *¦*¦
Alberto Mallet í-«;.ircs e pralico Caiiicrii"'
Kascimcnlo Lima.

Dia ao gabinete odontolneico, _¦ cirttr^'"»¦''•
dentista Arthur Sayão do Moraes.

Inspecção dc saude, major graduado •-'¦?¦'
Anlonio Pereira de Vclasco Molhu. i"*
nentes drs. Gerçon ],iri-í dc Alhunueni-c
Pr-nci-co Leopoldino Gonçalves Lima. .

Musica dc prompUdÜo, a banda d,\ >.
Rada. , . .

Auxiliar do official dc dia a Engrnla, :". •
gcnto Affonso, . ,

Kondani: nn 40 districto, oltcres Hnrtl:
n.eu Pessoa dc Mello; as natmlhas. tenu
Faustino Jtisé Alves c alferos. Sabino 1
di Cunlia: 03 19» e ao°i dislnctjis. te-ie*
graduado Tlicniístoclcs Soido de Barras, i
cjo. c na caiiílc, tenente Alfredo tio
lüarbara, ...

Promptidão: na cavallaria. tenenta í.
ío de Souza lieis, e nn i" batalhão úc

I fanteria, alfcrcs José Ouirino de 0.1M ¦¦;
Guardas: na Amortizacüo alfcrcs -<i'¦']*¦/

1 Jcsé di) líomfim; na Convcrf-ão, ttíiKi.ií,l,:' n .oi Servido (la Cosia: no Tliesanro. ;¦-•¦¦
Iii-é de Medeiros Cymbron Sobruniii. c
Moeda, nlferea Manoel 1'errcira ne_Al>mi.,i.

Dia aos corpus: no t° batalhão, cv-' ¦
Heitor Flores «lc Moraes; no -". •''•:•!
AffonâO Mc-lln Silva; 110 3o- tenente- ."
ricl dc Hollanilri Cavalcanti; no -t". c.i
losé Parho'-a I.inwi; na cavallaria, cip.í;
Fernando Carcio Ramos; n-i auarlcl
Meyer, alteres José lo_(iuim dos San o?..-
11 quartel da Saude, taicnle Alfredo
Santa Barbara,

I Uniformo, .;rt.
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A cutis de
creanças a
que não se
presta a de-
vida atten-
ção c arrui-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
ciosos usara
para as suas creanças o afamado

Sabonete de Reuter
que tem a virtude do conservar-lhes a cutis suave e biilnant»

como o setim c perfumada qual uma flor.

Rocha; 3 <lítas, a. A. Irmão; 4 ditas, a
iC. VaBqueií ,12 ditas, a M. Saraiva; 3•ditas, n -G. Ribeiro; a ditas, a Ilocck; M
ditas, a N. Saraiva; io dilas, a I,. Ui-
beiro; lí ditos, a C. Irmão; 2 ditos, a C,
Comes; -9 caixas de carne, a 11. Albuquer-
quc; I cesto do carne, a V. Scnna; 3 di-
tos, a Bittencourt; i dito, a Julio; r dito,
a Ed. Grijó; i caixa dc carne, u J. lia-
rinho; 3 caixas dc requeijão, a Cruz Ir-
mão; 6 caixas de toucinho c carne, a I*.
Carvalho; i caixa de tripa!, a A. Mello;
4 caixas de toucinho, á ordem; 4 ditas,
a ordem; 2 ditas, á ordem; 1 dita, a J.
Souza; I cesto de lingüiça, a P. Linhares.

yiw.-iaa.

COiMIM
———¦"^w^*^a| ' iTiãnii ^*VlllC

Kio. 23 dc mato de totó.
NOTAS DO,DIA

Hoje, ás 3 horas da. tarde, dt
_i a asfiomblêa da S<
cantil,

cicdalc
era realizar-

ürasil «Mer-

Hoje, .'1 1 hora dn lardc.
ns crodores da fallencia d.

deverão reunir-
j. Caetano de

CIMENTO
Alfândega, 110

dia

de l'u

hora.

ASSEMBIiÉAS CONVOCADAS
Conipanliia Expresso roílcr,-" «na

l i|j hora. ,
Sociedade Anonyma íirtini

Hrasil, dia 2.1, no meio-dia.
Hanco «lo Urasll, dia 24.,.a - --¦ ,
'límprcsa Auto-Avcnida, dia 24. as -¦ uo-

"Companhia 
Estradas dc Terio Noroeste

dü lirasil. dia 27, Í-. 2 horas. .
Companhia Materiae, de Construcção, du

20. á 1 hora. _ ',, 
, .

Conipanliia de Seguro, C. Lloyd America.
«o. dia 30. ' 1 hora. .

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 3",
' ' hora. .... i„

Companhia Tredial e de Saneamento do
-Rio dc Janeiro, dia 3".

,.„..i.:.. c Ju

ios

50 caixas du bacalháo. a 0. Campos; 100,
n Caldas Haitos; 50. a Azevedo Andra-
dc; 75, ã ordem; 3.778 barricas dc ci-
incuto, a llolniburs ílclcli; 23P volumes
de papel, no '-Imparcialj" tso rolo* ao•'.loriml do lirasil"; 337, ao "Correio da
Manhã"; 114 fardos, a O. Almeida; 19,
a Mendes Rapp; 13. a 1'rancisco Ulierliig;
14, ao "Jornal do Coinmcrcio"; Si n Villns
Hons; 400 rolos, ao "Jornal do Commcr

130 fardos dc polpa dc madeira, a
llech.

BISCOITOS CARR
Alfândega, 110

,. , .- . hora
tiidcruritica Ilrasilcira, diaCompanhia

as i hora.
Companhia Propriedade

31, á t hora.
Compahnla Industrial dc

«o Brasil, dia 31. 4 i hora

30,

dia

Mdlioranicnlos
Hunuucnscsi

SABÃO
Rua da Alfândega, UO

RETIIÍMO DE ORI0DORE9 ,
fallencia dc I.. Soares Figueiras, dia c&.

i i|j hora. ,. ,. ,Pian.lard Oi1. Company oi
ás a horaí.

II. líabello & C
l'allcn(ia de

Hrasil, dia 20,
Kalteucia dc

1 hora,
dia 30,

SEBO
Alfândega, 110

Peto vapor nacional ''Olinda", dos portos
do norte — CarRfl recebida: 1 volume de
pirarucu', 5 dc camarão. 30 fardou dc ni*
fíodãu c 1.300 caecos do asíiiear, á ordem;
150 fardos dc alRo'lão, a Zenha Kamos;
1 de pelles, a 1'". Plácido; 50.1 saccos de
assucar, a Jolui Moorc; i^ de feijão, a
A, lt. ."Mercantil; 2.*o dc farinha, ao Lloyd
Brasileiro c i volume dc couros, a C.
Guimarães.

Pelo vapor argentino " I.ibcrlad", de lio-
s:irio — -Car«a rccehida: 1,156 saccos dc
tricô, com 78.5.18 kilos <- 14.618 ditos «
«rimei, com 94Í.-Ilu kilos, a -Medeiros
Mello.

Pelo vapor nacional "Cubatão", de Ro-
sario — Carga recebida: 35.1.18 saccos «le
trigo, com '2.283.154 liilos, ao Moinho In-
glez.

CHA'
Alfândega, 110

CONCORRÊNCIAS -
ANNUNOIAUAS,

Directoria Geral de Obras c Viação da
I"i..feitura, para illuiiiiii.ii.ão elecírica, publi-
c.j e piirticulai da ilha dc raqueta, da .'J,
fl f iiora.

Ka Inspectoria de Maltas. Jardins, Caca
(' Pesca, para o arrendamento dc cumparti-
i".inlos dos mercados dc flores, da travessa
«lc S. Francisco dc 1'aula, e em frente ao
ccinitcrio de ti. Francisco Xavier, dia ;ii, ;i

i hora.
Superintendência ih. Serviço de Limpesa

Publica e Particular, para a venda dc ler-
ic c nço velho, dia 27, á 1 hora.

Superintendência do Serviço de T.nnpcsa
Publica e Particular, para a venda de pneu-
inaticos c câmaras dc ar velhos, dia. 30,
á 1 hora. , ,.Na Inspeciona «lc Mattas. Jardins, Laça
e Pesca, (tara o fornecimento dc 10.000 ti-
nas. 5.000 bambus c 5.000 estacas para arbo-
ri/ação publica, dia 30, á 1 hora.

Na Directoria Geral dos Correios, para a
execução «le obras nus departamentos de
"'.issÍKu:inles" c "dlstrlctos" da 6" secção
«ia sub-directoria du trafego postal, dia 31.
4; 3 lio'aí.

ENXOFRE
Alfândega, 110

CEJiTKO COMMUliCIAL DE
CEREAES

Cotações semanaes, de accordo com a re-
fôrma npprovnda em asscmbléa «oral dc 21
de setembro dc 1000

Preços (iini lotes:

Arroz nacional. .cs;?.l>;ro idem, superior •
Dito Idem, bom. *
I líto idem, n-£u!.ir. _,
Dito idem do Nort
branco

Dito Idem do Norte, r.;
indo. ,-..•-Dito (iRiilha, cstrangcir;

Dilo idem, dc -a .
Mito hifilcz. . . .

Patinha dr' mandiod
de Pnrtu /llcarc:

Cros-ja. , 1 ¦ » f
lll Inicial

Minimo Máximo
mo kilos

50S000 a 53I300
41^700

?3O0 a
.J5$oaü
3&?700
J1?700

,V->$oo;> a 36-Í700

cS_L;i'"' -. 31$700 i

Pelo vapor nacional "Saturno", dn Rio
da Praia — Carga recebida: 30 caixas de
banha u 5 barricas dc araruta, (a Quei-
roü Moreira; 12 saccos dc polvilho, isu
de arrou o à, caixas dc binha. a Zenha
Ramos; 25, a P. Braga; 30, a Arch.f Ilu*
go; 30, á ordem; si «lc manteiga.,a or-
dem; to de cisarríllios, a Lopes Sá; 100
snecoa dc arroz, a Sequeira; 5°° fardos
do fumo. ao mesmo; 5 caixas dc conser-
vas, a Corrêa Itiheiro; 5. a P. Carvalho!
5. a íleriiurdcs; co de biscoutos, a Coc
lho Nuz.: 10, a T. Borges; n, a 11. Mar-
ti; s, n ílcrnardcs; 8, a P. Carvalho c io,
a Oi Campos,

Pelo hiato nacional "Vencedor", dc Ca-
bo Fria — Carga recebida: cal.

Pelo vapor americano "Istlimian", de I»ul-
ttmorc — Carga recebida: carvão.

Pela lv. F. Leopoldina — Carga rece.
bida: milho .(.fr saccos, á ordem; 158, a
A. Pollery; isj, a It. Alves; 27, a li.
Albuquerque: i. a lícrnardcs Irmão; ig,
a II. Martins; co. n I'.. Irimio; uc, .1
Q, Moreira; 31, a U. Queiroz; 79. a A.
Lemos; ,-,S, a M. Xainiíh; 122, a M. de
Soi'za; i-i-i. a Kiln_.iro X. LcsSa; iJ7, a
Avellar; 70. a J. A, «Ribeiro; -o, a Si-
queira Veiga; -?, a Sequeira; Cg, n C,
Moreira; 45. n C. Pinto; 29, a C. Rezcu-
dc; 2,\, a C. Regufí; 24, a C. Ferreira;
41, a Imv Joule; 27. a S. M?acedo; 20,
n .M. Pinlo; 20, a M. Ziunilh; 22, a Th.
Pereira; 2!*, a Nazar Irmão; 15. a Ad.
Sch. Pilho; 60, n V. Monteiro; 19, ti
U. Arr.io; 15. a S. .1. Assaff; io, a iM.
Pinto; ' '. a 1'ias Garcia; 6o. a P. 0. M,
I.olio; «.-. a T. Porgcs; «), :i J. 1'. Ilrnz:
ir.(, a Ferraz Irmão; 1,10. o T. líorgcsá
ií!, u Damnzio} 50, a Simões Macedo; 04.
a Diaa Garcia; ioo, a M. K. Schmidih: o
jaeás dc carne, a T. líorpci; s, a C. Ta-
veira; 4, a Prista; r, n 'I'. Horges; 1. a
J. Cunlia; ;t. a Rd. Grijó; 8, a C. lías-
tos; 17. a G. Ribeiro; 15, a A. Chaves;
(i. a A. Irmão; 10 fardos, a Avellar; 10
jacas do toucinho, a T. líorgc»; 10. a K.
Ürijõ; 10, a M. Rocha; 10, a C. Ta-
veira! 10. a 0. Moreira; 1 de tripas, a
C. I.. Azevedo; 2,1. de batalas; Md. Cri-
jó; 10 rnlor; de ^ola, a Q. Moreira; 5, a
C. S. CarvaMio; 20 latai de manteiga, a
A. Pinlo; 1.encapado do pelles, a Pinei.
dó; 13 de feijão, a I. Torres; 20 de arro^.
a Avellar; iS, n ordem; 50 d»? assucar,
a T. Borges c 5 de cacáo, a Avellar.

Pela Camareira — Carga recebida: 180
saccojj de farinha, a T. li. Marina; 1.000
dc assucar, a J. M. Kintisch: 20 <te milho,
a R. Pitia; 50 dt; farinha, a P. Cunha.

Pela lí. F. Tlicrczopolia — Carita rece-

MACHINA DE FURAR

Alfândega, UO
Marítima, car§a recebida, 17 saccos de

feijão, a Carlos Taveira & C.a; 23 de
milho, a J, It. Coutinho; 173 de arroz,
a P. Pedrona; ioo, idem, a Ferrai Ir-
mão & C.*; 196 fardos dc carne, a 11.
Albuquerque; 250, idem, a H. Kalkuht;
39, a José Paginar; 1, u Th. Lillc & C";
30 dc xarque, a Teixeira Borges; io,
idem, a Cunlia Filho; 165 dc alfaia, á
ordem; 2 saccos de polvilho, a M. Ro-
cha; 3.(7 couros «salgados, a Norbort;
14 saccos dc borracha, a idem; 505 cou-
ros salgados, á ordem; 3 jacas dc quei-
jos, a P. Antunes; 1 a J. Arthur; 2, a
G. Mattos; 2, ,1 J. Moreira; 2, a O.

2, a P, Almeida; 4. a Lehrão
4, a João Cunlia; a caixas, idem,

Frutas; 2 jacas, idem, a Marinho
4, a P. Almeida; 4, a F. Mo-

. 2, a P. Almeida; 3, 11 F. Morei-
ra; 2, a P. Almeida; i, a F. Moreira;
2, a G. Hibeiro se C.n; 4, a S. L, Ri-
beiro; 4. a idem; 2,'o A. Irmão; 1, a
S. Mariz; 2, a A. Pinto; 3, a R. I.o.
pes; 19, a S. I*. Ribeiro; 700 -saccos, dí-
versos, a A. Maia Irmão; 10 latas de
manteiga, n C. Duarte; 23 jacas dc «piei-
jos, n S. Mariz; (it a Pinto I-ojils; 4, a
S. I.'. Ribeiro; 25, a C. Duarte; 2 cai-
xas dc frutas, á Casa Carvalho.

Pelo vapor nacional "Satellite", dos por-
tos áo «norte — Cartja recebida: 400 far-
dos dc algodão, á urdem; 203, a Zenha
Ramos; 4.11-i saccos de assucar, a Thomaz
da Silva; ioo, a F. Gaffrcc; 934, a Zenha
Ramos; 300^ a (M. Zamith; i.uoo á Com-
patdiiu Usinas Xacionacs; 1.435, á ordem;
e 2,í tonncts de álcool, á ordem.

Pelo vapor nacioual "Minas Geraes", de
Nova Yorlc — Carga recebida: 350 tinas
de bacalhau, 323 sacws de cevada, S?5
caixas idem, iuu saccos dc assucar. 20 far-
dos de canella, (1 de cravos, 45 de pimen-
ta. 23i saccos de ervilhas, 49 volumes de
•comesliveis; 35 caixas de fermento, 14
barricas de carnes, 14 caixas de lupttlo,
4 saccos de ameixas, 169 harris de oleo,
700 fardos de algodão. 4 <ie papelão, 19
caixas dc papel, 8 dc sabão, 6 dc cera, 12
barris idem, l.ooo dc saes, 5 de soda, 115
tamboretes dc soda cáustica. 500 caixas de
ipassas, 32 dc pape!, guo saccos de saes e
30 caixas de couros, á ordem; C, a A.
W. Krebs, 1. a Padula; 2. a Ferreira
'Souto; 1, a Preito Anseio; 2, a Antônio

.Rocha; 4, a Uordallo; 4. a M. An-
drade; _ 1 de charutos, a li» O. Leite-,

barricas de fumo, a José F. Correia 1
>j fardos dc papelão, n Ferreira Souto,
300 saccos de arroz, ao Lloyd llrasileiro;
84 caixas de pipperman, a Packer Dias.

Pelo vapor nacional "Itajubá", dos por.
tos do sul — Carga rccehida: 1.050 cal-
xas de banha, 300^ saccos de farinha. 350
de arroz. 37 de cera, 6 dc colla, 91 atta>
dos de taboinhas, 1.053 couros e 19 barri,
cas de carnes, á ordem; 464 fardos _c
xvirques. a V. Oliveira; 40 barricas dc car-
jics.^ a 0. Carneiro; 50 quintos de vinho,
a 'Ferreira Cabral; 1 caixa de couros, a
G. P. Cemucira; 10 barricas de matto,

F. Plácido; 50 a G. Almeida; 50, a

Pereira; .so ditos,
sacros ile arroz, a
a II. Albuquerque
Costa; pc dilos,

Gomes; 50, n
de taboinhas,
M. Ferreira.

Ferraz Irmão;
1 C. Fiat f.ux

4-. alta-
c 60. a

SERRA CIRCULAR
Alfândega, 110

Pelo vapor nacional "Javary", dos por-
tos do norte — Carga rccehida: 3 barri?
dc oleo, a X. Guidiobel; 70, a C. P.
Maia; 21 rolos dc sola, a F. U. Wal-
ther; 1.309 saccos de assucar, a Zenha
líamos^ 460, a Thomaz da Silva; 200 de
cocos, á Comp. de Conservas Alimentícias;
48 de^ farinha, a -S. Clarc; 90 saccos de
café, á ordem; 445, a S. Clare c 100 amar-
railos de píassava, a Wobcr.

Pelo rebocador nacional "Sul America",
d-* Cabo Frio — Carga recebida: 90.000
hilos de sal, a Miranda Tclles.

Pelo t pontuo nacional "Fspcrança", Ac
Cabo Frio — Carga recebida: 650,000 ki-
los do sal. a Miranda 'lVIes.

^ Pela chata nacional "Clara", de Cabo
Frio — Carga recebida: 1.270.050 kilos
de sal, .1 V. Mattos.

Pelo rebocador nacional "Urano") dc Ca-
ho Frio — Carga recebida: 90.950 kilos
de sal, a José P, Aguiar,

_ Pelo pontuo nacional " ürasil", ile Cabo
Frio — Carga recebida: 146.900 kilos dc
sal a José P. Aguiar.

Pela lv F. Central do lirasil (S. Diogo).
carga recebida: 58 latas «lc manteiga, a
A. R. Oliveira; i caixa idem, a Corrêa
iFilho.s; 22 latas idem, a Coelho Martins;

lilás, a V. Seura & C: ,S ditas, a A. R.

bida:
11. n

E1CC0:
Carvalho o

farinha, a A. Santos
3 a 'Souza Valle.

.1 ...ú'joo J
Náu lia

Nau ha

-achada. .
VarUih. th

,le l,agi uai

IVijáu de Porto A!iyie
IV.ic idnii, da le -i
l»ii-.> idem, rl( Santa

Catharina. ....
li i kio manteiga,
i>
nao
r.:i.)
Dilu
Dim
H.io
Di-.c

idem'it' cõics di\
mulatinho, idem. .
imeuiloim, idem. .
branco, idcin. . ,
vcruicllio, idem, .
enxofre, idem. .
branco, estrangeiro

Dito amendoim, idem. .
P;to iradinlio. rAtrang.
\l:!hi amartllo da terra
Itíio branco da lerra. .
Mülu» iuímo, idem . .
Oilo amarello, du N-.mc
Cnngica, .....
Alpif:a nacional . . .
Dita estranquir.i. . .
r..ri'11-i «li- lr:g
A:ncndoim cm ca?ca. .
Tiemoços•lirvilhas estrangeiras, .
1'itbá dn milho. . . .
T i-ioca uacion.d . . .
Polvilho, idem ....

Vi. ia. idem. . . .
.' ':.:.i eflraiiçtira . . .
Mjttc cai folha . , .
üataiia naeionae?. . .
Manteiga de Minas. .
Carro dc porco, do Uio
Ct.111.lc

Dita do Paraná ç San-
1.1 Calhai ina. . , ,

Toucinho

Não ha

ui$70'i a
23S300 a
20S000 a
20S000 a
^i-$;oo a
.if.Sreo a
üuSooo íi
25$ooo a
<j.|Sooo a

a6S;uo

_:i$;oo
33?300'2O$700
25$000
3ÒJ00O
405000
23$300
2ÍÍ.IOO
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Oliv
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SARDINHAS
Alfândega, UO
1!, I-". Central do Hrasil (S. Diugoi.
recebida: so latas dc manteiga, á
188, a 1). Alves Sc C; 03. a A. lt.

af 50, a C,, Irmão a C; _.<), a R.
K: C.í 17 caixas, a V. Pereira s C,;

Oliveira; 12 ditas, ao inclino; 20 d-tas,
a Amarante; 15 ditas. ;t João da Cu,-ilm;
i«l ditas, a Teixeira Carlos _ C.; 6 ditas,
a Guimarães Irmão; 30 ditas, a A. Uarroso;
24 dilas, a Avellar & C.J 6 ditas, a Souza
Matlos: 10 dit.-.s, .1 dl. Alves Ji C; .| eu-
iíra«lados idem. a A. li. Oliveira; 9 latas
idem, a G. Ribeiro ív C; 33 ditas, a Th,
Pcre:ra; 10 ilitas, a Pinto Lopes; ao ditas,
a Ferraz Irmão; 20 ditas, a Guimarães Ir-
mão; 1: ditas, a Th. Pereira; 25 ditas,
a iA.t Amarante; 24 ditas, a >!!. Alves &C.;
21 dito?, a Th. Pereira; ^<>o ditas, a 'Mar-
quês Sampaio; m ditas, a Th. Silva it C;
.•o caixas, á Leiíoria Modelo; 1; latas, a
JL Fonseca; yj ditas, a Prista & C.; 50
dilas, â I,citeria llol;t 3 cníra-lados, á or-
dem: 4 jacas de queijos, a M. Rocha; 4
dilos, a Alves Irmão; 8 dilos, a G. Ri-
beiro: .'. «litos. a 1'. Almeida; 6 ditas, a
1. Uorges; j ditos, a G, Ribeiro; 15 cai-
.vi-, a Teixeira Carlor.; 30 jacas, a João
Cunha; 19 ditos, a Damasio & C; 8 jacas
de carne, a Guimarães Irmão; 9 ditos, a
Corrêa Ribeiro; 10 ditos, a Ferra/ Irmão;
!'. iFtos. a Avellar .V C: iq dilo:

7, a Rocha; 2, a César; 2, a Agostinho ;
4, a Uarroso; 1 dito ideni, a C. Irmão.;
4 caixas dc queijos, a lí. Irmão; 10 ui-
tas, a Costa; 23 ditas, a Damazio; ia
ditas, a Vasques; 4 ditas, a A. Irmão;
6 ditas, a Rocha; 10 ditas, á ordem; 2
ditas, a Frias; 2 ditas, a Daniazio; 6 ditas,
a Ribeiro; 6 ditas, a Pinto I.opes; i dila,
a J. M. Reis; 4 ditas. <t 'F. .Moreira; 5 d}'
tas, a Torres Rego: 8 ditas, a J. A. Iti-
beiro; 6 ditas, a Pinlo Lopes; 7 ditas, o
A. Irmão; 13 ditas, a L. A. Carneiro;
6 ditas, a C. Vasqueí; 3 ditas, ao mes-
mo; 4 ditos, ao mesmo: n <litas, a M-
Sobrinho; 20 ditas. ;i Teixeira Carlos; 6
ditas, a J. A. Ribeiro; 5 ditas, a João
d.i Cunha; 12 ditas, a T. Carlos; 4 dl-
tas, ao mesmo; 6 ditas, a BI. Saraiva;
4 ditas, a Teixeira 'Carlos; 4 ditas, a
I.uiz; 4 dilas, a i.M. Saraiva; 8 duas,
u João du Cunha; 9 ditas, a Pinto Lopes;
10 ditas, a A. Santos; io ditas, a Torres;

•1 dita, a Cardoso; 2 ditas, a Simões; 2
ditas, a Ferraz Irmão; 1 dita, a Alves;

1 dita. ao mesmo; 13 diuis. -a Almeida; «j
ditas, a VaSques; 7 ditas, a Gaspar; 1
dita. a Santos; 1 dita, n -Fonseca; 1 dita,
a Soares; 16 ditas, a N". Saraiva; 6 di-
tas. a P. Lopes; 3 caixas dc carnes, a
,\. Marinho; 1 dila, a M. F. Aragão; 2
dilas, :i A. S. ordem; .: ditas, a '1. M.
ordem; 3 ditas, n T. ordem; 1 ciigradado,
a Cordeiro; 1 caixa dc carne, a Z. or-
dem; 3 ditas, a Torres Rego; 3 caixas
de toucinho, ao mesmo; 2 ditas, a J*,J-
O. Castro: 4 ditas, a Z. ordem; 4 caixas
de toucinho, á ordem; 8 ditas, a Z. ordem 1
H ditas, a 11. S. ordem; 5 ditas, a -F.
ordem; i cesto de metidos, a J. _Õ. Cas-
tro; 2 caixas de requeijão, a Vasconcel-
los; i cesto de requeijão, a Fernandes; 2
cestos «le nicudos. u M. iF. Aragão; 2
agradados de biscoutos. â ordem; 3 caixas
de frutas, a Pereira.

Pela Marítima — Carga recebida; 225
saccos de feijão, á ordem; 64 ditos, a C.
Feres; 20 ditos, a Guimarães Irmão; 14

.ditos, a M. Pacheco; 100 ditos, a Hcrra.
Stollz; 01 ditos, a Julio Soares; 31 ditos,
a A. Pedreira; 5 dilos. a S. Mello; 50
ditos, íi A. Souza; 20 ditos, á ordem; 13
ditos, á ordem; 25 saccos de milho, a Th.

a Ferraz Irmão; 100
Oscar Xavier; 70 ditos,

-•ot dilos, :i Antônio
ordem: 20 .litos, a J.

G. Cunha; 74 dilos, a Soares Uastos; _,}3
dilos, á ordem; 50 ditos, a M. Costa; 50
ditos, a Pinto Moreira; n»ó fardos de car-
tie, a Ií. Albuquerque; 211 fardos de xar-
que, á ordem; 220 fardos dc alíafa, a
Castro Silva; 473 ditos, a Luiz Cainuyra-
mo; 10 jacas de queijo?, o A. .Martins:
18 dc grão dc bico, a Luiz Cnniuyranò;
318 diversos, papel, á ordem; 3S0 tonneis
de earborclo, a Çarl Parcto; 6 roloi dc
sola. a 1». Damazio; 14 encapados de -pcl-
les. a 1\. Ferreira; 77 fardos de pape', a
Oscar Rcidg; 2220 dilos, á ordem; -o
saccos de arroz, u Moraes Silva; i"t ro-
los de sola, a Durisch; 8 volumes dc
Carne, a Avellar.

Pela 12, F. Leopoldina — Cargas rece-
bidas:

16 saccos de milho, a Francisco Horgcs;
20 dilos, <i Ad. .Sch. Filho: 22 dilos, ii II.
Irmão; 10 ditos, a Ad, Sch. Filho; 40 di-
tos, a P. Moreira; 40 ditos, a Ad. Sch.
Filho; 12 ditos, a ordem; it ditos, a M.
Pinto ft C; 41 ditos, a ordem; 44 ditos,
a ordem; 21 dilos, a C, Trinão; 17 ditos,
a ordem; 20 ditos, a 11. Alves & C,; iS
ditos, a M. de Souza; 11 ditos, a R.
Ouciro;;; ,.7 ditos, ü Dias Garcia; 3 \ di-
tos, a C. P. Filhos; 20 ditos, a C. Pinho;
70 ditos, a S. Valle; ___.•; ditos, a ordem;
15 ditos, a C. Uastos; 158 ditos, a ordem;
20 ditos, a H. Alves & C.; 13 ditos, ;i
M, Pinto; 16 ditos, a 11. Irmão; 15 di-
toi, a ordem; j8 ditos, a S. Lavrador;
41 ditos, a C. Pinto; 68 ditos, a A. Lima;
iy ditos, a Cí, Carvalho; 16 ditos, a S.
Veiga; 27 ditos, a 11. Albuquerque'; 1-
dilos, a SI. Souza; 10 ditos, a A. S. Or-
dem; 20 ditos, a C. Soares; 24 ditos, a
M. S. Irmão; 40 ditos, a C. Pinto; 62 di-
tos, n A. Pollery & C.; 10 «litos, a S.
Lavrador; f.7 ditos, a C. Moreira; «l.l «li-
tos, a U. Alves; 141 tlitos. a Seq. Veiga;
20 ditos, o ordem; 17 ditos, a ordem;
27 ditos, a II. Martin»; 86 dilos, a Dias
Garcia; 25 ditos, a Dias Garcia; 14 ditos,
a M. Ii. Schmitd; 100 ditos, a ordem; 20
ditos, a II. Costa; 8o dilos, a R. X. I.es-
sn; lS ditos, a J, A. Ribeiro; 50 ditos, a
A. T, C. Ordem; 20 ditos, a A. T. Cor-
tez; 40 ditos, a A. P. Araujo; 48 ditos,
a C. Rezende; lor ditos, a ordem; 55
ditos, a B. Albuquerque; 4 sacos de fei-
jão, a S. Vnlle & C.; 50 saccos dc íari-
nha, a J. Monre & C.; 50 ditos, a Dias
Gavcía; 50 ditos, a Francisco Uorges;
20 ditos, a 10. Pinho; 32 ditos, a ordem;
666 saccos de assacar, a C. Taveira K: C;
S ditos diversos, a Ferraz Irmão; 15 ditos
idem. a 11. V. ordem; 10 iaeás dc batatas,
a M. J. Maraues; j diíos dc toucinho, a J.
ordem; 30 toneis dc álcool :\_ S. P. ordem;
50 a A. C. Gouvéa; 20, a Guíchard & C.;
4 volumes de carne, a J. Ilornisdolfi*; 10
amarrados de esteiras, a Marques & C.j 8,
a Couto ü: C; 175 caixas de cerveja,
üito.

Alfredo Maia: 40 saccos de milho,
lFi>;tieira; 9. a Avellar & C.; a^iacà
queijos, a A. Irmão; 10, a T. Cario
latas dc manteiga, a Terra &- C.j 3
dados dc manteiga, a T. Rocha, 1,
Dnlle: 1 lata, a T.S d iaeás de queijos, n
A. Jong; 5. a U. Mercantil; 4. a M. Pinlo;
4. a A. Christovâo: 3. a P. Almeida: 1, ao
mesmo: 2, n T. Moreira; 2. a M. Pinto; 3,
a L. 'F. Cosia; i, a O. Scorzo; -•, a Pinto
Lopes; 2, nq mesmo; 4. a Avellar & C.j 1
encapado de couros, a J. Rocha. ¦¦

Therczopolis: 3 saccos dei balatas. a I.
P. ordem; 4. a II. Lima & Ci 18 jacas
idem, ao mesmo; 20, ao mesmo; 13, no
mesmo; 6. a M. Pinlo; 12. ao mesmo;

Durante a gravidez
l)n stiudé tin mãe tlepon.

dc it sitmlc dos íillios
Durante meus primeiros

partos, devido au meu pro-fundo eslado dê anemia, de-
vido ao fastio que tinha du-
rante a gravidez, meus filhos
nasciam mortos 011 fracos —
e soffria muito ao dar i luz
— nos dois nltimos partos,¦porém, fui muito feliz e ali-
inentei-me muito durante a
gravidez,- devido ao uso <|ue
fiz do "tODOU.VO DE.-
ORH". poderoso fortificai)-
te, com o qual fiquei sempre
forte, bem disposta, inuilli
fome, e lncus filhos nasce-
ram sãos c hem nutridos.

(iabriela Martins tle Cur--calho.
Porto Alegre, 24 dc feve-

reiro de 1914.
Vende-se cm todas as droga-
rins e pharmacias.

I0DÜING

ASSiSTKxa^m.^nsii^AU
De accordo com o jiaragrâpíii «nico

do artigo 19, alillea d. do respectivo rc-
gulamento, são convoca-los os sócios
das caixas A, B c C, para a sessão Ue
asscmbléa gemi, que se realizara 110 dia
24 de maio, ús 20 horas, para discutir
o projecto «pie reforma o regulamento
referido. ."'¦',* '¦ „ ....

«io, 20 de maio de 191"- — ' ,.lc" 1
I neiitc Jlíillo» i/c Freitas Almeida, due-1
| eíor-secrelario.

AVISOS MARIT1M03

GR.-. MV.S.:. T.OJ.:. CAI'.:.
UNIÃO B^ANÜÜI^UOAÜM

ELKlÇoKS GhiRAES
lioras. — U

(A 407-1
Ouinla-fcira

Secr.:. Ilcrbcrt Teixeira.

GUANDU ORIBSTB 1)0 BHASIIi
Soberana asseaíhléa geral, boje, sca- 1

são extraordinária para discussão c ap-1
provaijão dò parecer dn Comiuissaq jCentral sobre eleição «lus Altas L'i-1
gnidíidcs da Onlem. — O secrçlario, 1
Ccofrc àc l'rpc.iic_a, ll\4054II. -

BSgk wm __f^t, ffí&h H ____§ tWi

Gottas Virtuosas
Curam lieniorrlioidcs. males
ovarios. urinas-c a tiroprin

de Emes-
lo Souza

do utero.
Cvsiite.

IV õ o

bom niiiinii
l'ITilll(.'ils

deixar de

das

pos

AVISOS
CORRKIO— Ks'.a repartição expedirá mt-

Ias pelos seguintes paquetes:
líuje :
Itio a,* Janeiro, nata Sanlos c liucnos

Aires, rccebcuido impressos até ás íí horas
ih manhã, cartas nara o interior até á^
S i|2, idem com porte duplo c para o exte-
rior até íis 9.Amanhã:

Garonua, para Dakar e fjuropa, via Lis*
tioa, recebendo impressos alo ás ti horas da
imiiihã, ca'rlas para o exterior até ás 9
c objeclos paia registrar uiè às 6 da t
dí hoje.

Itaperuna, para Angra. Paratv, noites de
S. Paula. Pítraná c Santa Catharina, rece-
bendo impressos até ás 4 horas da manhã,
cartas para o interior nté ás 4 1Í2, idem com
porte dtqdo atcHis 1 u objeetos para rejis-
t:ar até às 6 da tarde de hoje.

Rio dc Janeiro, para Itahia, Recife, Pará.
S. Juan c Nova Vork, recebendo impressos
até ás 10 horas da manhã, cartas para o
interior até i\_ 101.2, idem com . porte du-
pio e para o exterior até ás u "e objeetos
para registrar ítte ás 10.

Cubatão, para Paranaguá, Antonína, Sio
Francisco, Kio Grande o lÜo da Prata, iv
cebendo impressos até ao meio-dia. cartas
para o interior até ás 121!-* da tarde, idem
1:1111 norte duplo c para o exterior até à i
c objeetos para registrar até ás 1: da
manhã.

íí. Viclorit." nara Tenci-iffc Kcrktvall,
Christirtiiia e Gothemberg, recebendo impres-
ses até ás -i horas da. manliâ, cartas.para
o exterior nté ás s c obi.vtos pnra recútrar
.,.: .'.u f. A_ •"-.!.. ,),* hnÍ(.

tar tudo quanto sejn tavora-
vel ao bom amixo das crean.
cas e s.-inlo remédio "IODO
LIXO DK ORH", pois cm
nossa casa, assim como de
mui Ias pessoas' de nossas re-
iáçõcs; 'sú 'temos bcUçãos
para esle remédio., tão taeil
de tomar, como de hom ros-
to, c que inuuediatamenlc
faz grande appetile n:is cre-
ancas c nas pessoas débeis
anêmicas e desaiitiadas. Tem
lodn a permissão ; :í;;i fazer
o rso que entender do que"
deixo <liu> ;i favor do "10-
DOLIXO DU (1KH".

mÊmmw_m\\\\\_mam\m3V^

ii PRAÇA DAS MARINHAS 
1

il ENTRE OUVIDO k V. UOSARIO 1

1 LINHA DO NORTE LINHA DO SUL 1
C PAQUETE 0 PAQUETE I

ias, para .Victoria, Bahia, Ma- Suirá scicta-feirii', ¦¦(' dn c or -M
cem,_ Recite, Cnbedello, Naínl, rente, iiaru Sanlos, PaValiURitá. >H
Ceara, Maranhão, Iara. Sana- Antonijia, São Francisco; liuja'B

,;i rem. Óbidos. Itacoatiara e Mn- hV| p|oriaiiopòlis, Rio Grande •-• B
«S "'10:5- Montevidéo. 0

|! i LINHA AMERICANA LINHA DE SERGIPE |
I o PAQUETE Q PAQUKTR I

_ io 8 tom JâMí
Sairá quinta-feira. -5 do cor-1

il Sairá no dia 33 «lo corrente, -ás rente, ás. 16 horas, paia Caho|
!| 14 horas, para Nova York, esca- Itio, Victoria. Caraycllas, .
li laudo nu Itahia, Recife, Pará- « Areia, Ulieos, llahia,._ Aracaju, .

San Juan. Penedo, Macem c Kccilc.
lH W1SO:  As i))'ssous nuc (iiicii-ain ir á bordo dos imune- -

les levar ou recebei' passauciros. deverão solicitai' eartoes
j de interesso na secçfio do '*''''f'''50- 

_____¦ .m mr
^u. ______^__m^<___i__i ____>__•<"'_zi~z *~

"r"  illll
RODA DA FORTUNA

Só na
I è (pie se

___. até 2So$ooo
(Excellente

BICÍCLETAS
lc

Ven Iciii-se dois
cenciados; para «ei
Coelho - Rua 'DaT

íMfkL--i— % mina uu i*
w» ir n c'105 :l Wll''
^ftffi^^feA I Mercado n,

IR, MARIO OA COSTA

a it.

a lí.
ás «le
is; Cj,
engra-

a .1 •

a
MSs,...

Mi i («o

.loSo
Mi-',

í)7?70O
0S400

I !?.(00
SÍ800

.1.-.?.loo
56$ooo

1
R.!..;o

28S0Ó.1

¦i> latas, ã l.citeria Hol; 1S1, á ordeia; 55* a
II. Alves; So, a 1'inlo 1.oi.es; ,io, a A.
Amarante; 50, a A. Pinto; 4$, a A. Ama-
rante: .tis a V, F.nra s. C; 50, .1 Guimarães
Irmãos; 16, a Julio Uarbosa; 21, a Th. Pe-
rtira & C; _-6, a A. Amarante; 34. a Da-
masio & C.; 12, a /.. Kamos; i<. a /. Har-
hoí>a; ií>. ao lucsitio; 1.1. a 0. Ribeiro; 5.1,
a A. Monteiro; 40, a lt. Alves & C; .10,
.1 f.ciieria .Modelo; a?, á I.citciia Boi; 14,
a l-Yrreira Irmão; io. a Alves Irmão; 24,
«i Torres licj;o; 3 iaeás de iiuoijos, a Da-
masin .V t'.; S, a 1'. Al.iv.-i.li; 7. a J,. U.
Pcnira; i.*, n Damasio s Ci o. a Torres
Reno; 19, ii Damasio iv C: |. .-. O. Irmão;
I, a M. I". Alves; 4, a 0, Ribeiro; 4, a
M. Rocha; 4. a Alves Irmãos 40 caixas
i.lcm, a João Cunha; 2 iaeás idem. a Ferraz
Irmão; i-l, a 11. Saraiva ;a;. a João Cunha;
8. a 0. Vasnues; | dilas dc carne, a T-
Borges; -'. a 1'. .1. Filho: 7 volumes iilcni,
a C.nimarães Irmã"; -io caixas dc queijos,
a João Cunha; j iaeás iilcm, :i Ferraz Ir-
mão; 1. à ordem; C ditos dc carne, a Ferraz
Irmão; -i, a A. tíchmtdth; í». a Avelina
l.ixa; s. a !•'. ordem; 6. a I'. X. ordem; 13,
a A. urdcni;iio, a 7. .ordem; i. a Silva Ma-
cedo; o. a C. Ribeiro; _'. a IKiuvides Ir-
,aão: 12. a A. Suinaiin; i. a A. Amaianl

dilo
emann; u

, a Cabral
veira; i dito, a
KcltOJ 2 dilos, :
a A. Uai roso;
,1 dilos, i
a Corrêa
l'erre!

ditos, a Ferra/. Irmão;
Irmão; i dito, a C. Ta-

11. Aires: i «lho, a O.
A. Alves Irmão; i dito,
ditos, a Ferraz Irmão;

lt. Jjorrcs; 1 dito dc toucinho,
Iiib.-ií' ; ,i cestos dc toucinho,

*l
Duarte 1 1,

Il.mh

Dia
kilo

ferio

." lata
Alcsrc,
Ile' só

II I.i.la
itraudc. .

Dila dc liai
: liilos. .

Dita idem,
kilos. .

Pila
kilos. ,

Kta iden
I iiiinia d.

.liy. laia dc

Mim laia

llrnilili-(íran-1
('.bolas do Uio Ciar. lc

S560 .

Oo hilos

?,i$Suü u í>$-00

i*>$ 100 a Qi$J0O

rsSõoo .1 ooSaoo

Nãu ha

Xãüli.l
:--?-ioi. n riíi""

íifioo a iÇ6oo

SjYtloilllli
d* ¦.,,»: :iM. li.

R. oi.' 10.
oroem
-1

a lí. «.ri
a T. Uor
;lc batatai

Aimcida; i0, a C,
b?nha, a A. Sumani
a S. Macedo-, i.'. a
a lícnevides; 51. a

í icin. a H. Irmão;
jxas, ao írti

A. Sumanu;
I, a I, R. ordem; ....

Ciscardo: i, a S. «le
iniarães: .;. a Ãmandin
111, a V. Lima .v C;
i",. Irmão; i> ditos dc
!¦•: .1. a lt. 1'. or-
iii,-ii: ao, a 1!. ordem;
a n. ordem; .'. .a A.

1 ,v ('.: 11. «1 A. Su-
cs; .-. n Sanlos Mariz;
, ;: Siqueira: 0. a C.

). 1'inlo; S caixas de
ji, a '1. llerRcs; io,

Francisco I. Jorge; i-'.
A. Sumanu: 1-. jacaá
Kl, a João Cunliai M.

iaeás, a Alves Irmã";

Cabral; i jac
1 iacas de toucinho, a
Ferraz Irmão: 45 sace
1'ercz; 10, a lt. Filhos
a M. G. F. onlem

V. Monteiro;
Marques & C; .1. a
is de batatas, a C.

Co a C. Peraz; 60.
K. Tones; 50. a

C. IVroz;
Reno; 10.
Vrista «.- C
Pinlo & C
I! Alves

C: 1.1

Cnril
Alve
& C.

C.
, n Conto & C.J <i, a Torres

A. Sieinann; -i; jacas.
8. a C. Pereira Silva; io, o
8. :i Vrista S C; 51 caixas, a
C; 10. jacas a C. Uastos

A. 1'inio S: C; 1;, :i Ouinia-
Sobrinho; id, a A. 1'iulo fv C; 8. a
iso Pinto; 10 caixas dc banha, a losc
.; 40, a Corrêa Ribeiro; .1;. a M. Silva
; 40. a Th. da Silva: ia, .1 Ferraz Ir-

mão; co. n Marques & C.; 40, a A. Si;'-
nuinni ,is. a Macedo Ribeiro: i.- caixas dc
naio, n 

'lí. 
Crii.'. ,V Ci 1 dilas dc presuntos,

a Ferreira Cabral; 1 caixa dc lingüiça, n, l".
Moreira; \$, ao mesmo; 3 ditas de cha, a
Vlherlo Goinos; 2 volumes de manteiga, a

Marinho; -• lala.s idem. ao inesiuo.; .1. n
Frilz- 5. a Coes; 8. a Damasio .t C; 3, a
Ferraz; l. a I.ima: 11. :i (..uilhcrinc! =
,-aixas idem, a W.i 14 '-'.cás dc quciios. a
Mvcs; 4. ao inesmou n I.opes; .--. a Rocha;

a. a Damasio & C: í. n Vasques; at, no
1. cv.no; q a Gaspar; í. a Damasio « L.;

SERRA DE FITA
Alfândega, 110

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata, "Carmina". . , .
Inglaterra c escs., "Ortega", . . •
Inglaterra e escs., "Araijuaya". . .
Portos do norte, "Capivary". . . .
Ilordcos c escs., "Sequana''. . . .
P rtos do norte. "Pará"
Kio da Prata, "Dcsna"
Ilio di Praia, "'P «le Satrustcitiii". .
.Nova Yorl: e escs., "Voltuirc". . . .

Junho:
Calláo c escs.. "Oronsa". ....
Porlos do norte, "Ceará"
Porlos do sul "sirio"
Nova York c escs., "S. Paulo". .
Itio da Prata, "Araguaj-a" . . . '.

VAPORES A SAIR
Portos do sul, ''Maroim". , . . ,
Stockolmo e escs., "Mr. Victoria'. .
jlor-lcos e escs.. "Garouna". . . .
Calláo c escs., "Orlegn". . ....
Maranhão c eSCS., 'k<io dc lnuciro .
.llahia, "Cannavieiras*  .
Imbituba e escs., "Itaperuna". . .
Rio da Prata, "Cubatão"
Uio da Prata. "Annuiay.i"
Porlos (lo norlc. "Itahia"
Recife «' escs., "Javary"
Porlos do sul, "Itapema"
Ilio da Prata. "Sequana"
\niarracao e esc.-., "Mantiqueira". .
Inglaterra e escs., "Desna"
Montevidéo o escs.. "Milunio . . .
Portos do sul "Arassuahy" ....
Ceará e escs., "Amazonas . . , .
Cámoeiui e escs.. "Piauhy". . ,. •
Recife.c escs., "Itapura
Síjitos, "Minas Geraes
Uilbáo e escs, "I*. de Satrustcgui". .
líio da Prata, "Voltaire"... . . .

24
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"A iulÜUAQH.VKXSK'! -*^"' „_,„„
6„", 61». ia», 63" /.•¦-¦':"..' hv«. na iV*'/í( $113 ÕA32 .*í 126

57°, 58". 5'i", ('"" ..o AJiíc II; 51". S-" — — i
f,s3'««s™ c. . . 173 .\_-fi2 1S6 :
São convidados todns os socins-inr.nciros ,. __ . I

Contribuintes c ConM-Jbniulea, da Scric( dc wq •* »>^» \
io;ooo$ooo, Íii-cri;>i".- reiitcctivamci^c ate os 4 ,w ,w

I dias -'t dc jauoiro «k- lois, jo dc janeiro —
: iU iqis, ió dc fevereiro de i9i5.e ij de .^ t

I rcspcctivauicntc até os dias ¦- de janeiro <lc "" .'. '" •^»""
! 1916, 30 dc janeiro dc HjiO e io dc marco .V-J19 'JCÍ.IO 33S I
i d? 10:0, a mandar panar, dentro do pra?.;) dc  . .>
I 30 dias, a contar da presente data. directa- 'MU <{_>!> '_ÍS I ,, ,«

iiicnle 11 Sédc . Social, cm Barbaccna. as __~-*-' _" . "" V D.çolh.

- -.*-"*£¦—lj* ,. w« .w» 
~~-trinta''mil réis ¦ (75000. i.ijnoo'c 3o?ooo), l' ',l- ' l 

| guno «pie
ÍIÍ^Í^Tlíl SSffíS quotas duviilas pelos fall.ximcutos dc. nossos - : ,..,-.
VUlAsl Is/llí'. consoeios srs.: Horacio Ribeiro ila Silva, jtfk U_j_l___
r.91 lil .13 El IV lll oceorrido «11 Carmo do Paraualiylia, neslc __dflllfllW>Wff&8M \A 

' 
..«,._.ULUiJity LlfllL |i>'t»^&Jffl Af iijffi y^l^ií

Santos oceorrido cm Santo Antônio da . M '" ' I
Oloria. neste Eslado; d lísibcr Alvares .fJOl OMSS' li) 1.0
Xiilr,, de Castro, oceorrido cm Iluiity da ..
Eslrada, neste Eslado; Horacio Ribeiro da i«'/\. 'tevi ria'
S"iva. oceorrido cm Carmo do P.iraiialiylin. <U'l .>«*>ft OLV
neste Eslado. dr. Olympio Teixeira do Oli-  .
vtiu. oceorrido cm Cnraivola. neslc listado {)._\. gg L\)[
(M-.KIF Ui: d. Ilalliina Rosa do Rosário, . |
oceorrido cm Abiielé, n,--:- Esln«Io; com- .

IWMU.IAS 11,;' Marcellino .Mendes Ciinnão oceorrido eni -77T77~~- -?

lACASAFEÜZ
106. RUA DO OUVIDOK, 106 !

rua tn-rv
vende 111:1;« bar.

com todos
officina de

lembro ti. 182
to, desde 150S
os 'pertences.
concerto!,

(A 408.

CAMINHÕES
'¦_¦¦ 11 4 animaes, li-

e Iralar, com o sr.
io dc S. l'cli\-, t.|«'.

(A 407"

PONTÃO DE 1.000 TONELADAS
Vciule-s.i tun, «in .perfeilo estado.

iroiuplo ;i navegar, vistoi-iado da C:tp-
lania do 'Porto receiilemente, eom guiu

p:':n de carga. Rua dii
J. .191.1,

lapeeial favor «le vir í".
ipáiii .«Icsinanchiii' uni en-

. Amélia teve consigo
T. 3006'.

AXIIOAÍ/ DO Dl.t. MACHADO .'K' o melhor remédio, por via gastri
ca, para curar a syphilis. IÍ' dc ei
agradável e não tem dieta. Vende-se
em qualquer pliarmacia.

«t. o il »

IMPOTÊNCIA
VOr.MICIOA .Mlílíi.XO

O unico extirminador .1"-: fornusa
VIerino & Maury, run Ouvidor n. 163.

i -fr iHSr -l-_f~

CAIXA GlSKATi DAS
I."UXUADA KM il;Si

A mais linlitia societlailc brasi
seguros sobre a vido

Avenida Kio Uranco 11. 87
Sinistros panos Rs. 4,000:ooo$ooo.
Pagamento de Rs. 5:00080001
Na qualidade de procurador de «iomi

Custodia Guimarães Comes Brandão,
recebi da Caixa Geral das Familias a
quantia «lc cinco conlos «1«- réis pela
liquidação da presente apólice 11. S124,
instituída cm seu bencfiüo por^
fallecido marido Virgílio de Olive
Gomes Brandão.- pelo quc dou plena,
geral quilacão ú. niçsní.i Sociedade C
.nu Geral das Famílias.

¦Rio dc Janeiro, Ki dc maio
Ki-('i_.\'io Dli Vai.i_.vuao C.mia

i.:sTi!Rir.n».\i>M.
MíllíASTIlllXIA.

KSIMlItMATOfüIlhíA
t'iiiii verta, radical c riipldu.
Clíiiicu ('leclid-iiiodicii esneciiil

Dli. OAMT.VXO DOVINIi
(lia Faculdades dò Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das o ás 11 e das : ;is 5.
I.unto di» Oafiocn, 10, soli.

MATTAS VIRGENS

de 1016.
1'RliTA.

¦ dc dona
Carvalho,

Pagamento de Ks. 1 :oooí
Na qualidade de .procurado

Maria Fortunata dc Aguiar
viuva e iiiveiltaiiante «Ins hens dc seu
fallecido marido Fcrnai-.dq Alves dc
Carvalho Junior. e citinpriuilo o alva-
rá do exílio", sr. dr. Alfredo Machado
Guimarães,' juiz do direito da 1" vara
de orplião.-. o ausentiM desta cidade do
Rio de Janeiro, recebi dá Caixa (letal
das Faniilias a quantia dé. mu conto de
réis (1 :o.qo$ooo), pela lifjtiidação da
presente apólice de 11. 1 1.1,1, pela que
dou plena e geral quitação á mesm.-i So-
ciedade Caixa Geral das Faniilias,

Itio «Ie Janeiro, 15 de maio de' 1.1:6.
Francisco ba Cunha Kaciiauo.

Diaa/I'; MATTOS
MANICU1UÍ

líspccialidadcs em prrparo
linhas.

S«le de Setembro 11. ?S (-'"

para

andar).

22 - 5 í)16
Colho hoje mais tuna Hor

no jardim da sua preciosa
existência, a oncnhludora
monlnáALMlBâ COSTA,
ditosa lilhii tio Exmo. Sur.
Aldauo Cosia, nqgocianto
nesla praça.

Do seu admirador E. S.
riHiHíi Wll"^*"*-0

1)1!. AÜOCSTO

O

1'ortos «lo norlc, "Capivary .
1'orlos do norte, "O! nda", .

Junho:
I.ivcri.ool «¦ escs., "Oronsa ,
Aracaju' c csc's„ ''Itaipava .

Única e
Verdadeira cura da HERNiÂ

SKM OlMíllACÃO, lior

OU

qufikadura
meio du CINTA IIMK.MAItl.V BLKOTUIOA

do

6q a Gnímarães írmãn; iou caixas, a \\e-
ber * C-, .10 caixas, a V. Ucsleíauo; 30,
á ordem; lo, a Th. Pereira; 44. a Cou-
u. iS dilas ideni, a Custa R. Silva

pSÉ
No grande estabclecl-nento do Professor

RI.VI Iodos os apparelhos são tabricadiis
iii.1.1, conforme o «aso c a enfermidade., .1:
nenhuma mola dc ferro, são leves c invisiv

l.AZ/.A-
sob me-

o lendo
s, garan.

das

NUMKROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

riioi-Tissoi:
CAll.lNO

abiii.xo assignado vem por meio
(leste agradecer ao illustre cirurgião
prof. Augusto Patilino a brilhante ope-
ração que praticou, livrando-o de um
iiicoininodo que já perdurava hav.a mui-
los annos, sem ter mais csperati«;a de
se curar'; e bem .-n-sim agradece tam-
hem nos seus assistentes drs. Manoel
Ferreira c Olegario dc Azevedo,
ternos Armando Mesquita e Tristão
cubar, pelos cuidaJos qne tiveram na
operação e curativos posteriores. V
bo.i irmã Cecília, pelos carinhos que lhe
dispensou durante o tempo em quc cs-
teve internado no .serviço do prof. Pau-

Ií-

Consulta das
g ás X2 c

das 2 ás 5. ^
O domingo
até meio

dia.

caixas dc batatas a *
dilas. a A. Schniidth! fi
atas, a Dias Ramalho; (>--

caixa) dc bat

Clll-
Vinho «lo Rio Gran-

2*800

OLD TON GIN
Alfândega, 110

-\í dha?. aa mesmo; 20
55 caixas <U_ batata?, a
ditas, a A. Sfcmann; jj
60_ ditas, n 1*. Uamalho;
se-tra Borges: 100 quartolo
drm: 2 caixai dí mocotú*,
I dil 11 dc

Kibcii
.•rthimci dc ba-
dito?, ao mes-

A. Schniidth;
ditas, ao mesnio;
1). Kanialho; 23
ditas. c<> mesmo;
$2 ditai, a _ Tel-
i cie ?cbo, á or

V. ordem
meuíjoí. a A. ordem;

dc tripas, a Oliveira Irman; i ¦
orelha.*, a C. Ribeiro; t caixa de
«n mesmo; ; dita, a A. Scemann;

M ANIl-KSTO
vanor

.«-. Canor
ervas, a R

Sa

ni:
íonal

reco
|\ZCVI

S ('¦: i". a Dias Almeida: 50
p. Teixeira Ilorucs; 2i, a ^
:¦: a A. I.opes Silva: ei.

•r.ici.la; .•-. a Souza l;cr
«'. V. Mendes; 10. n O

I.MCOUIAOÃO
Iliil:ii/i,i, dos porlos
>ída: 10 caixas de

M. rimo

Ilainasin K i'.::
ti Kobrcga Pcrc
..... a II. Marli
:i Carvalho fmi5
a A. Irmão; i
I.uccar; 3, ti R.
¦ a A. Reis;

' )ttctroz Moura;
I I. Oliveira:

C. R.

Cal.':

itas dc doces,
dlio Martins;

Pereira Al
mies; .-;. r. )
Moreira; too, :

Ila

n L.
Dias

1'ri.Vc Re

!'
II. Wallhei

.1. Oliveira: 3
tetra; i caixa

:os; 40,
Ribeiro;

U.va.i; 10,
Almeida: =.

aquelas, a P.
Hn-issan & C:

Pinto Ângelo; 2, n
.1. I. Coelho; i, a

aixa de couros, á or-
T.ima; 5. a R. Uma

ra; tc
s C;

• : 10,
caixa
i.í
1.
6.

de orelhas, ao in
a R. ordem; ia
Seara; 3 ciiRrad:
Irinào; 10 latas
to: ro ditas,

1 caixn
aixa dc
chiâpes,

caixa

lindo uma contenção suave e perfeita, lambem
Hérnias as mais volumosas ;podendo, o doente
Ualhar, ia^cr cxcrcicios dc gnniiastiei ou equitação,
licando completamente curado, sem operação ai-
BUina. As pessoas uuc sollrcm da Herni.i escrevam
hoje mesmo ao l'roí. Lazzarini, aíim dc obter o ira-
tamentu gratuito.

KIODK JANEIRO-LARGO DE S. FRANCISCO N. _Z
Obesidade, ventre caldo, rins moveis, dores rheiiniatieas, scialica,. debilidade

nervosa curada com espcciaes c modernos «pparelhos electricos. Repartição ortopc-
dica pari senhoras, diriuida por uma dama especialista. _ ,

.\VlSO — Devido aos iiuuierosos pedidos a (.asa enviara um professor
orthopedico ás seguintes cidades DEljl.O llOUlZONTIt. Hotel Avcnidn.
(ik dias 21, as." 2,'5. a-1 o S5 correute. OCIiO PHKTO. (iniiule
lliilcl os dias 27 «¦ 2S corrente, o JUIZ DK 1'O'ÜA, Hotel Kio
dc Janeiro, os dius 30 c SI c 1" de junho próximo vindouro.

Kio, 20—5—016.
I.riz KoiiRiorits MiniRo.

Rua Tuyuly, 68. S. Christo-.ão.

fami-
llgllllí

A(ll!.\l»l'.('I.Ml'.Vl't>
Aincrico V. Mallio Carneiro

lia, ignorando o endereço d'
collcgas e amigos que os.acompanhara!
por çccasião da enfermidade . mon
de sua filha Dina, vem por <-s;e niei
patentear-lhes os seus eternos reconh
cim

E

JÍ KF.SI'.:. I.O.).:.
JOÃO OAKTAM)
•tSS.:. Dli lil.lilÇ.:.

De ordem do Ven.:. convid
OOhi-.:. desla Oi.:, a comparecerem
fi Seàs.:. de Eleiç.:. a realizar-se se-
gunda-feira, ---• «1" corrcnle.
Athanasio, Se:r.:. (J

"AU.IANOA jri.VIOUlA"
SOCIKDADE DK PKCUUOS, 1115X1?

FICliXÇlA 15 CR1ÍD1TO POPULAR
Carta patente 11. «io

Scile social: 1'otttc Sora—Hinas
São convidados os srs. mutuários a

contribuir com -mis quotas para a for-
mação dos .pecúlios <le\ idos 'por morte
dos sócios eni seguida nicueicuaiios.
Serie Popttlnv: Sócios fnllccidos: L*vau-
cisco S. Alves dn Silva, em 1 ti-: julho
«le 1.-,13 ; d. Juslin.i Rodrigues^ da Sil
ia. cm .ii de julho de K115. Serie A1
Sócios faliecidos: Virginia l.uiza Soa
res. cm 2 de janeiro de 1015; Christi-
na Mcycr, em M dc novembro de ro 15.
Serie l); Üoçios faliecidos; Sebastião
Firniino de Souza, em 2.; dc setembro
dc 1915; Delfino Cardoso de Aguiar,
em 2 1Í0 julho dc 1915. Serie C
faliecidos: d. Anna Messias dc
ra, em «i de outubro de
Rodrigues dc Sares, em
1915. Serie D: Sócios
Antonia Maria Alies de
de outubro de 1015; Joaquim .lo
Mello, cm 7 de fevereiro dc 1015.

Cuia mutuário deve ccimibiiiv com
tantas quotas quantos es óbitos verifi-
cados, depois (1. sua iusciipçáo, na se-
l-ie a que pertenci'. O jirazu para
coutribtiiçcíes sc vence no dia i dc
nho próximo vindouro, prorogavcl :
mais trinta dias, ficando, neste caso
sócio sujeito ao disposto no arlig.u
paragraplio unico do.s estatutos

Ponte N'nva, 4 de
A directoria.

Vcndcm-se, no díslado do Rio. muni-
eipio dc -Miieahé, 100 alqueires dc ex-
cellehlcs terras, sendo 70 cm maltas
yirgens. Dista ,; kilometros da listrada
ile Fenp Leopoldina, Informações; C.
Costa, llospicio 11, ,10, loja. J. .!9U-

CURSO PREPARATÓRIO
106
• - Rio

Rocios
Olivei-

11)13; Dirceii
:S de julho de
fali.cidos-: d. j
l.antia, cm :¦'.; j

le ;

106. RUA DO OUVIDOR,
Filial :i praça 11 de Junho H. ji

de Janeiro
COMMISSOES K DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pa^oí
tuoinio dia ila ístraeçuo.

FERNANDES & C"
Telenbon; a.osi — Norlc

BOLSA LOTERIGA
oritliltis TUA VAU HliLAÇOKS

COM A l'OUTr.\A '.'
t'««iiini'uc Ulllietos na IÍOT/SA l«0-'J'1'tíllí.'A — AvenUla Uio liriutco

1-tü, osqiiinu <lit rua dn AsseniblCa
!,á eiieontrarcis a realiziicão do

vosso ideal.

artemattte Oooultisfa
Médium vidente e curador. Consulta

eni ledos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais oceulto que esteja,
fazendo dcsapparecer os atrazos r. riva-

lu vida. Das 9 ii-« 1 da lardc (
3 s da noite. ' 1111 Senador Bu-
. 11. sobrado. .1 .i.i^i

e Collegio.!
¦D. Pedro.

Pjtra a liscola N"onn:il
Militar «¦ Pedro II — Rua

.11.;. sobrado — Cascadura.
I .Director: — Dr. A. Ccsario Alvim.
ijispcotor escolíu* tio \.\° distncjo.j sc-

I éi-elariu. P.rgl". XI. DiiaiiC-Moieira ]ir
.nior. iProYçssoi-cs: — 'Dr. Silva Go-

Imes, Ciihdülò .lucá, Aristides Lemos,
cngeiiheirò militar João .lucá. Othcln
.Reis, !«.' Ç'iey, d. Sebasiiana Figueire-
do^ d. XiK-mi.i 'Siqueira c Mbcrlo
Moila.

As aulas funecionam das i.| ás iS
horas, iliiformnçõcs, pelo Iclephoiic mi
mero l.86.|, sul. A. ^ofi;,

íioc:ac
1016.

de Janeiro, de ma a. io 16.

«taB-^-tfyv-c* í*»

isino; 2_ caixas do banha,
encapados dc couro, a V.
idos dc manteiga, n Cruz
de manteiga, a A. Vin-
forre; Rego; 7 divcrso;

133

de

1-.
.a V.

Ccni
yaccos dc eõ;oarcs Bastos;

manteiga, a .1. Ttixcira; 6 laias de
teiga, a A. Schmidih; 16 ditas, o S. !.;•.¦
sitano; d ditas, a l.copoldincnse; 6 ditas,

. V. Irmão; 60 ditas a T. Ribeiro; 2W
diius. a C. llaslosi S dilas. a G. Almeida;
,-; caixas de queijos, n A. 'Barroso; : dita-..1 It. Albuquerque: .- ditas, a t!. Soares;
,w dit.-.s, a João Cunha; ; di:,.s a C. Ir-
mão: 4 ditas, a M. K.; S éi!a«. a T.Carlos; .1 ditas, ao «nesino: 2 dilas, ao-r.e.-.no; 6. diuis, a \. Saraiva: : dilai.
a João Cunha: i dita», a A. Irmão: 8.lies. a João Cunha: 0 ditas, a O. Ri.
beiro; S dilas. a João Cunha; 10 ditas,

mesmo; 2 dilas. n Damazio; 4 dita), a

2, a Pinto An-
1, a Jroit Rodv;

,rdos idem, a G.
lem. no mesmo ;

. a Seofano Primo; 120. j
:o a C. M. C. Oli.nin-
lc mansas, a A. Maio

mão; 3 rolos de sala. a U. Lima; I
|--V, d. pellich, 3 ';'. II. Wallhcr; C;;
*iecná de cação, n Raul Scnra; áo.\ a C.
1?Íí>cito: í caixa de cli.intto-;. a H. Stolu;1 a John Jergíaus; 20 fardos de veixe, nArihnr G. Scivas; 22. .liioj de plissava, 1 dc manteiga, :
í ordcit; 6 caixas «lc charutos, á H. S. T. Carlos: 4Asíiimiii.-ãn; 3, n n. Miver: u. a Jaco-1 Ilolk: 4 ditas,•"•ei li C. 1 c. Vasques:

Pelo vannr nnr.ienez "Rio ,1- Taiiíiro". | ditas, n R. Ha

: caixa
J. Ro-

7 dita",
João da

A. Irmão; 4 dilas. a J. Vasquc
de manteiga, a Lcbrão: ,í ditas,
drigues; 1; ditas, n M. Alves
ao mesmo; 4 caixa-; de queijos,..
Cunha: 6 ditr.«, a A. Irmão; 5 litaí, a
João da Cunha; 15 ditas. „i T. Ribeiro;
15 dilas. a Martiiisi ij dilas", a Torres
iRego; 4 ditas, n Damazio; 6 ditas, a O.
Vasques: r diias. a M. Alvos: 6 ditas,
ao mcsmoi 7 ditas, a O. Uibeiro; 7 ditas,
T. iM. Andrade; 2 ditas, a S. I.ima; 2
dilas. a M. Rocha: fi ditas, a M. Alves;
10 dilas. a C. Vasques: 34 «liias. a ('..
Ribeiro: a ditas, a .loãü Cunlia; 7 caixas

"A MUNDIAL"
COMPANHIA DK SBüUROS

Sédc: AccniJa Kio liranco numero
SÊK1E "-I"

54o Fallecimenlo
Tendo fallecido em 7 dc janeiro ul-

timo, nesta capiial, o segurado sr. Hcr-
nardo Pires de Velloso Sobrinho, apo-
lice n. 615, avisamos, aos srs. segura-
dos dn mencionada série que na sede
d'"A MUNDIAL", se acha o recibo da
quota respectiva, que deverá ser
lado de accordo com a cláusula
apólices emittidas, vcnccndo-sc o pn-
meiro prazo cm 10 do mcz vindouro e
o supplementar — sem garantias — cm
-'o do mesmo mcz.

A Directoria.
Rio dc Janeiro, .•-' de maio do igifi.

¦¦it > ni' ? fa*

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalheria Esmeralda, de-
vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços tão baratos quc
causam espanto!

!>:
iii>i'i:iiii).\

O iufra-assignado, partindo
Portugal, a bordo do Dano c não lhe
lendo sido possivel despedir-se ¦!« cada
um dc seus amigos, o faz por esle meio.
offcreccndo seus prestinios cm São
Pedro «lu Sul, districto dc Vizcu, em
Portugal. Participa quc deixa como
seu .procurador o seu fillio Jaymc
Gonçalves.'Nictlieroy, 21 dc maio de 1910 -

COXOKKSftO Íll-.MIIICK.NTI
CAMPOS SAI.I.I-tS

UUA I.UIZ D15 CA.M0IÍS N -
llealiziiiiJo.sc 110 corrente mez o

leio antiuiil para .1 distribuição de
versos donativos d« 50?«iou .aos orp
menores dc 10 1111110?, filhos de --
faliecidos, convido :e« pessoas iiilerc
dns a enviarem a esta secretaria os
rcqueriitVcntos devídameiiU" insíniul
ate ao dia -7 dn corrente, ás .í hora
da larde. afim dc serem incluídos no
mesmo sorteio, que te realizará oppor-
tunanicnte.

Rio, eo de maio de 1916. — Os cre-
tario, Joaquim l.uis Pereiro.

associação im: soei ih:nos
JICTCÔS A MK.MOIÍIA l)K

SALDANHA DA CAMA
ur \ di; s. pedro, 2uw

Sessão do conselho admiiiislraiivo,
hoje. ás 7 horas da noile.

Rio. -•-¦ .U- maio de 191(1. - - /o«7o /.'.
Freitas Unut, sitereiarío.

lidades
» da-s fi :í

JU": «chio :-,
ior i —

AO

e.,'1". (

in--!,

ALUGA-SE
nma
l.-içii

neci

casa cnm dois pavimento?. Instai
1 dc )e\.\z, electijicidade, ventilado'
banhos intentes e frios' .e o mais

isario ,-í familia de tratamento, á
di Passagem n. 250, HotaTógo.

A. 4070-

PONTO A JOUR
Ponto ;í j

plis
picnl.

rt!*is; na casa
le Setembro, 1K7

11 u.:
reis;

Cosia,
andar.

ÍS.

LIO
DA FELICIDADE

l!i-iiiciii--si. liilliel.es de lote-
rins iiai-n o interior, inediiiiite
u porte do Correio.

I)ií-s«. vniiln.iosiis comniissões
aos sis. ciiMihislas nas onconi-
iiiendiis superiores 11 IOOSOOO
— llua Saeliet 11. 14 —

i-ii.wcisco & c.

GRANDE K OT El.
-- LARGO DA LAPA -

Casa paru familias e cavalheiros tle
tratamento. Oplimos aposentos rica-
oieiite mobilados de noio. Accessorcs,
ventiladores c cozinha dr i" ordem.

End. Tc•''_:. "Grandhoíci",

GONORRHEAS

XA

Rervea s ncalas C, l,!a 16 ditas a C

M. F. Alves: s dila;
caixas de manteiga, a A.
a A. Uorroío: 11 dius, o

t? ditai a M. Rocha; 4
reto: S dilas, a João Cunha;

. VasiV.cs: 3 «V.tas, n SI.

A1.FAXDKOA
O leilão dc hoje

N'o armazém 6 «lo Cáes do Porto, ha-
verá hoje, ao meio dia, K-ilão de merca-
dorias caidas cm commisso, havendo
entre outras: gollas de algoilão, cordões
e alamares de seda, obras de cstanlio,
>ie cimento, dc vidro c de borracha, pa-
pcl liygienico, roupa feita, parafusos,
cxlinctorcs de incêndio, .produetos chi-
micos, tecidos dc algodão, papel para
embrulho -.• photogra-píiias, saponaceos c
vidros para vidraças.

CLl I! DK KXOIIMIAKIA
llcnnc-so hojo o conse-

Uu» director
O conselho director do Club dc Engc.

resga-1 iib.iría rcune-se hoje, ás ; horas, em
sessão extraordinária, a oue assistirá o
presidenie da Republica, que visitará a
exposição de amostras de carvão nacio-
nal. Nessa oceasião tomarão a palavra
os srs. César de Campos e Getulio das
Neves, nuc falarão, aquelle solire o car-
vão do Rrasil. e es;o solire a lurfa na-
cional. O.s ministros da Induslria e du
Marinha c da Viação tambem compare.
ecrão.

 na » «a ms»
A melhor é a
da Companhia

\ Anionio Augusto uonçalrcs. .1. 39 «/•

| DEMP

vssociação iii-ixi;i-u i:vri-; A|
Mi:.M()KI.\ DE l«. IMlDllO

|)I>; \l.( AMAHA
RUA DL S. PUDRO, aoC

Sessão do conselho administrativo,
hoje. ás 7 horas da noite.

Kio, 22 de maio «le i¦.iC. — .'oa-
qiiim 1'inlo Sampaio, secretario.

CUKVllNÇÃO
(i abaixo assignado, lendo deixado

dc exercer :rs funeções de mestre de |
obras do exmo. sr. visconde dc Mo-1

l raes, previnc a iodos os fornecedores |
dc maleriaes dc construcçã
que d

lidos i

cuia infallivel em 3 dia», sem
ardor, usando "Conoriiiul", Ga-
iiinte-se a cura completa com
nm sú fiasco. Vidro, 3Í<>oo, pelo
Correio ãt.sor.. Deposito ger?l:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 6j — Rio de Janeiro.

XAROPE DE JIJCA'

VIAS URINARIAS
Sypliilis c inolesliiis drt

sruluiras i

DR. CAKTÀ.V0 JOVINH
Kormmlo nola Kiiciildade (lf

Mcdiciiiu du Nápoles c ImWli-
tado lior litiilo. da do Itio do
ilaiiciro.

Cura especial e ranida áe tk-
treitamentos iitelhraef (sem opera-
ção), goriorrlléas chronieas, cysti-
tes .liydrocclcs .tumores, impoicn-
cia. Consultas das q ás 11 r das _•
ás 5, I.arso dn Carioca 10, styh. __

COLCHÕES
Vcndcm-se para solteiro a j$, 4$, ?-!
6$; dilos pnra casal, a 7?. 9$. <'.'-;' '•

officina e deposito á rua Frei Cn
em frenle á rua Visconde

(S. 3555'

na
neca joij
Sapucahy

s.
Vende-

logar dc
o sr. Américo
(conhecido por
liulia boiidinlia,

• unia situação com pomar no
Mangueira, ver c tralar com

dos Sanlos Andrade
Ki-nezinlio). perto da
Rua Dr. Portella.

(3766 J '

AUTOMÓVEIS

IV
i;i:.v

lloj

:. LO.).:. CAI'.:
CAMòF.S

Sess,:. Kcon.:. á
losc llouifacio, Secr

r.riz
hora habi-

(A 4071".

om ms;
em deante não fará mais:
conta do referido titular. !

}/. /¦'. Santos Pinto. 1 KãS-l -')

DR AI.III-.KTO
Unico infallivel
creanças e adultos

na I U O Ò t das
Auplicado com

Dl!. SKIlASTIÃd TAMANOl F.ÍKA
Para cvliar duvidas fuiurrs. c a bem

da verdade, a Piuirmacia Fonseca, dc
Todos es S'ontos, declara que «. medico
acima recebia Mensalmente qwinhcnton
mil reis ilo referido estabelecimento,
para paítamentio ue seus serviços em
seu coii.-ulinrio. Ao mesmo tempo dc-
clara qne s- >. foi pago e satisfeito .semi
i-.lraso, 1:0 mesmo (lia cm que s retirou

era

exilo eni todns as niolcsllas da
arvore lironclliea.——Vidro 2$000.
Em todns as pliiiriiiiicins c (Iroua-
rias. Dei». Av. .Mein de Sá. 115.

Veudcm-se magníficos, com taxi",
íeus novos, etc., a dinheiro c a pres-
<«-««¦-: rna Theophilo Oiíoni n. «17.

J. 2943

Massa de Tomate
de Conservas

Jíanufac t cr
Aüuicn-.icias.

tual.

COXS.:, OKI!.:. DA OItD'.:. (|ue a quanlia nuc lhe p ¦.-... -
Hoje ha sessão Ord.:. - O C«r.:. superior au .jue seu serviço valia.

Secr.:. Cer.:.. Docnton. IR 4055 fonscea & Cardoso. ÍR .;;

^rr^rjn««n«»«gw--»t«tt:^w7r*«--.- **-^^—^tt _\\\ _•* fr J" I M—MS vinrrtiBXHa***?*^ Jkcl - WWrjffWan

BANCO L0TER1G0
1!. Kosario 7 1 «• U. Ouvidor 70"0 PONTO"

t30 — D. OUVIDOK — 130
São os rasas Qtie offereeom ns

inaiores vniitatteiis e narnn-
tins ui) iitthlico.

MALAS

Escriptorio no centro
commereial

Aluga-se um com secretaria, escriva-
ninliii, armário c cofre Fichei; trata-se
.1 rua do llospicio, f/3. (3^71 '''

PINTURAS DE CABELLOS
Mn:c. Ribeiro particuiarnieii - (inste

cabellos com 11111 preparado «cg :.'il iu-
ofíensivo, dc sua própriedaile. á rr3
Rodrigo Silva, aiiiigii dos Ourives i",
1" andar, entre as ruas S. José e As-
semblea. S .t?>.-.'

V, Ex, não quer moUiiar sua
casa saiu gastar dinheiro ?

Quen
Ui raias
chni :•;

comprar nu.i"Madrilcnha" hr,a« c
- Mate.

E' o que pôde
pur aluguel mensal
moveis; r:u
Proeressô.

oilico,
Riachuelo n

icihnente»
todos ul

7, Casa

' 
D ministro «la Fa/.enda comimttiicou

ao seu collega da Viação «pie íoi lavra-
da a escriptura de permuta de terreno
á rua da Saude 11. 5'. de propriedade
de Ilime .1 C, por omro pcrlcneeiii: ii
Caixa Especial de Portos. _ —

Farinha Láctea para çiiauçàs, cou-1 Varejo de cigarros epostaesj
ralescéntes,

debilita dos o amas de leite,
Traspassa-sc um, niuilo c:li conta

ponto muito central. O motivo
dono -estar empregado e não poder
tnar conta; Ínfornu«;ões _\ \
.s-.:«:bii'-a m. 4, ,;.i'ejo.

em

to-
da As-

J. 4'34.

GONQBRHEA e ASTHMA
TRATAMESTO

l«c':o D.-. Lemos D:t
moléstias de
Cons.: 3 ás 5
l> Tí>p«oii".

liSPliCIFICO
,-. Clinica medica

loni"* -c operaçõeí*
líviriílty 'lá Veiga.

. C. . S. 903,
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"-COSftEIO 
BA MANflX'. — Segunda-feira, 22 de Maio de 1916^
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PEQUE
VENDAS EM LEILÃO

J. LAGES

ALUGA-SE 
barato, o bello sobrado do

rua da Harmonia n. 95, com duag ra-
Ias, quatro quartos, cozinha, terraço, W.
C.i chuveiro, tanque, luz electriea. Tra-
ta-se na loja. (2731 *_) ""*

ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 85

Telephone n. 1901. Norte
Leilões a se effectuar na semana de

22 a 27 ae maio dc 1916
AMANHA, TERÇA-FEIRA, 23, as ia

horas: , ,
Leilão do contrato de arrendamento

do predio á rua do Estacio «le Sá nu-
irieró 73. Liquidação de Amaral, àr
Corrêa, será vendida i rua Hospício
"'AMANHA, 

TERÇA-FEIRA. 23. á 1
hora; ...

Leilão de fazendas o armarinho, a
ruu Presidente Barroso n. 116, massa
fallida dc J. Caetano de Oliveira. .

AMANHÃ, TERÇA-FEIRA, 23, as 4
horas: ...,_>¦

Leilão do lerrcno á Avenida Beira-
Mar, junto á rua Dois de Dezembro.

QUARTA-ílEIRA, 2.1, ás 4 horas:
Leilão de sele predios, á rua Silvaria

ns. 23, 24, 26, 28, 30, 3-* e 34. íie-r
dade.

QUINTA-FEIRA; 25, a * lio™:
Leilão do grande predia a rua dos

Arcos n. 41. , ,
QUINTA-FEIRA, 25, as 4 horas:
Lrilão do pequeno predio a travessa

11 de Maio n. 38. Cidade Nova.
SEXTA-FEIRA, 26, ás 5 horas: .
Leilão de moveis, á rua Benjamin

Constant n. 52. espolio de d. Arnunda
Martins da Cosia Miranda.

SABBADO, 27, á 1 hora: . .
Leilão de moveis, á rua do Hospício

n. 83.

ALUGA-SE 
o «obrado da rua Menezes

Vieira n. 29, por 100$; informações,
telephone sul 1014. (1904E) }

AILUGA-SE 
um bom quarto a moço sol-

teiro, em casa dc familia; ua rua dos•Andradas 71. 2". (37S6 E) B
—¦ iii n. ..,—,1 ii 1 '¦»

ALUGA-SE 
um quarto para dois cova-

lheiros de respeito, boa vivenila, banhei-
ro c luz electriea, barato; na rua dos In-
validos >n. 145. 10 andar. (3720 E) U

A LUGAM-SE commodos mobila-
XVdos, com roupa «lo cama e pen-
são, a cavalheiros distinctos, cnsa
de todo respeito: rua Costa Bns-
tos 29. Próximo á rua Riachuelo.
Bondes 6. Francisco. Ohlh-, £r«cas
11 e.15. Tel. O. 4618. (M3«28. B

CQNSTIPACÃQ
fi LUGA-SK um armazém, na rua do Hos-

XVpicio n. 235; as chaves estão no 230, c
trata-se com Carrapatoso, Sete de Sctem-
bio 20. (3610' E) J

ALUGAM-SE 
2 boas salas, próprias para

escritório commercial ou deposito de
merca do rins, com luz electriea, etc; rua do
Carmo 71, canto de Ouvidor. (3324 E) J

AIXT.A-SK 
um auarto para ¦ rapazes do

commercio, cm casa de familia; na rua
do Hospicio u. E4 (20 andar).. («3816)

Tome PEITORAL MARINHO
Run Sete do Setembro 186

ALUGAM-SE 
connnodis e salas, a preços

módicos, a moços do commcrcio; rua
Eipirito Santo n. 45. (-1997 E> M

ALUGA-SE 
a boa casa n. 15., da" rua

General Pedra, orooria uara qualquer nc-
Itocio. tendo nos fundos boa mornnià nara
familia; 150$. (-536 ]*.) JS

ALUGA-SE 
confortável sala dc frente

com entrada independente, a casal sem
filhos ou a cavalheiros; na avenida Ham-
quo Valladares n. ai, sobrado. (3320E) R

ALUGAM-SE. 
perto do mar uma sala e

um quarto, este por 40$. com mobília
. electricidade em casa de família fran-
ceza; na rua Corrêa Dutra ;8. (2773 «-¦' -

confortável uredio da *ua
n. 868.
(3555 H) JALUGA-SE 

n -«... ,- „,-.,
do N. S. de Copacabana n. 86.J.

ALUGA-SE 
uma optima sala d.

sem mobilia. com luz « linipesa
nida Central 10*3. '

frente,
., 11.1 ave*
(381. E)M

A LUGA-SE uma boa snla (lc frente, para
Xlscnhor ou senhora distineta ;rua Carioca
so, 2» andar. (36883 E) B

A LUGA-SE um escriotorio; rua Sete de
xYSctcmbro 29; trata-so no aruiazeni.

(3608 E) J

A LUGA-SE uma estufo para pintina, c
Ajocttl bara officina mecânica c uma
3>orta. na garage Paulista, .Vrua do Ria-
chueln 11. 172. (3.03 E) J

LAPA E SANTA THEREZA

A LUGA-SE cm Botafoco. nn rua
XS_Gcucral Severinno n. 1S4-A.
um uredio parn pequena família,
do construcção moderna, com to-
dos os requisitos dn hyuicno e
confortos, como sejam: tres quar-
tos arejados. salns do visita o do
imitar, cozinha, banheiro de "Eua
nuente o fria, lua electriea. W.C.,
e tudo mais necessário parn pes-
soas de fino tratamento; parn ver
,10 próprio local o tratar íi rua da
Alfaiiden*. 91. «wbrado. Aliwucl
o taxa 133$000. («T 3565) O

ALUGA-SE 
a casa da rua Moraes e Valle

n. 11, com 4 quartos, salas c mais depen-
dencias; trata-se á rua Ãssembléa 18; chaves
na rua da Lapa 11. 26. armazém, (3094 "M

ALUGA-SE. 
cm casa dc

ALUGA-SE. 
por 100$. a casa assobrada:

da, com jardim c quintal, da
d. Paiva 11. 187
Mattos

 .... rua Miguel
chaves juntn, bonde Paula

I (3903 1") ç

,.v;„.v..... .... —... -. família, «roa ma*
ji.Kiiiíica sala de frente, com entrada in-
d£tf-n__nt_. ou um quarto com ou. sem mo-
biliil.ua Corrêa Dutra -3. W«J?f!TO^
dn Flamengo. 1-753 

m 1

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, com

pensão, para casal ou. cavalheiro dc tra-
lamento; ua rua Christovão Colo"lho »• 3Ü-
Cattete. l39SI ^' '

ALUGA-SE 
u pri

ri
novo da rua Atai-

ròntT&nV-vés s'p, em frente á avenida
Atlântica (Copacabana), com todos os re-
misitospara _eq..ena família de tratamento
trata-se na praia de Bulalogo ..18. (a, ,o(-).l

ALUGA-SE 
a casa da rua Marquez de

S. Vicente n. 45-'. Ponto dos bondes
da Gávea, em salulierrimo bairro, com boas
acconunodações fará regular família, as
chaves por favor no armazém próximo e
trata-se na rua dos Ourives "¦,--• '0I5
O sr. Carvalho. (3*»H) >
"* 

LUGA-SE, por 180$, a casa da rua N.
_T3US. de Copacabana 11. 994. com 4 quartos,
2 salas, despensa, etc, jaidint e bom «limitai,
cliavcs na «í-sma rua 11. 1040 (padaria)
tol. =64, Sul, ou 943. Sul. (3746H) J

A cura da embriaguez
_ rápida c radical com o "SALV1NIS" e as "GOTTAS DE SAUDE"
¦fórmulas do dr. Cunha Cruz, com 16 annos de pratica dessa especial!
dade. Vendem-se nas drogarias: Pacheco, rua dos Andradas, 45, Ri"
Barucl & Comp., rua Direita, 3 — s* Paulo.

__B_____OB_B

A LUGA-SE uma casa, com 2 salas,; 3
X-Lqunrtos c mais dependências, ua rua Ge-
ucral Roca ili, casa III; as chaves estao
na rua Desembargador Iiidro 11. 5. P?.'1«"''«'
Estrella Matutina. (4011 I\) K

GáMSII IA tt ÃU20M sociíideSís mútuos sobre a vida
— Décimo oitavo relatório annual —

IMPLORANDO A CARIDADE
Pír int.nnedio desta ledacçío, appellam

pira a «aridade publica, as seguintes
"viUVA ANNA DO AMAVA-, cega. e
•lim dino dotnte t «em ningtwm p«ra su»
«nmpinhia, recolhido a uni «íuarto;

TIUVA ANOKVA PECORARO, . com
15 annos de «dadt, completamente cega «
t-rtlitica;

VIUV 68 iinnos de

TtUll*

..UVA AM ANCIÃ, com
idade, qumi cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre
ulia, viuva, com 70 innos de edade;

ELVIRA DK CARVALHO, pobre, ceg«i
¦«rn-amparo do familia; „___,,_ _.,„

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cé«a de sinloa os olhoa e aleijada,

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trertdo, um recuno»;

VIUVA LUIZA, com oito hlhot ma*

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve*
lha itm o menor recurso para a sua auo-
aiitanda; c.

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
aliar de Mattosinhoi, 34. doente, impo»"-
tllltada de trabalhar, tando duas filhas,
lendo uma tuberculosa; ,

VIUVA SOARES, tralha, aeni podei
trabalhar. _ ..

VIUVA SANTOS, com <8 «nnos fo
edade, gravemente doente de moléstia in*
turaveli . „_.•

THEREZA, pobre cagumha sem aiuu-
lio de ninguém. 0

VIUVA BERNARDINA, com 78 an-

AMAS SECCAS E DE LEITE

ACXXVO
Bens de Raiz:

Predios cm Belém do Pará.
Predios no Rio de Janeiro

Títulos «la Divicla Federal
Acções e Obrjí. -de Bancos c Companhias. . .
Títulos «la Divida Municipal
Tiltilos da Divida Kstadiíal do Pará
Títulos da Divida Estadual do Amazonas. .

Tilulos em deposito cm diversos Bancos
Resgates dos D. K. dos Fundadores
Agencias
Devedores e credores .* * * *
Dinheiro em poder dos banqueiros, cm transito e em
Empréstimos c adiantamentos sobre apolicei
Hypolihccas. ._
Proinids difforidos
Moreis na série e fiiliaes. . 
Ciuições da Directoria
Empréstimos sob penhor. . . . . . . . 
Secção de Cofres Fortes no Rio ik' Janeiro
Cauções sobre apolioes da Divida Publica acções e OUlroí
Juros a receber
Depósitos jnd-ciaes
Efíeitos a receber

UESIIMO DA POSIÇÃO ..CTÜAli

BÁliÀNÇO GBBAÍi PASSIVO

2.77. :5-y_<-|S
1.493 :2.|.|$i.|o

I.oo6:70o$ooo
754:8.)2$40ii
474 :goo$ooo
45J :.iu^?>30ii

36 :.|.2o$ooo

Caixri

titulos

Rs.

4.272:77315753

2.810 :i64$7uo

2.943 :U4Í'7"0
1.200:540. G41)

7Cm:3!9Í37S
;..ii:435Í'H«)
C'.|.|:<'S_$!2S
547 :.;66$._ 50
.Tfiii 131'$635
307 í4'i4$.8oo
i37:i-f.*?6-'3

50 :oõ0"i«õòo
,*t5 :ooo$ooo
26:84Q$6òo
ií5 :2o8$ooo
ai:768$óoo
15 ;S,o$ooo
i2:o63?749

1 •. .97.Í :íl2«.?78o l

Reservas Technic.s .¦•,•,;•*,•,•'
(Resarvas para resgate dos D. E. dos Fundadores
Sobras • • 
Reserva especial. . . . ....... < . 1 • •

Titulos depositados. ..... ... ••¦ . •«•:< • • •
Diversas Coniuá i v •*¦*¦• •** • • • •
Depósitos 5 • > • '•' • • • ¦ '
Sinvstros em via de pagafli|ttto
Garantia da Uiro.lorin. ..":«----¦'¦••'
Imposto de fisctilizaíão " "-'"

9.221:350.70o
060 :,S65-!o20
68_-:i49_55!>
286:270$03a I'.157:-*44$J1'

c.045:134*700
(Í3<i:iíí7$700
uo:738$S5i.
6n:ooo$oüo
50 :ooo$ooo
Í4iI35'?t4i.

A IitJGA-SB uniu casa com coiifor-
^*-tavt'is c hy-zlunlcns -.ccoiiiiiioda-
ções para família; «a rua l)r. Pi'U-
di-iitc de Moraes 35, om frente a
praça ajardinada ?«wirj^Ml>»«
Iliaueiiiu. <A ^733) H

ALUGA-SK, 
no Lcnie, rua Arauju Gon-

din n. 64, uma casa, nova, por 26.1S; a
chave está no 11. 6C. (2934JPJ

ALUOAJSE 
a casa da run Santa Clara

11. 32. Copacabana, própria para latiu-
lil dc tratamento; está n poucos passos do
mar; informações 110 n. 52 da mesma rua. 

j

ALUGA-SK 
bom predio, com todo o con-

forto; praça 1'crreira Vianna 7«. OP*}-
nc-ma); trata-so na pliarmacia 0U;-°glg'-rfftir-J

ALUGA-SE, 
por 280$, o sobrado da rua

Conde de Bomfim 240. com 7 .quarios,
4 salas, quintal, banheira, luz electriea, pro-
prio para «rande família, sociedade ou
pensão. (2754 K) J

ALUGAISE 
o predio assobradado da rua

Haddock Lobo tt. 171. com cxcelleutcs
acconiniodações; está aberto das 10 ns 3
heras. (400..-IK) l*.

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGAM-SE 
os prédios da rua llomfim

ns. 220 e 222, com salas do visitas- c
iantari tres quartos, cozinha, chuveiro, \\.
C. e quintal; as chaves, uor favor, no-predio
ti. 224, e para tratar, k rua da Alfândega
11.-91, sobrado; aluguel 100Ç. (3571 *¦) J

A LU C.AM-SM as casas novas ns. .1&1 .•
J:\-27i ila rua Morda do Multo (Riitiga
Serra ilo Andairiiiy), louar saudiivel, Tem
luz electriea. Chaves com o sr. Maiiüir!
Huiiios, á mcsiiin rua ii. 260, onde _c ira-
ta. A,:.i_ucl iiicnsál. âorjlooo. (3568 1.) J

ALUGA-SK 
para íamilia de tratamento,

a cata da rua Visconde dc Itamaraly
a, 7, com duas salas, uma saleta, Ires
nuartos. banheiro quente e cozinlia, porão
linliitave'-, com tres nuartos, saletn, tanqtir
dc lavar, banheiro írio «e quinta!. Trata-
se na mesma rna u. 17, onde esi.io ...
chaves. i..);:<J D 1!

I.UGA-SK a casa ila rua; Soares, São
tovão, com dois pavimentos, qnri

([Uartos, duas su!aa, banheiro, iioiá
quinta!; tanque j-ura lavar roupa,"

terraço c mais coiliiiioiliikides modernas
Póilo ver-se ri quahiucr hora; tratase 11.
run do Ouvidor 11, 173, charutaria.

(.1501 1.) .1

A I.UGA
Xi-Clifistò

W. C'.":

.. .iigar. .,,..••¦ «¦;•..'". ..

S:*->. !'

Sinistros nniíos
Jlesorvas 'fcclinicns '
timlicos resuntndns prematuramente. . 
Aiiollces vencidas dttrunte a vldn dos associados • • •
Apólices sorteadas
Pensões ."*.".'..
Reservas especiaes o sobras

'Xotai dos benefícios conferidos aos. settnrados
Sinistros paços durante o anno de l»lu'._.,...--••-.• ' *. * ', 

(ic'j«ji5,"
Apólices vencidas, e sorteniliis, e lucros patins duvanto o imno ao 

^.
MMBTAMBNÍO »0S ESTADOS 1)0 SLHi ¦— AVBS1DA UIO BRAXCO. —__«.

Us. 14.973:3_o$7So
UALANCO 1>K 1015

11.790:718$240
9.3!íl:*559$700
«.035:869-4400

., 3.184:184$880... 1.152;750$000
105:G»7$420

975:419S591

ALUr.AJSE 
o predio n. 7 da rua Marinho,

4 qu. rtos, electricidadc c saz; trata-se a
rua da Alfandeüd n. 30. 2» ondar.; as cha-
ves 11. 2S, Egrejinha. (-757 '" ¦'

A LUGA-SE um esplendido sobrado, 5. rua
iVSalvador Corrêa n. .|8. Leme; tem 4
s-,las .1 quarios, hom banheiro com agiu
fluente, bon cozinha, urande terraço c
quintal; junto ao ponto dos bondes*e banhos
de mar. (."•*•*'¦ "" J

A LUGAM-SE
__ri.ni o d ações
Bnrroío
trata-se uo

casas, cam boas accom.
, para íamilia regular, á rua
_7, Villa Mlmi, Coiiacabaua;

11. 73! preços 110$ e 120$.
«.253- ") o

esplendida ca"erneck, en
(2536 H)SALUGA-SE, 

para família.- n esiilendid.
sa 11. 50 da rua Fiirquim W«n««*i e«"

Copacabana; preço iü-'$.

A «LUGA-SE para familia, o casn da ladci-
^-_Lr.i do «Leme 11. 2(1; as chaves estao no
armazem da esquina c trata-se na rua da
Quitanda po. ^9Jj}U

iBiaiill«rl«ffl«il«!liiIliÍl
1 A'S REFEIÇÕES...

11»

UM CALIX DE I¦
I Guaranesia

A LUCA-SE por .preço barato, o -predio
XXnovo, com tres quartos, duas sulas, ter-
reno, luz, etc., duas linhas dc bondes, alem
do Jardim Zoológico, á rua D. Uoniaiiii
11. 68. Cliavc3 no 66. (357» W J

ALUGA-SE 
casinha ou quarto, na rua

Ambrosino n. 26. Aldeia Campista.
(328.1 L) J

A LUGA-SE a casa n. 77 da rua
¦^-NAraiijo liinia, bonde de Aniln-
ralij-, com tres quartos, duas salas
c<í|)u. despeusa, banheiro e cozi-
ilha, lllumiundii á luz electrien,
com porão habitavel o «iiiiiitnl 11111-
rado; ns chaves estão uo 11. 71;
trata-so com o sr. Iieon. rua Mu-
nicipal 28, escriptorio. (M.'tOl7)l.

,1 LUGA-SIÍ, por 182. mensaes, o predio
Xi.11. 737 da rua liarão dc Mesquita; cl;..-
ves 11a padaria próxima, á rua Leopoldo n.
iq; trata-se ua rua da Alfândega n. 'j8, coii'
o sr. Maia; telephone Nortj 1870.

(..O05 l,) .1

A LUGA-SE uma __
-í-\.(luorlos, duas salns.

KlO/l.K JAXK1KO

29.705:994$231
514:»48S730
544:385$150

— (l*I?Iíl)IO 1'KOPKIO).

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

A LUGA-SE um Jotío. com _ran.de wla
_f_Le uma aicova, em casa de .família, par»
um casal; na rua Dr. Mesquita Júnior n.
7 antiga travessa das Saudades, çio,i7 ua

A LUGA-SE uniu sala
>CÍ.do ltczcndc 7-1,'S'jb.

OFFEIIECE-SE 
uma nua J. .-.-. .

tugiiezn, com 24 annos «le çdaile, leite
de 3
Ções,

leite, por-"aile,

informa-mezes; para tratar c mais
na rua das Laranjeiras ..¦".•

(.(oCt A) K

Qiaii^iiiií-iiKiii^iiMiiiiniiinBiiiiniiS^ii-iiM^
I .-10 LEVANTAR. . . TOMAE |
| UM PEQUENO CALIX DE |
1 Guaranesia |
»l»!iBiIIIWí«IISfl-tlHIW^^^

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
IJRECISA.SE 

(lc uma boa cozinheira
do trivial, que durma no alugue;!

frente, na nia
(2786;- E) J

A LUGA-SIÍ unia loja eom tres; portas,
J:4.coni accommodações para família;?, nn
run l'rei Caneca 11. 40,6. t-rr» 1'.) J

ALUGA-SE cm cisa de família, um 1
Xllilcinlido quarto; na rua do Ouvidor; rr
,0 a,1(iar, (2750 E)

da dti frente.^ n
cs; ua run Tr-ii-, -
familia. (3Ü53E) 1

A LUGA-SE por preço muito razoável .1
Üexcellente loja, ladrllhada com tres por-
tes da rua do Cotovello. nuasi esi|umn Ua
ma da Misericórdia ti. .5, loja, onde sc
traia; está limpa e í própria para depo-
sito 011 negocio limpo. íri——ií

rua General iiilva Telles 11.
nthy.

— Audi-
111

1JKF.CISA-SE 
de uniu perfeita

. ra, de (orno e togão; que
cozinhei*

saiba ía-
zer mnssis e que tenlTn pratica dc torlo
o serviço de cozinho, e que durma no
aluguel. Trata-se nas ruas Alice 64, La-
Mineiras ou Sele dc Setembro 171. %

(2790 li) .1

CREADOS E CREADAS
FFEUECE-SE. uma moça

pai
portugueza

 tratamento,
para 

'õrruniadeira ou cozinheira, di refe-
renrian da sua condueta, Uua dei Coto-
vello .11, sobrado. (3933 O J

A LUGA-SE um conunodo a pequena fa-
^JLuiilia ou a casal; ua rua dc b. lc-
dro n. 335- ['J2S _._i

ALUGA-SK 
a um casal ou ,1 doi.i sc-

nhores dc tratamenio, um hom quarto
com pensão, mobilia nova o com todo o
conforto, cm casa de familia de tratamen-
to: na rua Júlio César 11. 6., 2" andar.
(Carmo). (3339 ''¦' k

ALUGAM-SE 
desde 45$

e salas de frente,, bem
•pensão da praça Mana 11.

a 80S. quartos
mobilados, na

73. 2U andar

A LUCA-SE uma f
x\soa:i muito tlecctt
Maio n. 37, cnsa de

ALUGA-SI. 
uni sobrado, na rua Gene-

ral Câmara 11. 18a, preço 1.0$; a|_,cha-
ves eslão 110 holequiin defro)ile (27701.) i

AliüGA-SK o 1" limiar dn rua
Ãà,«]cucrnl Oaninni <"S. pnrn es-
crititorio 011 moradia/ *';',J,";5;%.1!l1i
1*. do Ouvidor 90 i* 92. (iya917)>
'¦XTjÜGA-SR uma loja no beco
^¦íMilos Barbeiros. Trnl-.a-so-iio.so-;
brado. í£ MS°J"'*•

A LUGA-SU im*. pequeno sobrado; »a rua
Ü.do.1 Inválidos 12. 13157 W •*'

•s- A 1.1
lu Üpe

nia A

1

¦ ¦.,-.,1', o sobrado da rua Marnnuiin-
11. 12; a chave un l'Jja; trata-se.a

,urca' SS, Santa Tlrcieza^í (3751 I')J

Ã LUGÀ-SE o sobr.TÍlõ da riíá da Lapa nu-
_CÍmero 87, por aoòSoob coníl ri quartos. 2
sus cjrinliri, banheiro'; infçjmações, tele-

j phone. sul iom. __l_(."l!3.L LJ
I * LUGA-SE uma casa, cóín |.quarios, uma

iTisala, cozinha 1: .iiiintril, ira avenida da. rua
Pctropolis 112; alugue! õ'?. fu oanta lhe-
reza. ': (?77.7 

"?)J

SEA LUG -
JXS. Ped
c de jantar, tre
qüarttí dc banltó,
«az: trhlá-se

sobra
19

,,1 da rua de
 _:,las de visitas

liiartos, saleta, cozinha,
dois pequenos terraços e
rua Primeiro dc Março

A LUGAM-SK commodos c casinhas, inuito
xiririrjridas c por preço razoável; rua Ge-
ucral Scveriano 74; trata-se com o sr. Eliscu.

(3063 (.) J

A LUGA-SE, á rna Conde de Lago 11. 21,
ll.uiiia esplendida casa dc trís oavimciitos,
prouria parn pensão. __-___..rii——-—

Ã LlKiA-SK por 350$é00 a Villa
JtX MURTINHO run do Curvello n. SI
(Santa Thereza), lendo seis dormitórios,
fogão a in? e carvão, luz aeclrica c de-
mais cotnmodidades. (355'')?) *

A IiUGAM-SB u preços muito re-
XXdtiZidoSi bella sala de írente e
auartos mobilados; uin quarto
para duas pessoas, com pensão
confort aveis, desde 200$ men-
saes. Iuu electriea, tcleplione, per-
to dos banhos de mar. Traça .Josí*
dü Alencar 14. Cattete. (.13180) (I

A LUGAM-SE ou vendem-se duas casas,
Xlnoviis, por estrear, com dois quartos,
duas salns, corrinha c larguei*; brirrito; run
Mundo Novo 112, Uotafogo. (351S G) R

ALUGAM-SE 
salas e quartos, todos

conunodos têm janellas, grande qmnlaU
rua Affonso
(3281 I) Rtanque, banheiro

Cavalcanti 174

A LUGAM-SE dois quartos, independentes,
_H_.com jrincllns, em casn de família, a ca-
s.-.l sem filhos; ua rua da Gamboa n. 135.
sobrado, prosimo á esquina da*rua do Li-
vramento. (2913 l) u

bonita casa lera dois
_..., ....ns. cozinha e mais dc-

pendênciasí é bom quintal, tem luz electri-
ca; 'na rua Maria Eugenia 11. IV, Jardim
Zoológico; as chaves 110 n. 18. (3084 LJ J

A LUGAM-SE bons comniodòs na praia
-fXdo Cnju' 95.  (3695 L) _R

A LUGA-SE bom quarto com eleelrleida-
^i-de, em casa dc um casal sem filhos;
na rua Torres Homem 11. 181, casa 3.

(3691 JL) R

A LUGA-SE o sobrado da rua Barão de
/Vltapagipe 11. 197. coiiiplttanicntc refor.
tirado com cinco quartos, duas grandes sa-
Ias. .porão habitavel, cozinha, banheira _ «s-
maltada, privada, despensa, luz clcctrica.
liondc Itapagipc e Bispo. Aluguel 240$.
Chaves 110 lí. 239; trata-se na rua da -AL
fandega il. 11 com Rocha. (3S('3L)J

A LUGAM-SIÍ na Avenida Pedro
Alvo 11. 61, casa 11. 3, a família
do tratamento, pelo preco iiieiisul
do 170$000. DANDO-SE 1 *.III/i
DB BONIFICAÇÃO KM CADA
ANNO DK PERMANÊNCIA, mu-
cnlficas casas com 4 quartos, Im*
nhelros de acua quente o Iria.
optima installação electriea, tini.*,
foiries, sendo um a itaz, dois W.O..
bidet. etc. (J 323-1) I.

A LUGA-SE 1
Ali, 48; 2 q

a casa
quartos,

da rua da America
2 salas, quintal.

(3S..I 1) R

i.UC.AM-SE, por 112$. boas casas, com
_t__.3 quartos, 2 salas, etc, á rua Januni
c Mourão do Valle; às chaves ua praia ir
S Christovão 161, e trata-se na rua dí
Hospicio n. 14J. «• andar. (1273 Li.

A LUGAM-SE boas casas, por 112». com
J0X3 quartos. 2 salas, etc, á rua Mourão
do Valle c Jaiiiuuzi; as chaves «a grau.
de S. Christovão 11. 161, e trala-se na tu»
do Hospicio n. 144. 1° andar. 1.1545 '-> :

ALUGA-SE, por 90$, na Villa Mnrin», i
XVrua Uruguay 104, uma casn nova, com
duas boas salas, dois grandes quartos, es-
plendido quintal e luz electriea; as eltaves
na mesma villa, casa VII. (3687 1.) R

Uprli E) j Manoel i.l|.

„. ,7 dó. meio-dia ás •' horas, No prçdiq
acha-se lüiia pessoa para mostrai-o «ms O
horas ás 3 dã tarde. (-7.1o x->__

1.riÍAM-SE
(tieudcntfcá •'

- irrtr--"*^''H — —

H-5KJ T—mxiUBasaMKUsasmMKtsasa

os afamaclos pneuiíiátioos
dc unia

um casal,
empregada para

run do Sena*
(3991 C) J

uapRECISA-SE.1. serviço dc
do II, 8...

Í~>R5cISÀ-S1í 
de innn criada para todo

ií serviço, menos lavar e engomniar;
ma Commendador Leonardo 23, Santo
Christo. (3992 CO J
¦pRECTSA-SE de unia
JL rumar quartos, na
Freire n. 92.

creada para nr-
avenida Gomes

(292O o .1
gaSBHÉ-g II^ZZmXBBWBiimillimim

1

quarto:! mobilados, inile-
arejados; na run bllva

<.}93* 1.) J

\n WmmmmíWm

. r,rr,A-SE a cnsa da rua' do. Curvello
lAn. 77 por 6jS tendo ünra boa sala.
tres quartos, cozinha, quiiitiilf., uni Ijom l>o-

o c luz electriea, eoriiiircluillduh <Us'*'J"l°
¦ minutoa da cidade. '•-*• (-571 \V*

t T.UGÀ-SE em cnsn de unfa scnliom só,
üopihna sa-a. para descanso; infonna-se
na rua da Gloria io.-, áobradS; (-'"«>t H) 1

_ LUGA-SE o sobrado, pari iiequeua fa-
rlmüia, na rua Augusta n. %. brinta 1 ne*
rtza; uo$ trr.ia-se no-n. 2. (3890 í) J

,•,•"*• «lunrtos com 011
ii.íir muilo -saudávelcm

i respbltOjjj cm casa dc 11111
13971 !''¦) .'

,V,.*^-T'C_rs'__^írí_<,E?_-ll

"ORECISA-SE dc uma creada para ar-
.1" rumar casa, copcirar e engommar,
dormindo 110 aluguel; ordenado 40$. na
rua do Cattete 11, 92, casa 16. (3315 U) J

"EMPREGOS 
DIVERSOS

(COSTUREIRA, 
olferecese para casa de

J fninilia; re.n Hilário Gouvêa n. 85

Clayton,
Busà da

Otsbi

mm

11'ffl)•D

ÜÜ5 ííâ fBa

" 
&C01ilU.

A LUGAM-ÍH
jfSscni mol.üi-.i
u eavallieiroff dv ._... •tuy-
cisai; nn iiraiál-dn LaaialBwjjt
tXmtX £ «BBTj JBJWS3' r-TTXA, ~XX- OíWWRtflM

êHfliSfüÉip
BOTAFOOG E GÃVEA

A LUGA-SE, por 50S, nm espaçoso quarto
Jfkdi frente, mobilado ou não, em casn dc
írriiiilia socegada; rua Viluularios dn Pa-
tria 429. _ _ __l2_±t_£L-T

bonita cnsn. á run D.
: Irty quarios. 2 salas,
etc. (3711 G) IJ

4 LUGA-SE a pequena casa da _rua Ma-
Achado de Assis 11. 15, próximo á avenida
c banhos do Flamengo; .- chnve na rua do
Cirltelc n. 24S, officina dc carpinteiro.

(3753 G) J

andar do predio da rua
_ ..  nlio n.. 58. onde sc vê,
tratando-se ua rua Candelária n. 53.

(3581 C) J
ALUGA-SE 

o -
.Christovão Colombo n..

A LUGA-SE, oor preco barato, boa casa
__i.com dois quartos, duas salas o bom
quintal, un rua Cardoso Marinho. Praia
Formosa; informa-se nn mesma rua CardosoMarinho 11. 7, escriptorio. 0-*7o8 '_

A LUGA-SE, pnrn fninilin. a hoa casa n.
___Lio2 da run Santo Christo sdos Milagres,
com pequeno quintal; preço qi_. (2533 1)9

ALUGA-SE 
o predio da rua S. Leopoldo

1O1; as chaves estão no 163; trntn-se na
rua do Rezende 106.

A LUGA-SE o bom nredio da run da Gam-
__1_bo;i n. 203. finulos, com 4 quartos, 2
salns. jardim c mais dependências: aluguel
iío$; trata-sc na mesma. (3084 I) J

A LUGA-SE, por 100$,
jCXcom 2 quartos, s salas
elas, luz electriea, etc, á
ptista 8C-A.

nina casa nova,
c mais deptindt-U-
rua tí. Joãu Ua-

(3035 G) J

um^ i,uga-si;
XlMaiciana 11. 5;
üá.:, electricidadc, >

A LUGAM-SE cn:
XA.qtinrtos, 2 salas,
Collegio S. Ignacio

s confortáveis, com 3
banheiro, cie, perlo do

run S. Clentciitc 230.
(357-, O)'-' 1

A LUGA-SE unia cnsn. r.nr g„S com dois
_i-3.m_.rlos, duas salns. cozinha c Porão habi-
tavcl. na travessa Cruzuro do Sul u. -\2'
c eluga.se tr.iiiiinn um comiuqdn. com dois
nr-.viiiicni.s, indcpciiiliiiile de tudo. por 40S
na iiiesina travessa 11. 10; sohese peb rua
Tavares Dastos. Cattete. . (3603 G) J

A LUGÀ-SE uma casa. com quatro quar-
_TVtos, duas salas, duas cozinhas, grande
quintal, com um conunodo pnrn crcnnos nu
caiai, com entrada independente, clcclrici-
dade. forrada c pintada der uovo; a rua
M^rin Angélica 38; trnta-sc á run Conde
dc lrajn 134, 011 General Gamara 379-

(2721 G) R.

AliUGAM-SE dois bonitos conunodos,
-frYjuntos ou sciiarados, com -pensão; na
rua Visconde do Itauna n. 36. sobrado.

(4087 1) A

_n_S9B_E!__F_l
A todos ós qua snf.
fram de qualquer iuo-1
lestia esta socicdail*
enviará, livre de quítl-
quer retribuição, os

S.-. r» .•. H." meios da curar-se. RN-
VIEM PELO CORREIO, etn carta (echadn—noine.morada, symptomas ou
mnnifestaçõoh da moléstia -e sello para a resposta, que receberão nu
volta do Correio. Cartas aoslNVlSlVEIS-Calxa Lurreio 11_j.

¦rTÊmr,»ew'^'^rrrnuWTt -^srifflMwiiwiaani|

^—^¦^¦mw——iwi» im ¦¦111 iiiiii

A LUGA-SE uma boa sala dc visitas, com
_HLlii7. oleetrica e entrada independente, a
ruu Francisco Eugênio 196. S. Christovão.

(3011 L) .1

ALUGA-SE 
a casa da rua General Ca-

nabarro i) "
ma rua 64 •

'5S. 
As cliavcs estão na mes-

(3708 D lt

ALUGA-SE,Major E01

ALUGA-SE 
o predio da rua General

Caldwçll 11. 58, por no?. t_m_ duas
salas o treo qunrtos; na chaves estao ua
cnsn pegada n. 5<i o trnta-sc ira rua Mn-
rcchal V. Peixoto n. 221. (3949 .1) J

oor 140$. o boa casa dn rua
'onseca 11. 30, um dos logares

mais saudáveis de IS. Christovão, perto dos
bondes dc S. Januário, eom .. quartos, .1
salas, cozinha e desoensa, illuminada a luz
electriea; nara ver. as chaves na rua sao
Luiz Gonzaga 108, onde sc trata.

(3620 L) M

ALUGA-SE 
por 7'$ «ma boa, casa cm

ponto dc cem réis, a 13 minutos da
Christovão 11, 623.

(3472 r.) n
—-ponto dc cem -i
cidade; ua rua de S

ALUGA-SE 
11111

luz; ura rua de
quarto o rapazes, tem
S. Christovão n. 3«i''.

(3854 W .'

ALUGA-SE 
parn pequena íamilia, nina

pequena e boa casa, por preço cpminn-
do e abundância dc asrrra; na run da Li-
herdade, en: S. Christovão; as eliavcs cs
tão 110 11. 22 da mesma rua, onde sr
traia. Bondes dc Jockey-Club.'. -(2840 li)}

ALUGASE 
uma poria, prometa para

qualquer negocio, bom ponto; ua praia
do Caju' 4. (-782 L) .1

A LUGA-SE a casa n. 63 da rua Dr. Paulo
_--__.de Plontin (rinticn Morri dn Senado);
ri! chaves eslão na própria casa, das 10 ns 5
liorns da tarde. ___________LÍ__J

ou.4 LUGAM-SE bons commodos, coin
___Lsciii; na rua dn Passagem 98.

(401S --)

AI.UGA-SE 
um ou dois ouartos, mobila-

ilus, com uu sem pensão, a uma ou duns
senhoras. lo_nr esplendido para banhos dc
mar; informa Vivlano Caldas, á run (lo
Hospício 84, sobrado. (3080 b) J

_ A LUGA-SE mim bon casa pnra família,"vIliu 
ladeira ilo Castello a8, easn ll.n 3

minutos dá Avenida Central. (3870 Ji) J

A LUGA-SE um departamento, com tan-
-fique c jardim, entrada indciiendentc; Pc-
dro Américo 135. sobrado, Cattete.

(3861 G) J

ALUGA-SE,da rua D.
nor -¦.o? mensaes, a casa

rua D. Polyxena, com 5 quarios e
bons acconiiiiodnções pnra fnmilia; traja-se
no 11. ..... (2734 G) J

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

A LUGA-SE boa casinha, assobradada, com
J0A2 quartos, 2 salns, cozinha, quintal o to-
das as commodidades, oor 101S. c outra,
por 91?; ns cliavcs á rua Dr. Carmo-Nctto
170, açougue. (3318 J) J

A LUGAM-SE casinhas, muito decentes,
JrS-assoliradadas, pintadas c forradas dc no-
v*. bondes dc 100 réis, oropnas para ía-
milia regular; na rua l*'ici Caneca 252;
trata-se ha avenida Salvador de Sa "t-

(3707 .D R

Copacabana. (3532 S) R

OFFERECE-SE 
uma ecnhorlta

dileta aiirinçnda,
dc con-

 , para casn dc íamilia
ilistincta, como dama de companhia, sa-
hendo bordar; uu para collegio. du que
iá !c,a pratica. P.lra mais inlorinaçõcs
,u rua do I.avradio 11. oS. í.r'*''! b) M

IJ 
RECISA-SE de

tuntes tailleur
.ivcuiüa Ri.

bons oliieincs dc eus-
110 Ao 1" liarateiro;

llranco 100. (3900 D) R

ÍJUECISA-SI'. 
uni menino atú 14 annos,

para pequenos serviços; na rua In-
dustriiil 11. 79 — Haddock Lobo.

(3900 C) K

T>RECISA-SE dc um
JL ni.-ieliina de pautar,
vidor 72.

mnrgendor pnrn
com pratica; Ou-

(3716 D) R

TJRECISA-SE de uma boa eorpinheira e
1 boa caieira; rua S. Clemente 11. 114.
sobrado. (3239 D) J

A LUGA-SE '.uua boa casn; 2 quarios, 2
2-V-nlns, cozinha, (luinial. etc.: rua beiin-
dor Euzcbio 144. fundos. (3784 «'.) »

i LUGA-SE, a moço do comincrcio, sol-

Ateiro. um cxccllcnic quarto, bem. mobi*

hdo ,or 5o$, em cnsa de ooquena^ faiml
na rua do Riachuelo 11. 05. (J's^ '¦'¦'I

FERIPAS

1JREC1SASE 
de pintores na garage

Turcnl Mcrey. Run Marquez de Abraii-
les n lio. (30iS D) .1

CASAS E COMMODOS, CENTRO

e mp 1.11-
f gens, (lar-

S thros, eczemas, sardas, pannos, co-

j míchões, etc., dcsapparecem rápida-
mente usando Pomada T.ushana.

' 
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia

1 Tavares. Praça Tiradeutes n. 62.
(Largo do RocinV (A 4Q30»1

A LUGA-SE o armazém da rim da Piro-
Xlnha 11. 45. com accommodações para la-
milia; ns chaves uo sobrado, 0.10V ^50pirata.

A LUGAM-SE uma sala
Ami dn Alfândega 63,

X LUGA-SK uma boa sala do fren-
-^te. mobilada, com pensão, nara
casal do tratamento, rasa di* todo
respeito; ruu Costa Hastos n. -SJ.
próximo á rua do l*iiicliu<;lo. Jou-

AiLUGA-SE
__tV.lre_i riu.irl
rira do S. Cl.

uma casa conj duas salas,
is. o pequeno: quintal; nã
¦mento 62. (3400OJ

ALUGA-SE 
uni bom quarlo, com luz ele-

ctrica, a casai .. sennuras dc tratamen-
to; run S. Clemente 0.1. Botafogo. (27701,).!

A LUGA-SE a easn da rua D. Maririnna
XXn. 121; trata-sc no n. u>; aluguel 100$.
Botafogo. (-'773 G) J

A I_l,'(;._..í-Sl' nn Avenida Central
Agi, 15 sobrado, Pensão Mineira,
niafsnifiras «ilris «* uuavtos di*
rente, cleivatiteiitente mobilndos o

rum iicnsãii; unia 111'S.sou UOS,
100S o 1'~*>cí; ilnas nessoas 1S0S
200S e aSOrlOOÜ^ (.1 1»)5G) 1*1

ALUGA-SE 
o sobrado do prcllio 11. 16 ,

da travessa dns l'rirlilbns,_ parn família; |
oa cliavc-! estão na rua línrão de ¦
lix 11. 80 c trata-su ua run de S
n. 26, com Teixeira. (*1057

Usi
1*1) R

A LUGA-SE uni bom armazém no novo
XVprcilio da avenida Mem «le Sá n. 31?.
perlo dn run Frei Caneca; as chaves estao
no armazém ao lado e mais informações.

(393i ''•> .'

v sala de frente, ri-
entrada independeu-

uusal ou n dois senliorcü dc irata-
casn dc farnilia. Senador Dantas

(39--: E) J

A LUGA-S" uma bi
XXcamentc mobilada,

mento,
ii. 19

ALUGA-SE o 1
xVpicio n, 120,

um quarto, nn
.0 andar.

(4012 E) R

i LUGA-SE, para qualquer negocio limpo.
_TVi niayntfica loja do predio "• -4-. oa
run da Àlíandciín. (2536 E) -I

\ IíUOA-SH o masnirico sobrado do predio
X.Vd.i rua Acro n. Sj, com excellentés
;niomutoJações e bom quintal, (tui4l.)K

iLUGA-SE
_Mp

_ excellente predio de tres
.pavimentos da rua Evaristo da1 \ eiga

„ _- hveienco c reformado, l ara ser
ás"1/- ffi."'-- 4 dn Urd.«t«-^«

nu do Cattete n, 338. '¦*-'• '¦' J

0 auil.-ir da rua do Hos-
 cm frente á praç-n Gon-

llvcs Dias, bom |inrn offieiua de coslurn,
atelier dc chapéos, etc., lendo tamboni
bons conunodos parn familia. Trata-se na
mesma run 11. 129. (39071!) J

A LUGA-SE 11111 bom quarto, com pensilo,
jtXpara um casal ou senhor de tratamen*
to; na rua Senador Dantas 32. (4069IOJ

ladeiras e Materiaes
A.. Cosia Araujo

RUA TREZE DE MAkO, 36
Xolf-pUoue Central 3339

Especialidade em in^dciras, serradas e apparclhadas para marceneiros, carpintei*
ros c para construcçSts. ^ _

Grandes stocks dc «oras dc Peroba. Cedro, Vinliatico, Gonçnlo Alves, Guaraburr
das demais madeiras dc lei nacionaes. Pinhos de Riga, Sueco (branco c vermelho).
Aiiicrlcino c do Paraná Tnboailos dc todas as qualidades. Cimento. Cal de Cabo
í'-io' cíc Pedra e Marisco; Tüolos, Telhas, Ladrilhos, Zinco nara cobertura e. iodos
çi\ 

'dtíniii:i materiaes e artigos para construtores. Enconimendas aviadas com prom-
ptidãoe iiclós orecos inaié vantajosos.

i LUGA-SE o predio dn run Bruno Ita-
XJip.igipe li. 1.15; as chaves, por favor, nn
mesma run 13S, quitanda, e trata-so.na rim
Riachuelo 1..5.  ___ J) »

t LUGA-SIÍ unia casa, con*. 4 quarios.. 2
__isalns, cozinha c mais dependências; in-
formações, á rua iS. Luiz 11. 25. (2741 J)

AOS DOENTES
CURA radical da conorrliéa cliro-
nica on recente, em ambos os sexos e
em poucos Uias, por processos moder-
nos,sem dfir;carante-seo tratamen-
to. Impotência, cancro synbilitico.
darthros, eczemas. feridas, ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 e das 2 ás
10 da noite Av. Mem de Sá 115.

ALUGAM-SE 
ns casas ns. io e 12 dn

run Miguel Frias, com vastas accommo-
dnções para familia: Irnta-se na rua dn Al-
fandega io. Io andar. (27Ú1I.1 )

A LUGA-SE n casa da rua Gomes Draga
_Ti.ii. ,19; (ii$; Andarahy; as chaves esta'»

armazém em frente. (27II.1 L) J

A I.UGAMSt',' uinri sala (
XXfrcnte, por 50$, a casal
Thcodoro dn Silvn 11. 2.7,

um quarto dc
sem filhos; rua
Villa Isabel,
(273; L) 5

A LUGA-SE a casa n. 474 dá rua Barão
XA.de Mesquita, com 1 quartos. 2 cilas,
cotia, cozinha, luz cicctricn c mais conimo-
«lidados; chaves 110 11. .17H; trata-se na rua
Ãraiiio Lima 133, casa. C. (2758 D .1

ALUGAM-SE 
bons casas novas, na> mo-

derna o hygicnica Villa língenie, a run
Mmiz c llarros u. 239, próprias para la-
iniliás. (2530 D h

A LUGAM-SE casas novns com duas sa-
-íílas, dois bons quartos, quintal, ba-
nheiro e \V. C. dentro de casa, electri-
cidade, entrada independente, etc; 113 rua
Jockey-Club n. 137. casa ir, dai O as"12, 

menos nos domingos. Trata-se na rua
do Ouvidor n. 183. Telephone 3117 ftor-
te das .1 ás (i, com Cliacou. Aluguel, 91?.

(913 L) J

fc LUGA-.SE ii confortável cnsn da rua Dr.
_CÍ.Campos dn Paz n. 17; chaves 110 11. 12;
rueco 130$. <*6"7 J) -'
"A 

LUGA-SE unia neoireim .casa, nara
Apequena familia. logar muito saudável
c muita largueza; lravcs*.a do. -Navarro _5.
autlgo; informa-se na ma Itapiru 90. vemta.

\ CUGA-SK um espaçoso quarto, cm casa
i~Mc familia, a. casal ou rapai: do commer-
cio; rua Riachuelo 3S3, sob. (3551 E) h

¦V I.UGA-M-SK magníficos commodos mobi-
XVI ..los. eom boa pensão, a oessoas de* Ira-
lamento; na rua Riachuelo J-.6. C3S5?1*Í•*?

rua da Candelária n. 89,
um optimo quarto por -to?,

dircilõ ás demais scrveiniaa da casa.
t-10.14 D S

i LUGA-SE
a\zq andar.^

110 2
. 23.

A LUCA-SE a sahi de frente
i"V'!nr di run Rodrigo Silva
electricidade e a.u.i corrente, a pc
commercio. (-779

. .om
oa do
E) J

A LUGAM-SE uma boa s.la e gabinete,
Jt_L.com qur.lro j-uie 'as dc írente e aicova
«spa.-osa, proorlos nara c=rriptono ou con-
luliorio; na rua da Carioca n. n-*, i
¦n lar; traln-se na lojn. lj;bol-..i J

li tTG'VSE um commodo, bem arejado,
__\c'om elcetriciilade. era cnsa dc prauena
»,-.,: •',. á rua •!'¦ Senado .«-¦. sobrnno.f*-'"1* -1 (4016 K) S

Chegou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozene,
rápidos e economi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 tle SETEMBRO, 161

t_aa_ru_KT2.K,i._iiX r

l LUGA-SE superior sobrado, nn run Vo-
Adlinlarios dn. l'nlrin n. 27Í; tem !«!««¦
to.. 2 salas, ouintal c todas fts mais acçom
mo-ilneoes pnrn familia; tratf e na «sa
fciragcns. j tJ ¦'

Ã LUGÃSE a casa 9 da ria Bento Lisboa
XI70; tem tres quartos,.duaa salas, cozinha,
pequeno jardim e quinta.; *-|c^™? '^ 8ji

ALUGA-SE uma exccllenl^ casa pnr.* fa-
Amilia de tratamento, 11 'rua ''*">*".•';«'

Guimarfics 11. 7-1 em .Uotafogo, com boas
e arejadas aeconiinodaeõcs. pinta h c forro-
da de novo; as chaves por especial favor
ri niesmo rua 11. 71 •.'•.¦•''• ',fc-'*«'.""; !,,..
ia.Sc n rua do Rosário 60, 2" andar, com
o dr. Radovalho Leite. Ü850 

O-

4 LUGA-SIi no principio di run 'lavares

Âuasíos, ... Cat/vle um. boa eas. .com
dois quartos, duns salas, 11111 grando '" •«
hMiilavel, logno a gaz e ill.»*nj»»na '., lu'
cleclrica; as chaves estao 110 arninzeni da es-
UBlna da rua Bento Lisboa . onde s^ trata.

,\ LUGA-SIÍ cxcelicnto aposento para -.
Xisnl ou cavalheíroí em casa de familÍL,
perto dos banhos dc mar; na rua Buarquc
de Macedo 36. (-'71*2 G) .1

A LUGA-SE em casa de familia, a rua
-Ti-Aristides Lobo 11. 237, magníficos com-
modos a casnes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras dc tratamento c bons costumes; il
rui é servida par (''versas linhas de bondes
dc' cen réis c a casa, além de scr mui.' un
pa, disiwe de um grande Icrrcno propriu p.irn
recreio dos seus moradores, trai, sc ua
mesma com o sr. Oliveira.  ^

ALUGAM-SE 
pequenas moradias dr poria'

e janellas com sala. quarto e cozinha, na
rua Colina. 2C. Estacio de ca. (284.1 )) .'

A LUGAM-SE as casas da rua
JA.]), Maria 71 (Aldeia Camplsta).
transversal ú ruu Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, «luas
snlas, cozinha, banheiro e tanque
do lavas_ciii, todos os conunodos
illuminndos a luz clcctrica. As
ciiaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31. próximo, da
cidade, a poucos passos dos hon-
des de Aldeia Canipista, cum tias-
saírem cm duas secçoes e do ^500
?6is. Alucueis 1008 o OOWOOO. _

A LUG
Xl-vier
quartos

A LUGA-SE, pnrn familia, a bon casa ...
XÍ.,50 da rua José Clemente, em b. Lhr.slo

logar muito saudável;

A LUGA-SE, para familia, _ - - -
Am dh run do Mattoso. a 13 tnuuUos. u
cidade; proso 160$.

preço qs?.
(2536 L)

boa casa
5 tniiiulos .

(253o D

ifliiiiíiSBIiaiiiilllllliailiiilllIlIBlIEliiiiHilBtXiii
AO DEITAR... u

TOMAE UM CALIX DEm

Guaranesia §

IIfflBliJ__lfflllllBliBI.ISIIBIillSHiMll_.ii-
A LUGA-SE, para familia, a boa easn rr

XX47 da rua Josc Clemente, em S. Chrístti
vão, logar muito saudável; preco 130S000.

(2533 I.) ir

_ LUGA-SE..  uma cisa nova. com
-cl-quarfos grandes

dois
 ,.  _ um oeaucno, salas.

installaçôcs electricas, lavatorios íokAo a
ri*.i cu lenha, por 100$, ú rua io de Kovcrcí-
ro 11. 56, perto da Voluntários; trala-se na
rua (Sete de Setembro 116. das 4 ás 5. .

(31S1 G)

» LUGA-SE cointnodo3 «. salas, no sohr,
Xlulo do largo do Esiacio dc Sá n. 77: trata*
ss no niesmo. _ _ W50 -' '

ALUGA-SE 
a casa dn travessa (la Paz 43.

com 3 quartos, 3 salas, cozinha c quiii-
tal; trata-so na casa da esquina da rua LS;
trella 70: C35.ia I) b

A LUGA-SE, por 150S. uma casa, de cou-
Xlstrueçáo moderna, lendo ires qi.ir.os.
duas salas, cozinha, despensa. quintal e
luz electriea; ua travessa Ja Luz 28, Hio
Cc"^2^«_M_!«»u-»!==««^*-íi-^'IdIÍlõbFeIuucíT

LUGA-SE na run dc S. Francisco Xn-
, 753, uma hoa casn com seis

e duns salas; as chaves estau na
mesma rua 68p. iír___±L__

4 LUGAM-SE tres casinhas, novas _e con-
Aforlaveis, á run Eelippc Camarão 94>
peito do Houlevard 23 de betembro; Iram-
se ira cesrna rua n. 100. (27O4 ).) i

\ LUGA^E bom quarto. *-om janella, a
XS.cavolln.iro. casa de ueuuen.i falnil.ai Mat-

A 
LUGA-SK pnra familia de tratamento
;i esplendida cnsa.1.1. 257 da rua Mari.

.. Harros,
2.|..$ooo.

com magnificos aposentos; preço
U535 D S

ide dc porta.
(3317 w J

Ai:

\ 1 UCA.SK o i° andar ¦!.. rua Luiz Ga
Ai'.'' as chaves no botequim, e tr.ua
nu Jo Hospicio 06. armazém. (37 ; E)M

A LUGA-SE
A.do Castro.

.'.¦li:

nredio novo. 11 .!.i btlwra
mto ao Riachuelo; 2 qnnr-
pendências c luz cleclrica;' 

tr ilar, Gonçalves Dias 38.
(178.1 1*.) .1

', 
VM-SE cm casa de pequena fami-'im 

quarto c uma sala, .em mo*
c„,n ou sen. «M "(^hJ
o, st. !___: ^

frente.

|0£.
chv ¦ s
r;:-; -: ¦

S í.t-'
X3l!:.*.
bi'..;.-.

a,? J^J.rA 
'm -

A LUCA-SE á
fAs-: prtdlo
ít*'!":.'dn. fCiUlO 03
Sino: ch?ve e infor
Ptlxgto ¦• *• «"''*

_ IjUGAM-SK na Avenida t entrai
xv.„. 15. sobrado. 1'ensiio SUueJ-
rn, niaiiui ficas salas o nnurtos dc
frente eleiíunteniente mohtlitdos e
rum iirnsiiii: uara uma l)<;ssoa dc
100S á 1SO.S000: nara iluu-i. uc
17801. a -.5Ó!.O0O. (M :í«-7)ll

A LUGA-SE o c»pl
Xi.com elevador. «¦
Inforinações na Casa
dor, io;.

.ndili

Rua

undo
:onu_ti

i.l-t

(io

\ LUGA-SE
_ML.UniRuayan.-i
('¦2X1 Cinrlc. Cru
"i 

LUGA-SE
Xl.l'-rrnuisc.-.
d.-i 1'eriumarií

segun
1 . J.i ¦

anda

o andar

i LUGAM-SE cm casn de família, boi
XXquartos para inoços solteiros: -para v
e tratar nn Marechal Floriano n. .1-

1 j-soj IO

V I UfiA-SE uma confortável cisa, uo lar-
ÍAgo do llotieario 11. 32 Águas férreas,
com grande chácara e jardjju. com ga a c
electricidadc. agtrri nascente. Iode ser % s
la em qualquer hora; para tratar ua rua
Prinil-ir-'«le Março .1. 86. 1", ou Senrulr^
Octaviano 260. u_?_í_—_

?. LUG \-SE a cnsa n. 13. da rua D. •Sta-
Xlria Amclia. 84, um aroiaacnv KojI trata
s. 1,0 nl 0. Cnsn Vil. Villa VjU»^ „

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
pl«cações.

Vende-se em todas as períu-
niririas — Pharmacias c droga-
rias. Preço 3?ooo rs.

sa-aate" i nm m m ttMB—

A LUGA-SE. por 2603. mensaes, a easn da
Xi.rua Ur. Josc Ilvgino 11. 26;; as chaves
eslão na rua Antunes dos Santos n. 5".
onde sc traia; tolcphonc Villa "_'*_,, e

jr.A.SR r
iiibrançi.

1.0

18 da rua I''ellz
dois quartos,

estão no n. 161
leua 28. íl.)

A LUGA-SE. barato, a boa casa n. 71 ..da
XXladelra João Homem, com um magnificu
terreno; a chave esíi .10 n. 65; preço 142$.

(.r.-35 L) :-

A LUG.VM-SE duas portas próprias .para
XYpequeno negocio, c um quarto, arrri.
tanque, etc; pnrn ver e tratar na rua dç
Santa Luiza n. So. Maracanã. (27(131))

ALUGA-SE 
por 65$ uma cnsa com dois

quartos, duas salas c mais commodida,-
des; na run Jorge Rudge n. 53. (ap.loD.r

âuuza
ocquena, nor 50$!

1. 1.1 ,S, Christovão.

k I UG '•SM uma boa casa. na rua. Gene-
iTVral Druce 296, oarn pequena família «Ic
tratamenio, com grand,*. quintal e jardim;
aluguel commodo; trata-se a rua do li"-
uicio 75-

SUBÚRBIOS
A LUGA-SE uma

Xlluz electrien.
95, eslação de Ramos

asinha com anua tr
__¦_«¦ n:i rua Sylvi

(3341 M) *

casn da rua
rstação do Rocha. Oiav,

Eclix da t
A LUGA-SE

¦-.- _2ri_estação di
L I trata-sc na rua

Alice n. 3*
3 ao lado i
unha n. 31-

!¦»__«--——«. ¦-- vr^sart*sríai^i*Xmmi^^

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O ICHTJIYOIíOIí, dc Alfredo do Carvalho, é dc effeito semi-

ro nn cura das moléstias desses oreãos— Inflainmaçõcs, cor-
rinientos nsudos ou chronlcos. A' venda era1 todas as nliarn a
cias do Hi«r o dos Estados. Depositários: Alfredo do Carvalho
& C* — Kua 1° dc Marco 11. 10,

4 LUGA-SE. cm casa de familia, a rua
Xllladdock Lobo 11. 417, uma sala dc
frento c dois nuartos crandes. bem mobi-
hdos; cozinha a mineira. (3510 _) 

**

t LUGAM-SE comniodòs limpos, na casa
XXn. 45 da rua 2S dc Setembro (Iluda da
Tijuca); trata-se nn mesma, com d. llcmvin-
da Uaptista. K

... por contraio, o predio e
da Estrada Velha da 'liiuçr; 61.

(2932 K) JALUGAM-SE.chácara

mm iüBffiiiBSBiaEaai m uai sbssbi ;
«UZAR 5

% Guaranesia
','.' PROLONG.-;

m®mmmmWSmm~lS&
.: VIDA "'¦'

- ,]«) ia rs ' uc •'¦"' 1
je 1'nii'i. ir- •'-*- w c.hiia

, Santí. '¦'"-*¦' ~T-. 
,

uruí^M-y-**»"-* . "* —¦" ^_\ ¦——————— \ 1.-
de dois andares. '•'•"';>':'' «irGVSE .1 mana- -a';ro corrido 1 £XVt'***»-Vn™& Aandarnaav X:.. »-..«* «-»••,.\<$ ^',

í. LltiA-SK sobrado novo com 6
Xliqunrtos. " snln-, Dnnheiro,
\V. ('.. eólia, dispensa o bom ter-
ruço com tanane; un run dos Ar-
cos 11. :i: as chaves cstiiiJ naJloja.

í £) lt$ ê I r_

. LUGA-SE :¦¦ rua General Severinno nu-
Aiiicco 100. boas esans. 2 «uartos duas sa-
Irrs. electricidade. cr,-, n ',*>:; ini".r.. _- .- '£
mesma ma 108. u-*"

li LIUAM-SIO a 180S 1 iu«|n'' rÇ«-xVsus confortáveis, a rua D. Mar-
cinnaSOeaSSOSnr^n.W.^

U.UGA-SE um quarto, bonito, sem mo-
XXbilia, em cnsn dc ocquena rarrrrirn. a -c-
i.li.-r 011 moço dc iraiamelito: rua (.orr.n
Duna •--*• li94 '
"Ãl,üCA-sls 

íior Í50S mensaes
x\i)im cnsa com duns salas, tres
(inar-os, cozinha, área, tanuue.
etc: 1111 travessa rnw l'inm -»
(Hotafotto); as chaves estao ua
vendn: trata-se nu .Vv«*n-da J\i«
r.rrueii 50. I" nndiii-. (J«S*>«)t«

A LUGA-SE o confortável predio da rua
xXde Paysandu* n. 196; as cliavcs no
armazém, 'frat-a-se na rua do Ouvidor iS^.•com Magalhães. Ú/Si G) J

X LlfiA-SK por 100.S mensaes a-•-"ViRMiiiena familia de tratamento,
unia Ima casa com 2 salas, 'i utiar-
tos, cozinlia, serviço sanitário e
nenitenii área; na rua Retiro «la
Guaiiuhara n. -17. ÇM. _383C)_G

•^ LUGA*SI'_ uma espaço» sala de fren-
__Mlíc, coni uu sem pensüo; tra rua Bento
Lisboa n. 4. Cattete. (3750 G) J

i LUGA-SE, por 1S5S. o predio da rua
XXVisconde dc Figueiredo 8.1. com tres
ouartos, 2 salas, banheiro e aquecedor: cha-
ves 110 iu?; trata-se na rua Miguel dc.
Frias 39. (3i>47 K) J

ALUGA-SE, por 260S. o 11. 837 da rua
XXCodde llomfim, com õ auartos, copa,
banheiros quente e frio. pomo habitavel,
K.i.- c electricidadc, c ..rauau quintal.

X IjIIGA-SB ciu casa de unia se-
¦rtinhorii viuva, uni hom quarto,
com ianella e Iu/. electriea, a uma
senhora de respeito; na raa Pc--
lipiie Camarão 6, casa u. 10, Villa
Mauricio. -Maracanã.

Aí;I.UGA-SE a casn di
731

I LEME, COPACABANA,

IPANEMA E LEBLBH

rua 'Salgado Zenhn
""chaves 

estão na rua Conde
BoinfinTu. 211. e trata-se na rua t» de
Março 9iJ_ aluguel ijcj. __» K) g

A LUGA-SE, em casa dc íamilia, uni bom
XXe arejado quarto, com ou sem mobília
c cnm peixão; rua S. Francisco Xavier 37.
Dt-oximo Haddock Lobo, esquina do largo da
Stwindã-Feira. <*'*""' K)J

A LUGA-SE uma linda casa, rcceutcncii-
XXtc construída, com todo 0 asseio. com
3 quartos, boas salas, visitas e jantar. W.-l..,
banheiro dentro de cnsa. porão de arruma-
ções, vaz, electricidadc; á Villa Lnurn 12,
di rua Jorge Rudge 11. 40; só f£ aluga a
1'ccuena íamilia de tratamento; aluguel 100S,
trala-se rua do Hospício 75. |_*

A I/TJGA-SE a casa da run de São
_-J-ÍTjU1z tíonzu_.a 3-iS. por lóOí*.,
sendo grátis o décimo senuii-
do mez de moradia. As chaves
estão no armazém em frente e
trata-so c ojn «raborda, na rua
Sadtetii. 15- (.1 2933) L

ALUGÁM-SE 
qui.rtos na rua Bomfim

11. 98; têm iiiuila água e muilo tçrrc-
110 a 20$, 25Ç, 30$ e 35Í. (3810 L) J

A LUGA-SE
Ajo

.... uma bella vivcmla na rua
-i.__.ju__ Bonifácio ii. 2.53 (Todos os sar-*
tos), com boas accommodações pnra reguíar
familia. bondes de Inhaúma á poria. A cr.-
sa é illuminada a gaz c electricidadc. A»
cliavcs eslão uo rrirninzcn. da esquina c ira-
tn-sc com o sr. Carvalho, a run dos uu-
rives ii. 92. ''-1'-' *'' I

A I.UGA-SE uma casinha, constando do
Xi-quarlo, sala c cozinha, a um casa! -eirr
filhos; informações ua rua Barão do »om
Kctiro ri. 287. (3189 M)_J

A LUGAM-SE a e.isa c chácara da praça
ASccca n. 32, Jacarépaguá; as ehaveí
com o ar. Almeida, no armazém.

(3S40 XH _i

A LUGA-SE uma cnsa com cinco quartos.
_CS-duas salas, cozinha, despensa, chuveiro
c tanque; trata-se ua rim Lopes 11. '"'' ¦;
a casn e n. 103. Madureira. (3573*'") •>

A LUGA-SE uma boa casa com quatro
Xlqiiartos. duns salas, espaçosas c muis
dependências; nn rua Luiz Barbosa n. 45.

(2938 D -'

ALUGA-SE 
por 100$.

frente dc rua, cnm
uma boa ca=a,

.._._ lions commodos c
lu_: electriea; na rua }o:_c Rudge n* ¦*>"*
chaves na avenida junto. (2931 I.) .1

ALUGA-SEdc novo, com tres qua;*

'.A-SL lrt"-l ¦'¦r-n ».'!

-> . K r,UGA-SE, por -.íoS. a casa ioiô da
— j /Xavenida Atlântica, nara familia de traia-

::_i*' iniptij cltavü.s á rua N. >. 1040» tratar(
"nlio*-! Urí.RHavana ;;, .'ci«i tic ioia*., le t ás 1 hs»
.! }' (..649 H)

X LITGA-SE a bello casa da tra-
Avessa de S. Salvador 53, líer-
to da rua Haddock Lobo; Informa-
so nessa rua n.393. (Jg7S3)K

\ I UGA-SE, para familia, a casa n. XIV
JrAáa «ua Eeli.x da Cunha u. 112, no largo
d, Seguuda-Feira; preço íoi?. (2336 K)S

 A LUGA-SE, por 180.. uma cnsn nova
\ LUGAM-SE, í rua Haddock Lobo 422, Acom quatro, quartos, 2 snhs,. ban.hctr

Aa cavalheiros de tratauienia. ootímos ap-o- { «cozinha, etc; í rua Barío de SIesf;uit3 :._.
sentos. cnm on _er.i ivnsCo; di-so comida 1 H20: trsts-se cocr e ar. Silvs, na panaria
a domicilio. ((25.17 K) S' no lado. '»'J' -) ís

uma casa pintada e forrada
,. ....,, _oni tres quartos, salas, etc-,

ila rua Francisco Eugcnio n. 259; aa cha-
ves no arnnzcni do canto da rua ne Sao
Christovão; trata-se na avenida Passos-ros.

(2924 L) .

A LUGA-SE uma casa. própria para ne
XV^ocio, cm bom ponto; na rua Dr. b:--
va G01r.es n. 96; as chaves esmo na rua
fcopes 11. 107-A; tra-.a-se ua mesma. M«au-
deira. (3575 M> J

A LUGA-SE nor 62$ a casa da travessa
jír__.Cerqtielra Limo. n. 31 (Uiachiie.o).
com duas salas dois quartos, cozinha e
ninis deoendencias, jardim e grande lerre-
no. As chaves estão no n. 33, onde se in-
forma. (*.3- "> °

ALUGA-SE 
por 20$.

quarto, tem Janella,
no porão, bonito

* ., íuarto, tem Janeua, independente, _en*.
prc.lio com Krandc quintal; na rua Ur. nar-
bosa dn Silva n. 42, estaçüo do Riachuelo.

(2729 M) o

á rus
E. d=

_•_ _p«niiiiu *it«jf -t.i-i •*--¦* •¦-¦•¦ — * .
Bocha; trata-se General Câmara 89; as cua^
tcs no mesmo. (53-7 -1
ALUGA-SE 

o coníoitavel predio
Anna Nery 432, cm ír:u|i*

sr-.Ui
._ »c.:-__..!._ r :,.-. ...ctrica. por 3..S: ru»
Vaz ;!o Toledo n. i;S (Engenho ^«(^¦.,,

(3793 5Í)*
ALUGA-SE 

uma casinha; quarto,
cozinha e luz electriea. por 3...

Iivni

TT C nT\TT2 T
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MODISTA
M.V1E. PASSa-RELI

Fazem-se vestido» chie», preço mddi-
co; cortam-se moldes á rua da Assem-
lalca n. 117, 2" andar, entre Avenida
c Gonçalves Dias. J 3844

ALUGA-SE 
por 20% um boin quartinho,

110 porão, com janella e entrada inde-
«pendente; nr. rua Barbosa da Silva n. 42.
¦ staçüo (Io Riachuelo. (2421 si) b

ALUGA-SK 
uma casa. com entrada, ao

lado, dois quartos, duas salas, cozinha,
luz c l.um quintal; rui Bella n. 102, iodos

Santos. Í3707 M) J

' A LUGA-SE a esplendida vivenda da Es*
Xi.tradri de Jaca-cpamiá n. 3'9. com 5
lions quartos, tres salas todas a3 depen*
(lendas; W.-C. abundância dágua, luz Çlc-
ctrica e espaçosa varanda toda em volia
terreno arborizado; própria para pessoa uc

_.;n.-*tO. ^•jL"--_!

A LUG.VSE uma boa casa (
-f_.ta.se na rua KnKenho dc Dentro. _26
I'.:i:iruiacia.

por 35$; tra
a 26.

(.. 2 M) 1

A'-'j.Vrtui
rnta-se'¦iarmacia..a

casi por C6?. a
chave no 331

rua Engenho de Dentro =6.
(.291- M) 

"

LUCA-SE unia *>oa
rua Wenccsláo. n. 90

A 'LUCA-SE no Engenho dc -Dentro _
_.Vrua Marlha da Rocl.a ti. i*r, confo.-
laveis casas noras, por 40$ e -15?; .mlor-
suar ira casa V e cm Caícadura, a rua
Iiamaraty n. 21 a casa IV por 40?; m-

casa li tratar i rua da Qui*ormar
12;. (3800 M) R

Al.UGA-SE 
boa rasa pintada c ferrada

dc novo. com di.as salas, dois quartos,
Tm.i cozinha quinlal e clcctricidailc; n:>
rm. Dias da Silva n. 7, dois minutos da
.-lação do Mcycr. 80?; i11for111asc.com -

sr. David, quitanda 35'. (38.7.U) R

ALUCAM-SE 
tres boas casas liygicniças,

por 60$ cada unia; trata-se na rua Ini*
«criai 11. 166.

' 
oi-'iA.M-SB dois quartus a moços

na nia
estaçüo dn

ALUGAM-S**; 
di

teiros 011 res.— ¦,-- .
Cosia Pereira u. 48". i»*." da

,¦¦„»-. _______

ALUGA-SE 
cm Anchleta, por preço mo*

dico o novo predio da rua da Estação,
ao lado do iiradclreiro. As cl.aves estao
com o sr. Alves do ínadeireuu c trala-sc
ta r.:a Vinle e Quatro de 'Maio 11. .pi.
(S. Francisco Xavier). (3004 M) lt

¦ A LUCA-SE para casa dc pequena fami*
_"_ ii... uma cozinheira c lavadeira, muito
fiel; na rua Torres Sobrinho n. .17*
Meyer. (ao.i; M) J

Tosses perigosas. Tosses de
extremo risco. ToSSes que
inflammam e destróem a gar*
ganta e os pulmões. Tosses
que sacodem todo o corpo.
Precisaes d'um verdadeiro
remédio, do remédio d'um
medico, contra uma tal tosse.
Precisaes do

Tostei Desesperadas

A I.UCA-SIi por 70$ a familia (lc traia-
-.Vnn.cnlo, unia casa nova, co.n grande
terreno, arborisado dois quarlos. duas sa*
Ias, cozinlia, fian li ei rn c luz electrica; na
rua Macedo Braga ... «3, Engenho de Den-
Iro; tr.-,la*se na rua de S. Clemente 55-
Iiotafogo.  (-'Q.17 M) )

A laUCÀ-SH um predio para faniilia dc
i-.tratamento, lendo tres quartos, duas sa-
¦Ias c demais commodidadcs; .para ver e
tratar 11.1 run A-si.i Carneiro n. 16. Poi*
ta da I.na. Piedade. (203.-: il) .1

O PdtoraliCcreja
do Dr. Ayer

VENDIDO HA 75 ANNOS

Dá á natureza e-xactamente o necessário auxilio

para dominar a tosse e sarai- as membranas
inflammadas.* Perguntae
ao vosso medico tudo o
que diz respeito a este
remédio. É vendido em
frascos de tres tamanhos.

OURA RADICAL
Da G0N0RRHÉA CHROJÍICA on

RECENTE, em poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 014. Vaccinas de Wright.
Assembléa, 54, das 8 ás 11 € 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ás 10—
— Dr. Pedro Magalhães. R 3-14-»

T7EXDE-SE um predio de construo, o mo*
V derna, com porão •habitavel, tendo ao pa*

vim c tit o assobradado: sala de visitas, cor*
redor, dois enormes quartos, sala de jan*'nr, cozinha toda ladrilhada a ladri.ho bran-
ce, com mesa de pia, agua quente e tria,
e banheiro com boa banheira dc ferro cs*
mallado, cora apta quente e fria. todo la-
drilhado c com latrina; rodeando todo o
predio, uma boa varanda de cimento, ar-,
mado, cora 24 metros de comprimento; no
porão tem dois enormes salões, cozinha com;
fogão econômico o pia com agua quente e,
fria, c tanque com chuveiro. Vende-sc este
predto com urgência, o qual pódc Ser exa-
minado pelos srs. compradores das 10 ho*
ras da manhã-cm deante. onde se trata.
Não sc aceeitain intermediários. O prcd'o
fica situado ata estação do. Mcycr, -á rua
Cacliamby n, 7, bondes de José Bonifácio
á poria. (S 23(15) N

Para apressar a convalescença,
conservae 09 intestinos em boa
condição. Usae das Pilulas do
Dr. Ayer, se íor necessário,
para terdes evacuaçOes diárias.
Estas pilulas sâo cobertas de
assucar, inteiramente vegetaes.
Conservam o fígado netivo.

Preparadas pelo Dr. J. C. Ayer & Ca., Lowell, Mass., E. U. A.

Vinte e
ro de Maio, portão 235 c casa 4.

Palmyra. (2913 M)n
/l 

IIaUCA*SIi uma casa na rua
4 Qual

A ilaUCA-Sli por 2oo$ mensaes a e-tcellc.i*
i\u- casa (Ia rua 1'ernandca 11. 40, ca*
¦liiliin da rua M.irlins Lago; em frcnle .1
li-.l-i. n do Eni',.-.nlio Novo, lendo cinco
, piiu.os dormitórios, vastas salas, grande
lianl.cito, varanda, luz cleclriea c Brande
chácara. Pude ser vista. :. qualquer hora ,.e
lrala-sc ua ru.'. da Misericórdia n. 43, loja
do ferragens. (3U-7 -VI) J
'A LUCA-SE por 70Í a casa da rua Dona
_*. Fraucisca n, 7, bonde Lins dc Vasçon*
..-cllos. t.a.ii.ç.i'. com dois quarlos, c duas
íylas c jardim.  (j. _;8M1 ,T
' 
\ JaUCASl.

xÜLtro miutUoí
baralo. a casa n. 00, qua-

1111109 da estação do Rocha, com
cinco quartos, cozinha e mais

depen do neias, luz electrica e gaZi vasto
(U.i.ital murado; trala-se ua mesma.

{27(17 M) I

A ~,U('.A-Sl. 
um esplendido armazem; na

af*_rua Costa llarros, eqüina de Rosa
Sayão. (393 _M) A

A LUGaVSE uma casn, com dois quarlos,
XXduas sala?, nia na cozinha; na rua Car*
Joso 22-A, Quintino Uocayuva. (405CIDR

\%tTMtVmmammW-mmmm-umm»mm\

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS ETERRENOS

ClaVSAS 
em Villa Isabel, dando boa rc.-

1 da, vendem-se duas inclusas a lindo
terreno, esquina, com passeio, murado e
bons alicerces para receber um ou dois
edifícios, e próprio, c tudo sc vende por
il':_jooS; não sc attende n comnilsstonls*
tas; i..formes com o sr. Miguel; rua Sou*
za Franco 107 — V. Isabel. (.5J0N.S

flHACAK A .—. Vendo-se uma, de iS,5o
por ioo dc fundos, com todas as qua*

1 ídadea dc arvores írutiferas e casa com
3 quartos ,., salas, etc, cm _ Todos os
Santas; tratar á rua do llospicio n. 95,
sob., com Ribeiro, das 10 á t e das 2
ás .|. (-.860 N) K

CTUiNDE-SÍ. distante da estação do En-
V cantado 5 minutas, uiu excellente pre-

dio, c.íistriiiilo ha ires ...mos, situado a rua
José Domingues, com 2 quarlos, 2 salas,
varanda, jardim c quintal, luz electrica,
gaz e agita cm quantidade, por 6:900$: rua
da Alfândega, 130, 1" andar, das 2 as <_•

ts 402-') N

Roupas brancas para
senhoras e homens.
Roupas de cama,mesa,
camisas Bertholet e

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 SÉlgjP
(BSC-O-EÍJXT-RAX.) Linhot cretone, atoa-

Todos os artigos» desta caaasão vantajosamente eo- lhado.
nhecidosnáo somente pela sua superioridade como Punhos o collarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, etc.

VENDiEM-Sli 
duas casas novas, na Pa*

. rada do ISclfort, lainlia Auxiliar, com
cluis lotes <íc terrenos dc n de frente por
50 de fundos cada lote; vendem-se baratas
porque são de herdeiros: traU-i-se nas mes-
mas, com Carlos J. da Cruz. 1'rcíó •
.1 ..io.iSo.io. (J'.lí:>.) IS

TTIvNülCM-SB casas a prestações dc 30$
t mensaes; preço 1:700$, com quarto, sida

ft cozinha; tem agua encenada e luz ele*
ctrica; o terreno tem 11X50, na estação de
Jíüdurcira,.casas de tijolos, cobertas ue te-
lhas francezas; tralar com Querino, r. da
Prainlia u. 7, e nos domingos, r. Maré*
cha! Kangel, no Vaz J.obo, Madurcira, sendo
a entrega das cl.aves co.n a primeira _ pres*
tação de çooÇooo. (A 3-jSu) ?.

VlvXl>I.*Sl-; 
uma casa, nos Pilares, -Unge*

nlio de Dentro, com 3 quartos, 2 salas,
ferrada c assoalhada, ogua e luz. por 4:8ooS;
aulra, nos subúrbios da -U. 1'. C, do llrasil,
por 2:800$, com 3 quartos, 2 salas c terreno
tle 22X90, tom agua crica.iadao outra, no

-Engenho de Dentro, por 4:000$, sendo um
_ ,á Vista e o -restante .1 preslações •¦'¦ '"-:-

Tri-XDIvSi; o predio da rua Vis.ond*
1 dc Tocantins n. ,.4 (estação de Todos'

oa ...11.00/, L-ui.d.n.cçáo solida e modcrii-.,
om muitas accommoíiaçÕcs; norão habitavcl,

jardnt e terreno, a 2 minutos do trem e
bonde; trata-se uo mesmo. (J 29-7) N

de óo?;
ioiitra, ua rua Machado Coelho, por 14 cou*'¦/«, 

a" prcataçües dí. 250?, no 'Rslaco de
Sá; outra, cm Bom suecesso, a pregações dc
85$; outra, cni Cascadura"; a prestações _ de
fio?, preço 4 contos.: outra, cm Madurcira,
a preataçGcs do 30$; tratar com Querino,
r. da Prainlia n. 7. (A3981).«

TTENDli-SJi, á roa Torres Homem, Villa
Isabel, próximo ao ponlo du 100 reis,

iliil preilio com 3 quartos, 2 salas, cozinha
c ouiras dependências, por r:."ei.-5; rua oa
Alfândega 11. 130, 1" andar, das, 2 as 0.

(S 402.) N

T7".K.\'HI-:-3l. o lin.lo prclio da rua Atire-
lia 11. 13, .Mcycr, bondes dc jose lio*

uifaeio na, esquina, 3 quarlos, duas salas,
quintal grande, jardim, muro novo c grad.l
de ferro, fusão a sae. electricidade c ou-
iras bcmfcitorias. Bem iiitcrntcdiario,

(S ,l3-f.) N

T 7'l.N DK-Sli uni cxcellente predio. acabado
de construir, na rua Maria Calmon, 37

(li. do Mcycr), a 2 minutos da os-ação c
de todos os bondes, co.n dois grandes quar-
tos, duas salas, co.-.I.il.a, \V. C. c banlieiro,
tudo cm ponto grande, e bom quintal; as
cliavcs, para vir e trator, cm o i.roprie-
..rio, no 11. ju ila mesma. l'reço io:ooo$poo;

(s 251,5) -N

A LUCA-SE o bom predio da rua le*
.. Vi.ei.le l-tauça ti. 17, 110 Meycr, bonde
de Cachamby; quatro .«uartos. duas salas.
f;.-:i-.i,le quintal, electricidade e gaz. P. iou$
e fiador. (3875 M) b

A I,.UCA*SE, por 70$. om Vigário Geral,
tVum ter.11.tlc armazém, com boa moradia
jiara f.iiiiilia, em Crcule ú estação; tratar.
-i dc Setembro i-)'). (21J91 M) t>

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a iiisufficici- ela renal, as cystiie', pyclilcs,'_ ncphrltcs,

urethritcs, catarrl-.o da bexiga, inllaiiuuaç ão da próstata, Dissolve as áreas e os
cálculos de ácido urico c uratos.

NAS DOAS PHÃRMACIAS-RIJA Io DE MARÇ017 - Deposito
/"-ASA nova -
\J na 1'cnlia;
Coelho 11.

Vende-se. uma por 2:200$
trata-se na rua Machado

perto do Mangue. (-¦n.,.N')S

. laUGA.Sli, nor 100S. un.a boa casa, i.v.i*
X.Vtlavcl, grande quintal, electricidade; na
rua Coyaz u. 208, cia frento á lí. IMedadc.

(3563 M) S
' A I.UGaVSE um l.o.n
ur.Vco3 c molhados; tt
ti *.i subúrbios ('¦ bom
rua ' Dr.' Manoel Victorino
d.-.dc.

armazém para sec-
rua mais central

ponto; trata-se na
467. Pie-

¦775 M) J

.4 Í.U11A.M-SIÍ dois prédios, á rua I.ia
X-VBarbosa c Herincngarda n. 46,. Meyer,
dois minutos da eMaç."to. C-97Ú M) J
'Ai.cr.
irlfami!

I.Ur.A-SK uma lu.a casa pira pequena
com porão, electricidade e jar-

1125 mensaes; ua rua .Maria Ctilmon
. Meycr; uala-se no ti. 35. (277-íM)J

ÀLUCA-SE 
um bom .

rua Torres Sobrinho u
piano Pleyel;

37. Mcycr.
(3754 M)

na

A i.rr.vsu
i VMnina n.
bom fiador.

uma caslnlia, nova,
?i-A, Mcycr; aluguel

(.lC'I.

na rua
'¦"•$, e
M) J

A LUGA-Sli um n.nrio do fundos,
X*\.setibora (|Ue irahalhe fora o ti a um

a uma
casal

íjli.i.-l' rua Carolina Mcycr ti. 15.
Mcycr; aluguel 23., com I112 cleclriea.

(36.2 M) B

y L,.UGA-t3l. um predio. novo c moderno,
-tVc^-n 2 sidas, 2 nuártos, etc; tem jardim
na Crente c orrtmdc ouintal; rua Condcssa
llelmonte 104, li. Novo. i.-:?. (,'SicM)M

A HH.A-Sl. tuna casa, nara família, na
O.estaçüo dc líamos; tem bom terreno plan*
lado, luz; li avessa Araujo 15; ns, cliavcs cs-
i ..!> ti ii 13. ua 2" casa. (3084 M) J

A r.l/V,A*SR uma casinha nova, a?:ia cm
i \ abundância c esgoto; na rua l'or«;cs 5-1,
Meycr, 40$; trarti-se ua rua Ilonorio 2f:'o.

(.14B0 Ml K

ji LUGA-Sli ou vcndc-se uma grande cl.a*
- "Veira; 

ver c tratar cm Mcritv, coni
il..).n!.a. C403' M) .1

GOMlMÍAMSli 
predios cl.acaças, lerre*

aos, sítios c fazendas, para podidos
na l.citcria LeopoldiucuíC, Quitanda 63,
J. G. Dart. 

{23*5 
ci) 5

T>RlilOISA-SB coniprai' tini prctllpA nus immcdiiicüuü du fim Uin-
ehuelo átú o lnr|»o du Gloria; uno
tculiii 3 (itiiirtos. 3 salas o aluiuu
tciTcno; pura tratar á trávrssn
Muratori ««. (S 3517) J»

Ta ca-

\TiliXDE-SE I>or 11:000$ tun predio mo-
Y deruo, coni quatro quarlos. duaa salas,

de jantar c de visitas, copa, cozinlia, W. C,
abundância d'a:*:un, jardim c pomar, cd ii-
cada lia um anua; rua Magalliães Couto 4S.
Mcycr. E' pecliincli.1. (Je7Ü2).N

¦pERREXO -— Ccmpn-sc um em T
_L répaguá ou Iíocra do Matto, que te-

iih.a, no miniuio tu X 50, a i$ooo o tnc*
tro quadrado. Não se quer negocio co.n
iutcrnicdíarios. Propostas a C. Miranda,
n.a Ribeiro Guimarães ti. Ci — Aldeia
Campista. (2570 N.) S

_. EXD
V na

Dli-SK. em executivo bypoll.tcario,
fta Pretória Civil, um predio; e ter-

reno ií rua Viuva Cláudio ll. 45, antigo 41,
feitio chalet, cm centro dc terrenot com
C,m640 larg. por 10.1. compr. O terreno
tem .2,ms.44 por 81,44. Avaliação Imrala
a.iuoSooo. Vide cJ.iai JJiori. Official de
ó-j-io. (N 771) 1

Gomorrhea
cura-sc cm " dias com

Injecção Marinlio
llua 7 do Setembro, 180

» ''li.VDE-SE o «irc.lio da rua ttap.ru, 27.),
construcção moderna, com 2 salas, ; 4-

quartos, dcspriisa, banheiro, cozinha, ciuwi* 1
tal, jardim entrada ao lado. (R 3007) X |
"l7.!iN'l)Ii-?!i 

por 3:4oo$ uma boa casa 
"110-

va, de systema moderno, c.h. ..n.a'sala. ¦
um quarlo, grande cozinha, tanque, latrina
c uma varanda nos fundos, passeios e sar-
gcta cm volta, terreno Brande e cercado a
zinco, ficando o predio 3" piçtros, disiante
da rua. tendo i.-.i.a boa entrada alé ao pre-
lio, -j minutos dVãnte da estação dc Ua-

mos, dn lado alto; trala-se na Padaria Ce»-
trai, -c-iti frente á estação. (J .11 Oo) X

t*. EXD-E-Sti por 24 cr.ilos ,:;u oredio á
rua Monte Alegre (Sanla Thereza).

com bondes á porta, ;:o centro dc terreno,
ao alto com dois pavimentos. com 3SaoO,
coai jardim, gradil e grande portão .le fer
ra de entrada, com 8 janellas de frente,
sendo 4 no primeiro pavimento e 4 no sfc
gundo, com varanda corrida na extensão
ilu predio, coni seis salas. sete. quarlos.
grande bmhctro, quario cotn W. C„ bod
cozinha c bom (piiutal, com saíUa# D.ira ou*
tra rua; trata-se com Mourão, á rua d->
Rosário n. lí. ou á rua Souza l-ranc-*
ii. 47, Villa Isabel. N

_7i;.Nl'l!-:-Sli uma cisa l>c.n construída, a
V rua Cosia Lobo; tratar á rua lock.v-

f'-.!. ... 183. (J 3"óo. X

\
tra»-

I.i ¦.-.-•;-.

24. Ii'.* no mesmo.

\rE\'ini*SE uma boa mobilia para bar-
t beiro, para desoecupar logar; a rua-An*

na Uarbosa n. 28, iXIeyer. (R 3300) O

»'EXBE-Sli â rua Haddock 'Lobo. 417,
V canários Iraiicczes e belgas, de cores
diversas. ___~ 0) K

V-EXDE-9E 
um bom plano americano,

perfeito '";ar;/itido," de familia que
breve se retira; rua Jorge Umlge n.. 7*L
^asa 9, Villa Isabel, (j 33.2) O

\r.liXlM.-SE 
tela dc arame para cercas c

' 
galinheiros a 600 réij o metro; gaiolas

c peneiras, para todos os preçoS_.ri.a_Sete
de Setembro 11. ip..  O 33>0) "

ENDE-SE um deposito (le çüo fazen
V'!-^do bom negocio; informa-Se
nierino, padaria Mar

rua Ca-
Teria 11. 99. _

(3S28 O) R

-CTI-'.S'DE-SE barato a mobilia quasi nova
V de uma easa dc. ¦familia, cm Copacabana,

dormitório e sala dc visitas peroba, sala, fle

jantar de Ittbilia, moveis avulsos, quadros,
louças, cie., informa-so pelo teclptotu
mero 81G. Sot. (-i83 -')

m. predio da rua Dr. 1'ad.llia
de Deu.ro, ho.-.dcs á porá; I e está

(í :o...)X andar.

IÍN'DE-S'E uma motocyclctta 1'remicr
'a 

IIP. com pouco uso. tem sme-ear
licenciada; rua dos 'Aiidradní, 83, 1

13«.*3 V' ¦"

¥¦ po
lEXDE-SE uma mobilia completa, com

-Nngellis, praçu Quinze de Novembro n. 1.
bilhetes. (J 2793) O

VEXDEM-S-Ii 
duas machinas Singer, no*

vas, próprias para pospoutar ou outra
qualquer costura; r. Senador Pompeu, 90,
«obrado. (J 391 li) O

VENDE-SE 
grande quantidade de matç-

riacs liara obras; na rua <la aMcgria
(S. Christovão), junta 00 Calo Preto.

T/EXDEM-S.E bonitos cacliorriuhos 1'elpu*
V dos, dc raça Ter.eritfe, bem pequem*

nos; ua rua Carvalho dc Si n. 1-7. Cattete.
(J 3951) O

\~.ENt>l-M-S'li 
uma flauta .

liai; á rua lliienos aVircs <i, 2S9 (casa _Aj
mando-

. . isa A).
(A 39S3) O

RIO -DEJ JANEIRO
Avenida Rio Branco n. 50

CAYMURU'
Com esto poderoso remédio,

qualquer Tosse, Asthma, liroti*
chite, Tuberculose, Escarroí dc
sangue, Hemoptise, Influenza,
cura-se radicalmente, em pouco
tempo. O preço de um frase, cs-
lá ao alcance de qualquer pessoa,
poii custa apenaJ a$ooo; Quem
não poderá dispendcr tão pare:,
quantia para se ver livre da um
mal -1UQ desprezado traz. a mais
das vezes, funesta, consequen*
cias ? Este precioso preparado.,
nlém das virtudes mencionadas, i
um podcros-i tonicu reconstituiu*
te, d uüo contém narcóticos, ga-
rante-se.

t.ncontra-se cm qualquer phar*
macia, droffartn e no*, depósitos
— Ruas Urugiiayann gi, 7 dc
Setembro 81, c aVudradan 43-147-

(tt 2fl)

V

T.l.Nl.lC-SE uma casa novn, ca.n do:s
>' quartos, duas talas e cozinha, com ter-

reno de 20 de frcnle por 4S de fundos.
na rua Paliei 11. 33. Catumby, próximo a
travessa (Io Navarro; trata-se na mesma.
Preço 3tsoo?ooo, Ü 3i38) •>

-nENDG.M-Slii par 12:000$, r.a rua M1 ,
V ch-ado Coelho, bom predio,. com trçí ,

quarlos. duas s.ilas. grande quintal c mais
depe-ndcvtctas; por i^:..oo$, lindo terreno*
á rua S. Leopoldo; con: ...mão por.qua-
renta e tantos i!e fundos AccaUvSO oiffiiv
iv./onve!; tratar cotn Corrêa, á rua 1 * rc;
Caneca ". 3S7. O 2-óí) X.
"-TENDErSE 

por 4:700$, uma bonita cisa
nova, eom -' quartos, 2 salas, cozinha,

banheiro, \V. C, quinta!, iodo murado, va-
randa ao lado, gradil na frente «gua.; cen-
abundância, luz electrica. c jardim, á tra-
vessa Prancisco Ramos ti. s, canto da nw
Philomena Nunes, estação -tle Oiar.a, •, nu-
nutos, distante da rslacão '!'. 1'. f.ecipo'
dina; trata-se na mesma. Preço dc oec-a
sião.  X) R
"-/"EXDIi-SE 

u.n chalet na rua Henrique
de Mello n. tS: ver c Iratar tia mesma.

Rio das Pedras li. 1-". C. 11. (33*17 N) J
TJIKNDÈ-Sr. por 1:700$ uma boa casi

> nova coliería d_ telhas franceza-;, tem
agua encanada, disttyUc ila estação dc T-er
ra Nova. na rua Maria Iíehjamin ti. -,J A...
Unha Auxiliar. (3.125 ll

VI5NDE-9E 
Por 25 coutos 1

demo, á rua Dezoito de
Muda da Tijuea;
rcs 11. 198.

contos um predio mo*
Outubro; ¦ na

ita-se a r. llueiios Ai*
{)' im) n

¦\7iESD

V lia 11,
líuenog

E-SvE o prca.'o da run Maria Ama-
, 68, no Meyer; ver c tratar á rua
Aires n. 198. (J 3054) X

¦T. ENI>E;SE por 13 contos o predio da
V rua D, aVn.ia Nery ,-.. 7:, Pe.lrefjiillio;

trata-se i r. Uacnos Ai.vs ...s. (J.-.-is;) X

GfflíE 1111 IffllII
E' O MELHOR TALISMAM DA SORTE !

induzir pi.jar-voi proi-.-.pl.imen.le

V I,t*ttA*Slí uma casinha coni
¦C-Vt*. c ci»r.inlia, t*clo aluguel i
ia Clarimundo tle Mello
r.ü no u. :,u v iraia-sc lia rua V-. Rocha. (.«..:

à-t;

quar-
S: na
chave

eueira
Ml S

i I.Cl'.A-SE n cnsa da rua Duque listra-
*. Vila Meycr ti, nr. com quatro quartos.
Trata-se na rua Minas n. íS. Mi ver.

d--:. Ml 1

ALUGAM-SE 011 ven.lcn.se duas casas
*. ii;.t\ -,s, na l.fclrada Nova do KtiRcnho
da Pedra, entie liamos c Bom sue cesso c

ros-mas ao 11. 601, onde sc informa; tra**:-•.- r.a avenida li*'i Branco n. 171, Com-
tühia Perseverança Internacional.

(30fi7 M) J

A LUGAM-Sli casas <lc 45$ a ('5?.
* Vt :-!,i o conforto, bondes de cem

com

I :
COln Alberto Rocha,

facarétuf-tiá
rua Cândido
(3299M) 11

Como obter negócios proveitosos e
Ver a imagem da pessoa que se deve esposar.
se quer ? Conquistar bom c permanente emprego ? Ubtcr das pessoas podero-
sas ludo que se llies .pedir? Ter grande memória, aprender línguas íaeil-
mente ? Impedir que se apanhe syphilis 011 moléstias venereas, sem se em-
pregarem camisas ou drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzein ?
Fazer vir cabello nos calvos, ou qtre os cabellos que devam nascer sejam
meios e não brancos ? Descobrir minas de ouro, prata, brilhantes ou outras
preciosidades pelos Kaios X que se ensina .1 desenvolver cin si próprio r Fi-
e.ir eom grande forca na vista? Cura; moléstias sem droga;
ou mãos hábitos ? Gani.ar e.n Qualquer jogo
Fazer vir um.i pessoa da qual se lenha
Destruir maleíicios? Fazer a felicidade

Corrigir vícios
.... loleria, sempre pela certa ?

separado por qualquer causa?
110 comnicrcio ou na

TTENDE-SE o predio novo á rua Cia
V rim....do de Mello 11. .OS, eom Iodas

as accommodaçoes necessárias; uai.vs. no
mesmo. Kncantado). (3753 NJ '¦
¦.TEXUIiM-Sli 

terrenos cm loles, sities e
T chácaras nos subúrbios da central, auxi*

liar c Leopoldina a dhihc;ro c r. pcqliwias
prestaçues mensaes, para^mats informações
coiq Corria Dias A rua Visconde ile Itauna
170, sob, das 4 ás fi da tarde. (3'J-'8 X) M
"íTKXDliM-s!, .10 subúrbios da Lem. lilii.a

V um optimo terreno, coni olaria distante
da estação O. metro.-), com frente para
duas ruas, por 

"menos 
da metade de seu va-

lor real; para mais informaçcs com Cor-
rêa Dias, rua Visconde Itauna n. 170. sob,
das 4 ás fi da larde. ).t'.'q N) M .

X. ENDE-SE o predio ed!ficado cm cen
> Iro de terreno, á rua llelmira,. n.,.8-

chave no n, Sr», cslação da Picilauei irãtn
sc uo Cavaquinho de Ouro, á rua U.-.i-
guayana n. 137. A cinco minutos da está-
ção c bondes á porta. U'"'--"1 N) -M

¦-Y'

_3_vís.-ív afrepiesia que
estiv veiacienclo as

Lâmpadas ^GE^ison
PELO SEU NOVO WSTEMA AMERICANO:

Cada compra «le Iiiiupiulas «lá direito a um
ou mais ((lOÜPONS» na seguinte

proporção:
Por cada lâmpada até .0 vellas se entregará-1 eoupon

dite dito 100 vellas comnium- -2
dito dito IN valas [!|2watt).3 

"

dito dito 211 vellas " "*5 "

dito dito 400 vellas " ". I "

dito dito 60) veSlas ' ".;.! "

dito dito 880 vellas
dito dito 10 0 vellas
dite dito 1508 vellas
dito dito200.vellas " ".21 ','

dita dito3000v-llas " ?,.2§ '

Os conpons serão resgatados na

CASA BERTHOLDO
AVEBSüSA UiO BRANCO RI. 50

Os prêmios acham-se'indicados na lista de
brindes c estão em exposição permanente

na Casa lieriboldo
AVENIDA RIO BRANCO N. 50

Peçam a lista dos brindes
Compras a praso não tem direito a Conpons!

TRASPASSA-SE
-TIRÁSPaVSSA.SE um deposito de pão,
JL livre c desembaraçado, fazendo bom
negocio; u rua
2. esquina da
Isabel; devido
rar.

Conselheiro Parauagii;
ia Souza Franco — Villa
ao dono ter de sc reli*

(llS-).. P) J

Ml. Iffl
Cartomante distiitguid.i com lioitros.u

referencias pela A Noticia, Jornal do
Brasil c Platva. de S. Paulo, continua a
residir á rua Haddock l.obo n. 113.

N. D. — Trabalha com uni novo ba-
rallio, inteiramente desconhecido no
Brasil. (R 3122)

A CCE
A nic

E_TAM-SE propostas para forneci-
culo dc lenha, a metro cúbico; di*

rifjir cartas á rua d* Quitanda n. 57, ao-
brado, a íí. Confiança. Tambem _e com-
pra carvão a metro cúbico, vindo dos Ks-
tado* do Rio ou dc Minas, Propostas ate
jo de maio de ioiC. (jfi/i Si lt

(-I.UXaVS 
de papelão pequenas

J os feilios; rua Dr. (anuo Netto
!.- I01I01

!|S, próximo a avenida Salvador
(.i.s.i

Sá.
S) J

e paffa*se bem; na
joalheria (Casa de Con.iai-.ea.); .'. riu-

Gonçalves Dias n. 39. Tel, 4.i-'7. C.
(1368 S) H

CÜ.MPRA-SE 
ouro e

joalheria (Casa de

CARTOMANTE 
scIcntUicd, iiara.-.ie sem

trabalhos; consulta das 8 ás .), :%,
casa dc fam i.i a L.tiete 4S, sobrado.

(i3S9 S) •<•

Ciompra.se/ jóias velhaSi
qualque^ qiunttd*r|.le de

com oil fiem pedras de
qualquer valor e cautelas do Monte de
Soecorro; paga-se bem; na rua (loncal*
ves Dias 11, .17, Joalheria Valentim. Tc*
lcplionc 904, Central. <-y ir f~> 1*

-pOMEIÍ I1EM ?
\J uo rcstãurant e

por preço módico, só
uo rcstãurant e pensão, mineira c chi*

ncKij s pratos varkidos, com manteiga,
por I$2ob; comprando cartões ("ni?; íóra,
70?; manda-se em .ualqiter parte; á'rua
Ilucuos Aires n. 158, loja. (181.1 S) J

(1ARTÒÇS 
DE VISITAS — Cento 2%.

J Ourives, 60, papelaria. (126.5 Si J

COMPRAM-Mi 
malas, roupa» e mil»

objectos de uso. Carta para B. Gui*
marães; rua da Constituição 11. 57, nitar*
to n. 5. Cas ei Si J

rtOMPRAM
\J cantes, t

AM-SE pianos de 'bons íabri-
rua di Alfândega 11, 131,

A Párrciri.lba, de 1 ás *|, com Ercilas.
(37SO S) R

•a^t7f-*--_-ff-f**___r__________HW!P»_-_^ilu. in
Xeurastlionia, ilòi-cs 1I0 cabeça, hrsteria, iiisoinnia, finniiczii

do forciis, são curadas com itruiiilc oxitu com os It.-WTIOIS DK
KLUCTIUCIO.-DE ESXaVTICA o os líAiMlOS lIYDKO-KIaKeCai.
COS

Ustas nppllcaçõcs, lntciuameiite iitofrcnsivas, prouuzom solire
o systema nervoso unia accão ufficaz o duradoura, rcstitiiiudo
ao doeiito a calma, o soiuiio c o bem estar.

Gablnnto do electricidade medica do 1)1?. NI.VI.S •— 90, Ave-
nida ltio Branco — Hio de Janeiro.
1-i-ccos moderados. Das í) horas da manhã á.i 4 da tarde. (J1517)

J«

t>

» "IRASPASSaV-SE uma boa pensão lami*
TRAUL.,
salas, tendo bons pcnsioiustas. O
explicará o proprietário
pa n. i.(i, 2o andar.

motivo
rua dn Alf.uule*

(;l630 P) Jl

"T-RASPASSaVSE o contrato da compra
í do lote 329 do campo dos Cardosos,

etn Cascadura, pagamento de 50$ men*
saes, até fazer 1:500$. Tambem vende-se
as benfeitorias constantes de uma sala,
uma cozinha, alicerces para um armazem,
e 40 metros de parede de tijolo dobra-
do, ¦ pela insigi.iíicaiicia dc 500$. Trata-
se á rua da Quitanda 57. sob., ultima
_ala c indagar tclcplione Central 2883,

(3<1-'7N) J

mltASPASSA-SE 011
í .aiiii, á rua da Passagem, n

aluga-se o bote
1 n. 84.
(371-1 P) II

T.RÁSPASSA-SE -*m deposito de pão,
X com boa freguezia, na estação de Ho*
norio Gurgcl. linha auxiliar, V.lla Santa
Thercza devido ao dono ter outro nego*
cio. 

(335<i P) J

¦*_7-E.\'ÍM"M*SI, em S. Cliristo-.-ão, num'
V dos melhores pontos, com bondes (íc.

too réis perto, o.- prédios t assobradados
¦(|uast nwos, da rua Francisco IvugeniÒ
114 e itS; tratar á rua da Alfaiiilcua ,(.t.
sobrado, das u áà 5 da tarde. (a_2i N*. li

VENDAS DIVERSAS

fami-
lia ? Ad-ptac o OCCUr,TÍS.MÒ PRATICO, o qual se renicttc prompta c dis*
cretamente pelo correio, a quem enviar DEZ MU, .*.._.'IScmva le POSlM n
1 \WRUNCE f- 0. representantes do ELECTRIC & MAGM'.TIC .I.N.rnU-
TE DE NUW-YORÍ-, RUA DA ASSUMIU.!-'A -_*.«..l.J<
RESULTADOS GARANTIDOS. CRAT1S O .M.-U,A/1M-.

RIO DE JAXl.lUU —
J 1972

\TEXD-E-5E per ¦
1 de, á rua da 1

f-iienas Aires n,

5 conto* boa propreda*
lãsajrem trata-se tia rur

19S. (3''-*- M M

T7"ENDK*9I. p.r o cornos pequena casa, a
V n.a S. Manoel n, .15; ver e tratar rua
>' lluenos Aires, 198. (.Tá-'J X) M

1"
TrEXDiKM-SE as propriedades da rua U.

V Marciana n. 107, 1I1 c 167: trala-se a
rua Buenos Ai.cs( io!!. t_0_3 N) M)
-\Ti;XDE-&li 

por 14 coiiio=, urgente, o
V predio da rua das Arllstas n. .15. coni

4 .«..anos: ver c Iratar rua lluenos Ai*
rcs .:. 19S. (M 3-.0') *N
¦_fi:.\i)i:-s
V rua Pinl\ I.LHtA-SlC ou vende-se uma boa c.i-a de

a Vrc-.'.ue conslrucçâo h rna l.ueio de,,
Mcnd-inça. na villa Gerson, estação dc Ra* | _______: "'ís; iiiíormaíOe. cum o capitão MTagno, '""

:r, 0'aria ?. trara-ss á avenida Rio Uranco**. i7t, Co.npanltiu Perscveraii-ía Interna-¦•iunal, (307a Mi .1

p,r 13 contos o preilio da
Io de Piffiteircdo n. 0o; vor e
lluenos Aires 198. (Mj:oi) N

\T.l 
(-A-S!•'. á rua Francisco Fragoso n. :q

tlbu-uiiad,), .un lindo cluilet. coni mui*
¦ a astta. t'-*k*.ito, f-:i£ c luz electrica, aluguel. i.i:.-. .- rl.av.s no ... 11. (.'-.;S M) S

\ 7-EN IJ.1Í-SE por 10 contos, urgente, o pre-
^ dio da rua General Canabarro li, ¦/.-*

as cliavcs no n. 23; trata-se ã rua Hite-
110-, Aires 11. 10*. (M 3-ot) N

¦ÇriEaVDE-SE a trvila
\ di.iij d

r.s*. o metro qua*
terrenos, nos sitburb.'os, pro*

os para s.tu.s. lotes de 10X330, por ieo$:
lar com Querino, r. da Prainlia 11. 7*

(A 307') N

\TK_\'-.. cm Vigário deral, lí. de Ferro
V .í«e_.pü_diiUj a 35 m.nutos dc viagem,

!ü;:s dc terreno de toXuo, 10X67,.o c
maiores desde 350$ á i:soo$, a vista oti
em prestações conforme tabeliã abaixo. Tem
aR-aa canaiisiiJa do Rio do Ouro. passagem
de ída e valia em 1* classe 50, réis c cm

cía»oc 300 réii*. estaçüo
37Sopo
;_o$oÕo
. ,$:.00
20$00Ú
I7S..OO
I5$000
12$500
I1$000

9 $ooá
arregada
n o pro*
fanuaria

Ias

T. EXD1Í-SI" nor -!$, em qualquer p.iar-
V mareia ou drogaria, u:n frasco dc .\N*

TIGAI,, do dr. Machado, o melhor reme-
d.o da aci .alidade p.ra curar a sypb lis c
o rliciunatismo. ''

1'rçço Signal P
I.olc dc: 1:500$ ...$oool," " 1:200$ Go$ooo" " 1 :eooS 50S.000

800$ 40$00.-
*' 700$ 35$ooo
'• 600$ 30SQOO
** 500$ _.-?uoo

" 450$ a*'$500
" .1*0$ lãSsoo
Ko Meai «e encontra pessoa ci

de mostrar na icrrcnos trata*se c
prictarió nos tias uteis á rua S.
Vi) das .1 ár> 7 da tarde e nos domt:ií.c
f; horas da mimlifl á 1 hora da tan
Vigário Geral. (R i-

".TENTIK-SE, f.miiüa que se relira desta
V capital, vc-.-.de Rara...ido ..... excellente

e luxuoso piano do acredilado fabricante
allemão, cepo dc aço e cordas cruzadas, cm
perfeito estado de conservação: para ver
e tratar á rua do Cunha n, (•-'. sobrado.
Catumby. (R.4o+0 O

Corrimentos
f: CI5'

enram-so cm 8 dias com

rii
') N l| 

Una 7 dc Setembro, 180

u.n utvSlí uin botequim cn pon.o dc
V muilo futuro; iufor.ua-se na rua llella

de S. João n. iR_. (379-: S) IM

'rnRASPASSa-»S:E 
um a'i|aa.cni gilande

¦L com bom contrato, com ou sem mobi-
liario; negocio urgente, por motivo dc
doença do seu proprietário; preço módico:
rua Sete de Setembro 19J. U058 P) R

rr-RASPASSA-SE uma casa dc chapéos
. 1 de senhora e lavagem- dc chapéos de

homem; á eusa antiga e afrcgucz.da; faz-
qualquer negocio; beco do Rosário 9, A.

(39t7 P) J

COMPRA-SE 
na zona dc S. Fra.icis.-n

a Todos os Santo.;, perto da Central
ou dos bondes, um preilio a prestações
em meio dc terreno, eom tres quartos,
tinas salas c mais dependências, esgoto e
agua, até o preço dc tfeis coutou. Carta.»*
,1 S. V., nesta redacção. (..6.9 X) 11

COMPRA-SE 
vales Veado o Souza Cruz

a i$3oo c i$Coo o cento. R. da I.ip.i
11. 19. (J915 S) J

CI..ÜEIRA 
AMERICANA, com rodas.

I paia enfermo. Vcndc-se uma nova.;
2.(6, rua Frei Caneca, 2.\6. (4013 S) S

flHAPÉOS — enfeitam-se por fignrico,

plumas e üngem-se, á
48 — Saia Elegante.

(4040 S) S

vam-se aigrettes e
rua da Carioca n.

(^laXSA 
XOVA — Precisa-se dc uma até

J 200$ com ,. quartos, 2 salas e todas
commodidades dc hygiene. S6 serve nos
bairros dc Tijuea, lladdock í.ubo, lvii»
Comprido. Andarahy, Engenho Velho e
proximidades. Propostas ao Dr. Gandra:
rua Silva Manoel n, 54. 257*1 S) S

TTEXOEM-SE i rua lladdock l.obo n. 4
V íindos "l.x-Terricrs", puro sangue, ¦

narios francezes c belga;,
com quatro fogos.

uni fogão á ím
(.¦1.-30 O) R

\7-EXDEM-SE 
fogões «ío-.-.-s e usad

sim como deposito para agua
DS, as-
grades

portões c dotibradiças graiidcs P-íra„_P°r.t0'r.;
R. da Prainlia .14. (_GSS O) 11

_7".'.Nni.M-Sl. c compram-se armações e
V utensílios para casas commerciaes c ,mo*

veis aniisos c modernos, R, do Hospício,
íos, (3871 -K) M

ÇTEXDlvSE um piano inteiramente novo
> mandado vir dc (vicoiumendar com cai*

xa de nogueira, cepo de aço e cordas cru*
z-i.le.s, rua da Alfândega n. =7o.(3_ 1-: O) J

•___«__->*irv3i!MX!?i

YrEXDEM-51. esplendidos lotes de lerre*
V nos, á ru.t do l!i$i-o; informações cttr

frente, 11. 177. (K 33,7) X

ÍT.EXDE-S.H uni l«i:n silio, com .;, mil
> metros .«..alradoa, tm Maxambomba: tem

igua, com iilantaçõc*. c cercado. Preç.i íoo
-.is d metro quadrada (":oo); tratar á r. da
Prainlia ... r- (A 3077) N

.r.HXl.l-M-Si; :. prcstaçr.cs de 15$ lotes
> de terrenos, cm Todos 03 Santos, oN.|'i;

-lll Olaria, 8X30; cm Madurcira, ioXso;
.... .Engenho de Dentro, 11X50; r.a Pie-
lade, 11X150; no Kngenlio ísovo, nX-jo;

tratar á r, da Praitíiia ... 7. com Qncrvin.
(R .mil N

_n;.M.!-:
> .10 li::

l|i uni correr de boa cas'.:.!.as,
de Dentro, por S cornos» reri*

dem 2..0S; trata-se com o sr. Affonso, rua
.-].i Carmo n, ú-j, s:dj 4, ,'ís 3 noras. r. pc-
chinclia. (i 27<3) N

ia Can\ 1 l '.\\lsi'„ cni JacarcoaRuá.-_.V(lÍii-> ltcnieio ..i, oouio de ioo réis,
irrande casa, com ; quarlos. 2 ç:ilas. cozinha,e-i-i.i-.i. W.-C, luz clccttica o boa clio*
cara, r a rua Barão 1 .t. oc*- 30S boa ca**a;i-.l,i'i:-fi' .'. rua .'.{ de Maio 70.'(3S03MJM

A l.l'l'.A-SH. por
-TVtravessa .lo Pi.

rCS,
heiro

f predio ti. 1
(.t-s?

g1':: aiàsai ffl! i-aiJiiEifEi'!:!!!-:"S: • :sí:::í5í:iísí:íW Fortalece a paias do ca^
bello e elimina a caspa
C£-~>-&r CI3FS.IO

ouvinon, t.s:;
s. _... ¦& mwkSi\wmMÊÊu\wiWÊmW

m

% POMADA

. I illBM
r\\ I r_iiai_i«HiiiBi

A 1.1Y. \-SI' .IU1..I ca=a nova. com dois'
.ÍVli.KH quartos, sala sraiuic, cozinha, ha-j
ubciio, etc, muito terreno: na rua Padre !
lí-•...._ ti. S;, l.nucuho Novo .Cabuçu*);
ebavei a informações por favor, c;-ia n
cíiac^rcira ao lado. (j-toi M) 1

V I.COAM-SE cond.rtavris casinhas, aca-
-X"íüuJr.s dc reconstruir, á rVa Crcçorio Ne*
\r-; ::. 32, 15. Novo; aluguel 515: chaves nas
i.ii-m.iS trr.Ia-se na rua lt, do llom Retiro
ic-A. das tf ás 10. (3000 M) J

*_ T*U£íAM*SK os nred*i?, 11, parn grande
rVfan.ilia, ¦- 4.!, pira ncqucna familia. d.
rft. Propino, K. Novo; aluguel tnrdieo;
eltavfi na u. *i da rua Ft mandes; trata-se
nn rna H. do Doai Kelíro u. to-A, da-? s
in lu, (joio Ml I

^ TiCOA-SE roíiiiil.-l.iiii.-iiti- livre
_7V_ despiiibnriieiiilo o predio du
rua S. Francisco Variei* ".-,7: mo-
dico nliiüiiel; trata-se m. incsino,
coni o nvoprietario, dns í> .i*. 11
da manliã ou r. da Quitanda 1."~7.

(.1 :5«C'_)M
!c Maio

r-.ia l"

"IT-F.XDK-SR um bom predio, em Inearc-
> pas.:;'.. á r-.-.a Pr. Cândido Ua.iicio

n. 360, co.n 6 quartos, salas, banlieiro,]
\\", v.'., luz cleclriea e porão habHavcl, no jcentro de grande chácara arborizada; para .
ver c t;-J!.jr no mesmo. X |

ÃM-.NI.I.M-SF, 1.500 lotes dc ter-* renos de l~.\5(). 1d_.ii' alto e
saudável, u 100$, em prestações
ile lo.S, bons para moradia c plan-
biu.i-.i-s (lc chácaras, trens de hora
eni liorn. i):i-*>:i_i'iti ida e volta,
1>, 500 i'6is. rainha Auxiliar, esta*
cão do S. Matlieus; iuforin.icões
uo local c travessa do Ouvidor
ll. 2ti, s.d)lit(li)

[Xl-F.-SK um grande terreno, com
¦-•X 30, alto e tnve-ado. prompto para•Jificada, no logar Besnfica; para tratar
i dos Ourives n. 1.11. aífaiatarh. Vende-
).':.-) Oll c-n lotes. l.S rsCal X

VESD-JM.SE 
o pri

saes lotes dc lar;.
cos, de 200$ a Sou?,

.taç.es
nes

nao casa
electrica,
min gos c

aa estação
todos os •:

305 :v.c.;\'
dc 11X30; pre-

, construcção livro e
Ha!: tem agua c luz

lc Madureira, aos do*
IS. (A39»-')X

ViUXDEM-S.E 
a

saes lotes de :
de

prestações dc 30$ n:-a-
terrenos de nXs'*; pre-

ços, e 2005 a Soo?, construcção üvre_ c
não paga imposto predial: tem .agua, iuz
electrica, na estação .ie Madurcira; tratar
co.n Querino. rua da Prainlia 11. 7: nos
domingos -...-. rua 'MVireelial Ra.-.qel, em Vaz
Lobo, Madureira. X. ¦II.—Aos compradores
-.uo estão atrasados pedimos vir no escri*
-•torio, sob [uma das cláusulas do nosso
contrato. (A 397.*) X

.TENDEM-SE quatro loles de terrenos na
> Avenida Atlântica, livres e desemba*

r,içados, juntos ao palacete tt, ooS, fazen-
di (rente para tres ruas, e mn lute com
18X4-5 *ns„ na prrça Serzedello Corre.-,
(.'opacal.ana toilo murado c prompto para
ser c lificado. Preço de occasiiío; trata*sc
com o proi»rietarro. á rua X. >, dc Copa-1
cabana .1. 535. Os terrenes iá tcn.alicer.
ecs c bcmfcitorias. (XuSOj

.J/"EXDE*SR uai bom terreno, cnm í me-
\ Iros de frente por 45 tle fundo?, tendo

meiitção <ia parede, na rua Affonso Penna;
junto cm u. 1.10: trata-se com o dono. á
rua da Misericórdia n. i;o, loja. (R31Z3) X
-.rivXUl.-SE um predio, perto da rua Tre-

V ze de Maio, com duas salas, dois qua:-
tos, cozinha, tanque, banheiro o bom ter-
reno; trata-se rim o sr. Teixeira, â ru«
C,r,-icra! Mento C.onçalvcs ... S-. (S.(038)X

./"MXDM-Sl-: unia niacliina de cos** tura, ein perfeito estado: na
rua de S. Cedro 155, sobrado.

(S 256!)) O

T7":EXDE-SE uma mobília
V tar, de canella, por 4;-

ctos para casa de familia;
Ivo 11. 59,

de sala de jan*
$, e mais obje*

i avenida Pedro
I.l .--.C') O

".TKNlMvSI. uma machina Sinzer, nova,
T com 7 gavetas por 120Ç000 e um mane-

quita por .-o; rua llctijamiii Constante. -19.
casa i. (..«loz O) J
"-TIEXÜ.E-S-1-: uma p.irtc de um sócio, cm

V tres caminhões com animaes e t'rc;ue-
zia; trata-se á rua liarão de S. Kelix n. 149.

(S 4003) O

rr*iRASPASSa\-SE um antifio botequim,
JL em Madureira. Tem contraio jior 4
annos, paga 63Í de aluguel, eom boa mo-
radia para familia e um bom salão para
bilhares ou casa de pasto. Preço mimo
em conta. Inlorma-se .'. avenida Passos
n. ia ou com o sr. Uarbosa na Coopera*
tiva em Madurcira. (-78-1 P) J

ACHADOS E PERDIDOS
/¦1AMPEI.1.0 * Cl) rua
yj mCcs n. 3G. Perdeu-se
5. 130, desla casa.

Luiz de Ca-
a cautela n.

{2722 Q) R

PERDEU-SE 
uma carteira com r.s li-

i-ciu.-.-is d.i carrinho n. 1.259, avenida
Rio llranco cnirc General Câmara e Al*
Inndcga. Grali(tea-se .. quem a entregar
á rua Visconde Dupral n. 32. U774 Q) )

CARTOMANTE 
d. Maria Emilia, a cc*

lebre c 1" do Brasil c Portugal, con*
sacrada pelo povo como a mais perita;
confiança em seus trabalhos que desaba
as que se dizem iiicdiiiin_ efarivideutes,
espiritas c professoras de seiencias oecul-
tas; .is cxmas, familias do interior e fura
da cidade, consulta por carta sem a pre-
sença das pessoas, unica neste «encro; fi
rua dc Santa Luzia n. 24S, sobrado, jun-
10 á avenida Rio llranco, casa dc familia
do toda a seriedade. (3S13S) J

CARTOMANTE 
brasileira, trabalha com

36 cartas, diz o [lassado, presente e
futuro Concerta todas as difficuldailes d.,
vida. Con-sulta :?ooo. Só attende a senho-
ras. R. liarão de S. Felix 41, casa i. (S)

n.\RTO.UANTK — Mine Annita
'-'a mais perita e verdadeira 6 na
run Marechal Floriano Peixoto
n. 17. sobrado. (A 4080) S

Cartomante espirita, ç™^™,
fazendo trabalhos garantidos, para realizar
negócios os mais diiíiccis; cura doenças
por meios completamente desconhecidos no
occul.is.no. lendo o consultantc cm poucos
dias a prova da verdade c da seriedade
deste trabalho; r, Arcai 3S. (.1952 S) J

•.TENDE-SE "u aluga-se, cai boas condi-
V ções. para fabricação dc doces c biscoil-

tos, unia bem montada fabrica, constando
dc bom forno, systema de padaria, vasilha-
ine c accessorios necessários; trata-se á rua
Santa lai.i/a 11. S- (praça da l'.:ii. le.ra).

(J 2941) D

F.-. T-- IB

¦_T-I.XDE.M-SK, no melhor logar da praça.
> Secea. lacjrépaçuá, duas boas casas,, cm jterreno 'bem arborizado, cam frutas diver*

sus. terreno ile 120X23; preço, uma o con.
• ¦¦; ¦ (int-1 io contos: nara tratar à rua
Cândido làmicio n. 481',. cisa de ...ovei'. |•. -.eea. (J Jiq?) X |

T7EXDE-SH, n -; minutas da estação
t) 1). Clara, uma casa cm meio do terreno,

com íí conunodos, por i;oooS: as chaves
á rua Capitão Macieira n. 2.

i-h*« ¦»*¦-

Curas magnclicas cm distancia o auxilio da mais pode-
rosa insliluif-ão occullisla norte-americana, cuja representa-
oi-O no Brasil csui autorizada conformo o Diário Official dc
12 dc Maio dc 1011. Gurante-so melhoria de sojHc* Grátis o
P'
r

^mg:^^_^m^^ggggg^^mmm^mmm

Iv^wswif/ Conipanhia 

Industrial 8 Con truetora I
^ífttólí C . "U^""_a._0I,z,oo0o.Ò$aoo) m

ir lffitr/>_Cj\ \ v^mi Í---Í terrenos (íos clientes, mediante condições 
_H

-ó>-ii^_4pllPll_^>j9 pra (."venda de lerrenos e dc todos OB, ne* FM
(Ji V,'JU _»vY** gocio que se relacionem co.n immoye *. ISi
^V^DTÍA^ -fíCAM PROSPECTOS E EXPE1CA- M'^nfi. COES A' RUA DOS OURIVES N. 45 Hj

rnspoeto da '1'heòzofitni. No Instituto Magnético,
liada Asscmbléa 4-5, Capital Federal. Paga-se só

1 Dez mil réis, uma vez por anuo.

.T-EXDEM-SE
l V c mna serra

Anlonio .'¦• ."¦-,
I Pompeu.

um motor de tres cavallos
circular, na ladeira Pedro

(R iSíol X1 Vnl.nio il. 32, l'.-i::ei;)io d.l rua Senador
lS 2520 O

XTEXDE-SE, á Estrada Real de S.-int;.,__ ..."
V (r-.iz ... 2.430, un.a casai com 2 salas, 1.T-EXDE-SE por motivo de força ntaor

2 quartos, cazuilia com pia o ogua com: >'um !"..» botequim com armações, novas
fonão cccioinico, tanmic. chu- de peroba, livre c desembaraçado licenças

! níieas. á rua Ma:-, ¦ .,. .
abuntiai
veiro, c.i.sa .1'ajus. nniirlo para creadu, ue-1 .,;,-.
quintal, gradil dc ferro na (rente. S9 me-1 \iMm
nos dc quintal. n!a|ibnnda na (rente, tudo 1
em condições l.ygicn.cas, bondes de Casca-!
dura para a cidade de momento a momento I
á porta; tr.it.i-se na Iravessa José l'.i..i'1'..eio
11, ei. esquina da rua a\ugus:a Xunes ¦-

Todos os S.-,itos. (R

1 rua Magdalcna n.
cm frente a estação.

.Kstação
(.1752 X)

\T.1-'XDE*SE um buífct. um guarda ves*
V tida -le canella cm bani estado, rua l-.t-

ades Varclla ... 100. Encanado.s-.-.-.f

\T-EXDE-SE uma linda charrette, con.plc-
V tamente nova, com rodas de borracha,

própria para pessoa de gosto; na rua do
Riachuelo 11. 31I6. (S 355S) O

J0=E' CAIIF.X; roa Süva Jardim n." 
leu se .1 cautela 11. 114.110, des-

(330; Q) J3. Pe:
casa.

J

L
tela

OSE' CAHEN; vc.a Silva Jardim ti.
I Perdeu-se « cautela n. 1:1.237. des-
asa. __________Li

GOXTHIER & C.«, Henry _ Ai*
mando, s-.iccc«sorcs. Perdeu-se a cau-
n. 1C1.444. desta casa. (3864 O) .1

CARTOMANTE 
e«pirita —Mme. Mane

Louise, dá consultas por 55* lê as !:•
nbas das mãos, e tal garantin olferece
dos seus trabalhos, que sú recebe paga-
mento depois da pessoa conseguir o («uc
Av. Mem de Sá n. 126. (S)

¦\-~EXDEM-SE 
chapas dupla; dc gramopho*

1 nes; ua rua da Relação n* 9, Rita.
(J 3939) O

So)
(37..S X) T

TTKNi-1'---*1-'-- •-* c*ls:i situal.i á rua Major
> Fonseca n. 26. ponto dos bondes de

S. Januário: informa-se no n. 22. Prcco
SioooSooo. (J 2021) x

V: TTliXDE-SE ea: Copacabana
V predio, ainda não habitado

de terreno, muito perto c"
>' tiea-, :rata-sc á rua

Copacabana.

um
em

Avenida
Mari::!

(3

solido

N.

», LUGA-SE o predio da tua 24 1
l'\¦-.-:. Engenho Xova: trala-se .'.
... M.-...0 66, Casa Poric. A. V.

(,o.v<!

11 tt BRASIL
A 1.1

_"V- ¦

Sar ...

um ou dois quartos, com ou
"i. em easa wrticular; rita da
tcarahy, íunío á oraia.

(39=3 T) R
~E um. A t

. Sagrai.o 65. ler

dois quartos, eom ou
<i narticular; rua da

junto á praia.
(.1005 T) R

(NOME REGISTRADO)

Bm todas e_s _p>l^._=ir_c__iaciOjS
o ârogâiilas

TTEXDE-SE uni terreno em bom logar,
\ por preço barato, Estrada da Penha, cs-

uuina ,i.a r.1.1 Leandro. c.-::ieã') Je liamos.
Unha I-eopoU-na: trata-so com o matlei*
'tiro. pegado, no n. 1.2a.;. U 20.17) N

-TTENDE-SE um predio de construcção mo'-
V ffírna, era bçar saudável, cnm tlois quar*

tos, duas salas, cozinha, banheiro, t-vuiiif-
c liem terreno: tra'.v-e com o
á rua General Bento C,:.iça!-.-e
nha de Dentro.

Teixeira.
1. ». l-iiec*
(I .lóSo) X

bou-
Irata-

T^fvn..;!; 0 elexante predio novo, psr-a
familia de tratamento, cm centro deter*

rci-o com entrada para carro.e garasc, "

,,.a 
'Dunue 

de Ci.ias n. SS Uintfl
levard \"ote c Oito de. Setembro:
no mesmo, com o proprietário^ (R3S4.-,).?.

¦rrt*^c*">".•?!_ uma easa movissíma, asso-
bradada, com ianlím- é grande terreno,

<euào 2 quartos grnJes. 2 sa'as.. bannciror,
\v (' c,i-:u'in e mais der-emlencas. luz
electrica, etc. á rna das .Andorinhas n. 37.
Ramos, por preço baratissimo. Vendem-se
,,.....,..„ |„-r, rfe terrenes de 10X30, bara-
tissimos. Trata-se á rua Visconde de Ii.l)J
uma r8 e So. c-..n o sr. S
9 horas da manh-í,
on com o sr. João
Ramos.

TTEXDEM-&E tecidos de arame para cer*
V cas c gallinheiros, <i Coo reis o metro

fabricam-se çaiiolas e ratoeira- - -

classes; Avenida Passos 104.
de todas

(O103OR

OSSE
Tome .¦l.ITOP.AIa MAIÍlXnO
llua Sele dò Setembro 1SG

V. EXDEM-SE armaçúes, balões, escnva*
> ninha', copas e balcões dc mármore,

mc=.-.s de dito paia b-tcqtum, mesas para
|io'cl, divisões para repartimento c. escr:*
•i-.*r:os, citantes fará livros c papeis, cai-
«as de ferro para asua. vidraças o vi.tri-
nes. cadeiras d versas, d.tas para barte-.ro,

ferramentí
tudo temo

vare-
novo e

ena, das 7
das s As 6 da tarde:

na venda próxima, cm
r.safi X) s

. T|-\"
X cem.

riedau

•'¦•S!-: um
iodou para
3') metro-,
Irata-íC ::

barracão
fa-nüia:
á traves

! mesmo.

cn*n bas-ant*'
terreno medi
Catumby. 2.
(S 4o6í) N

c espelhos, ferragens
ios pata fumos, de .
..«ado assim como lambe:.-, fabricamos *-

recebemos qualquer encommenda e nos cn-
carregamos de insta.llaçães em casas com*

n.erciaes e cs.np:or:.s; na rua do Uospi
cio n. 189. (l--° °> °

\rl-'N'I*:-'-íil" ou admitte*se um sócio para
V urita boa casa já montada parn qualquer

centro da cidade, nova, pequeno
rua Senador Enz- —riejocio ni

cspiui;
n. 341.

trata-se
(33,6 01 I

PERDEU-SE 
um cbapén dc chuva, de

senhora, com cabo de madeira preta
e om castão de ouro, no qual está cs*
cripto "Felicia Praga". Qi.cn o tiver
encontrado c liver n bondade dc entre
gal-o á ma 7 de Setembro n. .2, Marce-
liaria Carvalho, será bem gratd.cado. 

r

IiERDEU-SE 
a cautela n. 25.015, do

.-u.i-.o dc 1.15. do Mente de Soccor*
ro. (3715 ü) '<

PEUDEU-SE 
a cautela do Monte tle

Soecorro do Rio de Janeiro, n. 17-538
do anno de 1915. U345 Q) .'

I>E1!DEIT*SE 
a licença, dò caminhão dc

n. 04S'. quem achar, levar á rua 11c*
nedicto nippolyto u. 214. que será gra*
lificado com io$ooo. (2734 '.}) U

COMMODO 
indepcn

em casa decente,
lente.

mento;
brado.

aluza-se um
cr de trata-

di 
'.Republica 

n. So, so*' 29S.|S):S

("-IAliTOMANTR 
da consultas

J dias. Iíu:t Senador Euzcbio
)do n.

5jí-, com-
(4027 S) A

CtASA 
COSMOPOLITA

J meira bar
Compnusa

W a pri-
cm moveis

moveis c pa^a bem. Ven*
*_/_ armações, balcões, vitrinas, mesas, co
pas de centro c dc encostar, uma carrocí*
nha para sorvete. Escadas para pintores,
deposito para (rios, varejo para cigarros,
etc. Utcn-.lio5 para todo ramo <!c negocio.
Praça da Republica 50, pegado ao '«'.anel
dos Bombeiros. (303.1 S) J

Habiana, entendo de
Kua Marechal Floriano un, i*

(.1.1o S) J
CARTOMANTEtudo,
andar.

r l-.XI >!_-? iu um esplendido piano do afa*
mado autor Gavcau, quasi novo; na rua
Alfândega n. 2C1 (sobrado). (S 2orS) O

".T.EXDEM-SE: 
um guarda-louça, de vinha*

^ co, 35$; u:na mobilia com frisos dou-
rados c do'„ porta-bibelots, por 100$; um
guarda-vestidos, de desarmar, 50*.; um bom
toilette, 55$; uni guarda*comidas, com ga-
veta, 30$; um buffet, mesa elástica e mais
moveis; na rua Treze de Maio n. 306.

(S 25:7) o

TCT-EXDE-S.E uma casa dc quitanda, cm
V ponto commercial, com morada para fa*

milia, livre c desembaraçada, pr.r preço __ ra-
zoavel. O motivo di venda á vista se dirá;
trata-se no becco do Rosário n. 7, baruearla,
próximo ao !ar;o dc S. Francisco. (.l.-,o.i.)0

A&UA PMYLLíS
EMBELLEZAMENTO DA CUTIS

Mme. JULIA CALDEIRA
• _ . n._.--. TI .-..--,.-1. ..¦-,. r* T.il:i-» i,-*.lc i*5tí*VI.

PERDEU-SE 
a carteira

n. 4.S3Õ, pen
rercira Car;Ío_o,
ro n. 3.

de identidade
CX."

rua N.ivar-
(3993 Q) J

DIVERSAS
A LUGAM-SE ternos de casaca, sobre*

Xi-casaca, smoking) e clacks; r.-.i rua Vis-
conde do Kio llranco n 36. Tcleph. C.
4415. (2251E) J

/~V\RTOMANTE pernimb-.-.cana e feia:
V_. mas, vence o impossível; consulta das
S da manhã ás 10 da noite; rua do Hos-
picio n. 161, :°- andar. (2239 S) M

Discos
nes e
Tudo
agora
discos
fiei na
avulsas.

Favorito, Odco... V
Colômbia, Cinco, Gramopho

Miraphonc:
em grande -_
na antiga cisa d. g.ram.ophone3 t

á rua da Constituição n. 36. Of
para todos 03 concertos c peç,

a qualquer preço,
quantidade, encoutra-sc

(C09

I) IN lll: [RO
nesoçíoB

n. 19S,

raptdo
êrio1*;

Ias ia ás

ob hj-potliceas, so
a r«.i Hi-.c-o-. A -
3 horas. (569 S) M

DINHEIRO 
— Qualquer quantia n ju-

ros módicos, para lis-potl.ecas. an.t.-
ebresis, descontos e cauções; com J. I'1":
10, Rosário .34. loja- (3550 SJ J
"iv-v-si-
JL" entr.
comnium,
Damas 19,

pensão a mesa a 2 ou .1 moçe-t.
cga-sc tambem a domic-ii". preçc

de lamilia; rna Seradoi
(ã.22 .Si Icasa

Bahia, nade esteve em
contestavelmente de um

çtanda, o:den-n---a'a dc Manáos, Pará, Pt..*. ,
, í-ande suecesso os preparados Phylbs vicontestavelmente de um effeito digno de

r cxiaerLemado pelas pessoas chies c d.snncias; zelosas da conservação sempre be.*

dl_._:°J. Caldeira aconselha o uso da ACfA riIYI.T.lS Ss pessoas.que .inda

ILULAS DE CAFÉ A. ore. vi
ísol.rililio

OUi-AIri
Sezões-I-Ialeltas

ITelircs palustros
Intermittec-cs

ISTc-i-rnly,-ias
ílliiit. cuidado com an imitações e folSlflCaçf.O»

Tiiiinra-i e nescoco enrucadoa eu manchados, de pannos ou sar.las e as se* - _

rHlf°c í-^^í^íffl -ídiaScir..53. Sr^caSgfsSS; | Dülcos ús.osítarlos, Bragança Cid & c. -Rua úo Hospício 9
.'Kl-..' RODRIGO SILVA n. 36. ,¦ t-T»*1 W

.-. .;.
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AGTOS FÚNEBRES

'-• '

Innocente Amarilio Barbara Corrêa Lima
Neves

I

I

Carlos Marques dos Santos, Justina
Ferreira dos Santos, José Marques dos
Santos, Luciano Marques dos Santos,
Joaquim Pinto Ferreira e Guilhermina
Pinto Ferreira, pae, mãe e avós do in-
nocente 'AMARILIO, agradecem pcnbo-
radamente a todas as pessoas que
os acompanharam na dór c á sua ulti-
ma morada, hypotliccando sinceramente
a sua gratidão. (A 4073

Engenheiro Miguel de
Teive Argollo
Joviana Crissiuma dc Teive. e

Argollo, Quoil-vuT-Deus de fei-
ve e Argollo, Joviana de Teive,
e Argollo (ausentes), Antônio
Moniz Sodré de Aragão e se-

nhora. Maria de Argollo Moniz, Mar-
garida llelford e filhos, Leonor de Ar-
gollo Wathcly e fillios, Ernesto Cris-
aiiuiia e filhos, Augusto Merei e senho-
ra, Raul dc Carvalho e senhora, Wol-
fauga Paranhos c filhos, Alderano
Crissiuma e senhora, Hildebrando Cris-

• siiima, major Braz Marcondes de To-
ledo e senhora, Garcia Pires e filhas,
marechal Argollo e senhora, Antônio
Pires de Albuquerque c senhora, João
Bulcão Vianna e senhora, capitão Pi-
res de Albuquerque, Joaquim Plrci> e
senhora, Garcia Pires e senhora, Ma-
noel Pires e senhora, Ernesto Crissnt-
ma dc Figueiredo e senhora agradecem
muito de coração a todos que pessoal-
mente, por telegrammas e cartas lhe»
«têm trazido o conforto das suas con-
dolencias pelo fallecimento do seu que-
rido esposo, pae, sogro, genro, irmão,
milhado e tio, o engenheiro MIGUEL
DE TEIVE B ARGOLLO, « convidam
«1 parentes e amigos para assistir á
missa de sétimo dia que em auffragio
de sua alma mandam celebrar na egre-
ja de S. Francisco dc Paula, hoje, se-
gunda-feira, aa do correnle, ás 9 M3
horas, por cujo coniparecini-tnto a esse
acto religioso sc confessam profunda-
mente gratos. (B 37.(9)
BgBM—H—lill IIIWIII Mil "IIIIII
Leonor Orsat Mendes

t 

Julia Orsat Mendes, filhas,
genros e netos, Eugenia Veiga,
marido e filha, Ameba de Olivei-
ra. marido e fillios, agradecem 4
todas as pessoas que acoinnáhha-

ram o enterro de sua sogra, avó e bis-
avó, LEONOR ORSAT MENDES, c dc
novo convidam para assistir á missa
que, por sua alma, mandam rezar hoje,
segunda-feira, 22 do corrente, ás 9 ho-
ras, na capella da Conceição do Engc-
nho de Dentro. ..863 J

Leopoldo da Silva Neves, Ly-
ser da Silva Neves e Eugenia
Moreira Lima, esposo, filho c
mãe e demais parentes de BAR-
BARA CORRÊA LIMA NEVES,

íallccida a 14 do corrente, agradecem
ás pessoas amigas c parentes que os
acompanharam na sua dór pelo trás-
passe da inditosa parente, _ e de novo
as convidam para assistir á missa de
sétimo dia que em suffragio de sua
alma mandam rezar na egreja de Sao
João Baptista ( rua Voluntários da Pa-
tria), is 9 horas, hoje, segunda-feira,
aa do corrente, e por esse acto de pie-
dosa caridade se confessam antecipada-
mente gratos. (S4031)

E. F. C. B.

Rodolpho de Oliveira
Dias

t

Bernardino de Paula
Bastos

í A viuva c fillios, Raul Borges
e José da Rocha Pinto Bastos,
esposa,

(NHONHO)
Luiz Arango c senhora, Mar

rianna Cordeiro Dia9, Anthcro
Silva e senhora e demais paren-
tes, convidam as pessoas de sua
amizade para assistir á missa de

sétimo dia que mandam celebrar por
alma de seu cunhado, irmão e tio RO-
DOLPHO DE OLIVEIRA DIAS,
amanhã, terça-feira, 23 do corrente, ás
9 horas, na egreja de São Francisco de
'Paula, pelo que sc confessam eterna-
mente gratos. A. .1099.

Anna Vaz Carneiro
Suas filhas, genros, irmãs e

netos, *summamente agradecidos
a todos os parentes e amicos
que aoompanJiairasn Tf, sua ailti-
ma morada, convidam novaanen-

tc para assistirem á missa que se ce-
lebrará terça-feira, 23, ás 9 horas, na
egreja do Espirito Santo, pelo que ?e
confessam eternamente gratos (.Estacio
de Sá). (J. 4090)

i

OONORRHE'A
B.enorrhag.t. ou qualquer corrimento da urethra, cura,rad oa.em 4_a 8
dias! Con? a maravilhosa injocçào seccativa e çapaulas 40|. 9«fndOjtuap
falhar, este extraordinário preparado sempre tnunrrpharà. O unico amvio
da mocidade 1 Experimentae e vereis o elfoito assombroso I isao ha go-
norrhéa que resista a esta prodigiosa descoberta. .

Marca registada Vende-se na Drogaria Granado à nua 1. de Marjo 14 • 18 e nas prin*
eipaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo o Brazil.

PHOTOGRAPHIA 
porreceitas c lições; i

Ottoni 127.
30$, machinas
rua Theophilo

<J.oa S) J

PKECISA-SE 
alugar uma cadeira paradentista, dirigir-se á rua Gctulio n

45 — Todos os Santos, (3893 S) R

INSECTOS 
— Eliminação total, comi

um enxame das legitimais Cuyabanas.,
J. Rezende—Rua S. Pedro 38. (M 3214)

...,  filho, cunhado e parente,
niandáin celebrar amanhã, terça-
feira, 23 do corrente, unia missa

dc sctinio dia, por alma de BERNAR-
DINü DE PAULA BASTOS, ás 10 ho-
ras, na egreja de S. Francisco de Pau-
Ia, agradecendo desde já á todos que
comparecerem a este acto religioso.

R 4066

í
José Deocleciano

Gomes

Ignacio Aranha Meira
de Vasconcellost

PIANOS 
USADOS

bons fabricantes;
rua da Alfândega n.
com Freitas.

— Compram-se de,
n"'A I^arreirinlia",!]

131, das 13 ás 16,'
(2751 S) R.

KAOLIM 
— Vendem-se grandes parti-das; rua General Câmara n. luo.

sobrado. (374 S) R

PIANOS 
— Afinara-se por 6$ e concer-j

tam-sc por preços baratissimos; cha-1
raados á rua do Hospício n. ifig, loja,
papelaria Teixeira, próximo á rua dos An-dradas. (3709 S) R

José Dias de Arruda

ÍCenaro 

Di.is e família, sua ir-
mli e cunhado, mandam 

' rezar
uma missa pclo. eterno repouso
de seu extremoso pae, sogro e
avô, boje, segunda-feira, 22 do

corrente, ás 10 horas, na egreja do Car-
1110, Para este aclo convidam seus pa-
rentes e amigos, confessando-se eterna-
mente gratos. 3866 J

Nelson do Brasil Gomes e fa-
milia, José Deocleciano Gome»
júnior, Iracema Gomes Bahia
familia, Jorge Gomes e familia
(ausentes), profundamente agra-

decidos a todas as pessoas que se di-
guarani acompanhar os restos mortaes
dc seu estremecido pae, irmão, avo c
sogro, as convidam novamente para as-
sistir á missa dc sctinio dia, ouc se rea-
liza amanhã* ,tcrca-fcira, 23 do corren-
te, no altar-mór dc N. S. da Conceição,
ás 10 horas, na egreja de S. brancisco
de Paula, antecipadamente a todos os
seus sinceros agradecimentos. A 4073

Quintina Maria Meira dc Vas-
conccllos, capilão Antônio Ara-
nha Meira de Vasconcellos, es-
posa e filhos, conimendador José
Gomes de Souza, coronel Fran-

cisco Pereira da Costa Filho e família,
agradecendo a todos que acompanharam
os restos mortacs de seu esposo, pae,
sogro, avô, cunhado e tio IGNACIO
ARANHA MEIRA DE VASCOXCEL-
LOS, convidam para asistir á missa de

,_, sétimo dia que será rezada na Capella
c | das Dores cm Todos os Sanlos, ás 9

horas, amanhã, terça-feira, 23 do cor-
rente, confc6sando-sc desde já profun-
damente gratos. (3995 J)

QUATRO 
rapazes dc tratamento,

jam 2 quartos bem mobilados
pensão, no centro. Cartas, ao sr.
redacçâo do "Correio da Manha".

O-iSS) R

ilcse-J
e com•J". A.

PENSÃO 
— Eornccc-sc para

casa de familia. a preços
pratos variados;
Iviigenho Novo.

rua 9 de

íóra em
módicos

DR. ALVINO AGUIAR
MOT.KSTIAS INTERNAS . _

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TBSTINOS — RINS - PULMÕES,
ete, Coimultorio: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. 3.271, C. Das x is 4
horas. Residencial travessa Torres n.
17. Teleph. 4.265. Cent.

DENTISTAS

DENTISTA
DK. SJXVC.0 MATTOS — Ex-

¦raici.es, absolutamente sem dór, a 5$,
dentaduras a 5$ cada dente; concerto;
em dentaduras a 10$; obturações :¦
*$. Trabalhos garantidos e pagamen-
ios em prestações. Rua Ur iguayana
o. 3, esquina da rua da Carioca: das«..-. .-.. g 4^ noite. Telephone

J 3901
Julho n. 4 -Ti*;*» manhã ás q

0=979 S)S?n, 1.555, Central

TNGLEZ, francez, portuguez, allemão- -¦ - -..--* .-.-««-..«.. » aulas eni

;c,lro n. 51, ¦• andar, «luma^rtu, da
1 latim. Cursos 15$ mensaes e au us em
particular. Ensino rápido. £"¦«>•_;_•"_?,].*X
Pedro n.
Quitanda

PROFESSORA 
de canto, sollelo e: tbeo-

m, pelo Instituto Naf'oo»V"cS£
alnmiK» awtn como para bandolim. Em
su» residência soío.o^enp.^ndo^ua.

. (5-í7> S) Avezes por «emana;
ias.

PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de figado, estômago e intestino-,
curam-se com as Pílulas de Bobo Compôs.
tu do phãrmac.utko" Santos Silva. Vidro
1*500. Deposito; Drogaria Pacheco, á^rua
dos Andradas n. 45* (1043 S) J

Bronchigia — Cura tosses, bran-
cintes asthmattcas! i

remédio, e não panaçéa. A' venda nas
phafiiíaeias «lc Adolpho Vnscoiicellps, 2,,
rua ila Quitanda; 39, Engenho de Dentro
e 9, Assis Carneiro. (-'995 S) R

gravidez ?:^'Usem
in-

j«ct»r — Nanlcvre. Fácil,
commodo e liygiériico.

A' vciida «ns casas do cirurgia.

Últimos modelos recebidos recentemente;
A MHQ A l\/l rP!P A MÍIQ wna^prÕ^W CASA FREITAS,
nlilUÒ n V LlMUnliUÒ ruaLinsdeVasconcelIOSn 23,cmfrtíntea

Ustacão do Ki. SSovo. S 4006

Domingos Ribeiro de
Almeida

í
(REPARTIÇÃO GERAL DOS TELE-

GRAPHOSi
Ambrozina da Silva Almeida, fi-

lhos c cunhados agradecem a todos
que acompanharam até á ultima
morada do seu sempre chorado e
estremoso marido, pae c cunhado

DOMINGOS RIBEIRO DE ALMEIDA,
e de novo convidam a todos os parentes

ic amigos para assistir á missa dc seti-
mo dia. que mandam rezar amanhã ter-
ça-feira, 23 do corrente, ás 10 horas, no
altar-múr da egreja de S. Francisco de
Paula. Desde já agradecem a todos que
comparecerem a este aclo de religião.

J 30"¦¦¦¦¦¦¦¦-HrflHrHraHBnatii
Henrique Magalhães

Moreira

t

t

João Manoel Martins

Í 

Luiza Maria Roscelet Martins,
Ermelinda Martins Guimarães,
José Marlins, Domingos Salgado
Ribeiro Guimarães e Paulino,
Salgado St C, profundamente

agradecidos a todas as pessoas que se
«liguaram acompanhar os restos mortaes
dc seu saudoso marido, pae e sogro, us
convidam novamente para assistir á
inisssa de sétimo dia que se realizará
terça-feira, 2.1 do corrente, ás 9 i|a bo-
ras, no altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, antecipando a to-
dos os seus sinceros agradecimentos.

R ,.»4..
mmBtBtmm-m-ammmm-mWmmmXÊmLiborio da Costa

FALLECIDO EM TENACOVA
(PORTUGAL)

José Rodrigues da Cosia e
Caròlina Assumpçiío da Costa,
tendo recebido noticia do falleci-
mento de seu pae c sogro Ll-
BORiIO DA COSTA, pedem aos

seus parentes c .pessoas de sua ainiza-
de para assistir á missa de trigesimo
«lia que por sua alma mandam celebrar
hoje, segunda-feira, 22 do corrente, na
egreja de Santa Rita, ás «j horas; des-
dc já agradecem o coniparcciincnto a
esse piedoso acto. (R 3874

Julia Barbosa
Homero Punaro Barattn e

• Isaura Pinlo Baratta convidam
t-H as pessoas dc sua amizade para

I assistir á missa de 7" dia pelo
A fallecimento de JULIA DAR-

BOSA, que mandam celebrar na
egreja dc Santa Rita, ás 8 i|j horas
dc hoje. 22, antecipando os seus agra-
ileclmentos. f.I Íl_u£>

Manoel Joaquim de
Barros Costa
Eriicstina do Brasil Costa,

manda celebrar a missa de tri-
Rcsimo dia, por alma de seu ido-
latrado esposo MANUEL JOA-
QUIM DE BARROS COSTA,

hii.

Odette Fernandes Moreira,
Henrique José Moreira e (^iii^ se-
nhora, Francisco de Barros Cruz
c sua senhora, agradecem pcnbo-
radissimos a todas as pessoas que

acompanharam o enterro do seu saudo-
so marido, filho, cunhado e irmão,
HENRIQUE MAGALHÃES MOREI-
RA, e de novo convidam para assistir
á missa de sctinio dia, amanhã, terça-
feira, 23 do corrente, ás o horas, na
egreja de N,« S. da Candelária, pelo
que desde já s«.- confessam summamentc
agradecidos. J ____>___!_

BENZOIN
Para o etnl>cllezame.ito do rosto «
das mãos, refresca a pelle irritada
pela navalha. Vidro 4$ooo. Pclo Cor-
leio ..$000. Perfumaria ORLANDO
RANGEI,.

DINHEIRO 
— Empresta-se sob liypo-

tlieeas c inventários. Compra c vendo de
prédios. S. Falcão. Kua do Rosário 158.
sobrado. (3990 S) J

DIN1IEIRO 
—¦ Emprestasç sob move

penhor mercantil. Rua da Prainha
com Querino, (397a S)

DENTISTA 
— Vende-se um motor Do*

riot, e utn
sião; «tliguel de

encosto; preço de ocea-
Paiva 27. (.1794 S) M

DINHEIRO 
— Empresta-se soh hypo-

thecas dc predios ou alugueis, mes-
mo em usofruto ou dotal, que precisemde obras ou pagar impostos. Heranças,inventários, apólices ou acçües «lc bancos
ou companhia*.; compra e vende prediose tcrrciios; encarrega-se de administraçãodo . propriedades c recebimentos de . alu-
gtieis, dando a. garantias precisas; rua
Ilclla de S. João n. 196 _ S. Cliristo-
vão. até ás io e das 5 em deante.

(.1551 S) S

PRECISA-SE 
de-um pedreiro para fazer,

uni biscate. Hua do Kosario 105.
(3903 S) J

PENSÃO 
 Fornece-se bem feita, dc

casa dc familia; na rua do CaUctct
11. 287, largo do Machado. (3557 S) J

QUERKM seus tapetes, passadeiras, cor*

passados n ficarem como novos? Só
Lavanderia Modelo, Manda buscar e le-
var a domicilio. .Teleph, Sul 570.

(1921 S) R

.UARTO
j soas di

ilo 122, Tem telephone.
QUAKT.U 

com pensão,
soas dc tratamento.

ciluca-sc a pes-."
Senador Furto-'

(4"3S S) S

KJiLOGIOS, 
despertadores,, compiam-sc,

trocam-se, vendem-se e concertam-se
por $500, 1$, 2$, elo.; rua Uruguayana
11. ias, casa de grmiiophoncs. (4042 S) S

RETRATOS 
artísticos, na photographia

Passos, á avenida Passos n. 55, por
barato preço e ao alcance dc todos.

(3322 S) J

SAU'VAS 
— Extincção completa com

o emprego das legitimas formigas.
Cuyabahas. Peçam prospectos — J. Rc-?
rende; rua S. 1'edro n. 38. (M 3213)

Ili in
casa de pequena familia sem ninis

nquilinos, oluga-sc a um cavalheiro
decente, um «parto, eom 011 sem mobi-
lia e por preco módico) travessa «lo Oli-
veira 22—Botafogo. . (33^3 S) J

EMPRÉSTIMOS 
sob promissórias, hypo-

thccaa, alugueis, moveis, ete. Kua da
.Misericórdia 57, 1" andar, com Silva.

(.1061 S) R
Tj"ORNECE-SE dc casa de • familia; far-
A ta e variada pensão, preço módico.
Avenida Gomes Freire 130 A. (3973 S) A

JÍA7.EM-SE' J5$ooo;
blusas i
avenida,

vestidos de seda e
vestidos de Implicados :

3%; rua General Caldwell
iruucira casa á esquerda.

U902 S)

lã a
5$;

1G0,

R

(GENERAL REFORMADO)

Antônio Caetano da
Silva Júnior

tA 

viuva filhos, irmãos, mira,
sobrinhos e cunhada profunda-
mente gratos aos parentes c ami-
gos que acompanharam e assisli-
ram o enterro do GENERAL

Gramophones e discos Favoríte,
Odeon, Victor, Co-liimhia. liauclio, Miraphones e Graniopho-nes a qualquer preço. Tudo em grande

quantidade, ciieontra-sc agora na antigaeasa de. gramophoiies e discos, i rua da
Coustituiçüo 11. 36, Oííieinas para todos
os concertos c pcçna uvtiUas. .C90 ))

Compra-
se quulquer«Ituiiitidiide, uic.s.no minas in-

ANTÔNIO CAETANO DA SILVA JU- teiras, ou arrenda-so qualquerNIOR, convidam para assistir á missa \ugllv Mara oxulopar. Oliert isde sétimo din. que faraó celebrar ama- com anl„stpa9 a Ed< OllrtrtOnha, terça-feira, 23 do corrente ás <i, ,„ , Janeiro. Caixa do Cor. pelo Magnetismo pessoal de 0
horas, no altar-nior da egreja de .Sao *"" 

, riJ'""3""* 
"-"••*'1 ao..V.";.ro. Chámailos á travessa do

rpECIDOS de arame nara cercas
X iinheiros

brica da
6on reis

avenida Passos
gal.

metro, na fa-
ioi. dosaSJR

DENTISTA
" It. Baldas Von Planckenstein

Esp. em obturações a ouro platina,
esmalte e extracções completamente
sem dór; colloca dentes coiii( 011 sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho c acceita paga-
mentos parcellados". Das 8 da manha,
ás 6 da noite. Rua Marechal Floriano
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo i rua
uruguayana.

Immií AMERICANO
DR. C. FIGUE1
REDO eipeeialis
ta em extracções

complctanvn.
nta dir e outros trabalhos garantidos ;
.yitema aperfeiçoado, preços módicos, e
etn prtstoçSts, ias 7 da manhã ás 9 da
'oite, rua do Hospicio n. 213, canto da
.«.enida Passos

DENTISTA 
_ Coroas de ouro 2., a

10$; chapa.*» dc vulcanite a 10$; ua
ofiiciua da rua Sete de Setembro n, 205.

(2527 S) S

T„.-„-,--+rt A ESCOLA AMERICA-
íniCiliaiU »a lia 18 annos nos
subúrbios, resolveu reabrir o internato em
seu edificio próprio, á rua Augusto Nu-
nes n. 53, Todos os Santos, a 3 minutos
da estação e 35 do centro- l'edi prospe-
ctos e comparae. •  (->.

ENXOVAES
Recemnascido

completos psrt
collcgios e bapti
nados. Tarai zo
das Crianças. R
7 de Setembro,
«34.

Enxovaes com.
pletos para re-

o c mnascidos,
inclusive o

berço. R. 7
de Setembr",
134.

MEIAS e roupa» hran.
cas para crean.
ças, no Paraiio
das Creanças. R
7 de Set., 134

Caixas de papelão.^;;-/-
tron medicinaes, gavetas parn papeis, per-
fumárias, pó dc arroz, sabonetes, clc. etc.,
eguacs ás melhores estrangeiras; rua Pa-
rahyba n. 22 — Mariz c Barros — C.
Lemos. (-'98*1 S) S

GOWHEAS chronicas e
recen t es.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, nSo conne-
cendo caso nenhum negativo*, rua
Theophilo Ottoni .6^ _R *749

Çuem desejar ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-

_, __, ber o pen-
samento de pessoa de amizade, attrahir
amor e bons negócios, ter felicidade no
commercio. tratar 

' 
todas as _ doen-

ças, obter o que desejar, por mais ditfi-
oil que seja, por trabalhos scientificos e
garantidos, dirija-se á rua do Cuperlino
numero 7, cstaçSo die Quintino Bocay-
uva, enviando cnveloppe, sellos e sub-
scriptado para resposta e consulta no
gabinete e por escripto, todos os_ dias;
realiza-se o que desejarem por mais dit-
ficil que seja em qualquer distancia 011
Estado. Gònorrhéa. chronica * impo-
tencia, cura garantida, com hervas me-
dicinaes. J. Pinto da Silva. J 3605

T T VROS — El'v!tt:se catalogo dc
livros de oceasião, bara-

tissimós. Casa Torres, rua Senlior_ dos
Passos n. 98, Rio. (3-183 S) J

COLORINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

lituir ao cabello a sua còr original pre-
tu 011 caslanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais a$ooo. Deposito geral, rua
7 d» Setembro 11. 127. — R. KANITZ.

Mlffoiil• Ulul m
saber,

realiza o.s trabalhos por mais dif-
ílceis que sejam amigavelmente o
bota o mal para cima do quem o
faz, i. raa da Constituição h". 2!>, so
brado. 1VÍ051

CARTOMANTE 

_ Mme. Tagild, ini-
ciada nos mvsterios do occultismo,
possuidora de grande poder em
scicncias oceultas, diz o presente, o

passado e prediz o futuro, fa: quaesquer
trabalhos para o bem-estar, como sejam:
casamentos difficeis, reconciliações, emba-
rasos commerciaes, etc, á rua Frei Ca-
neca n. 58, sobrado. (3C08 S) M

SYPHILIS1

COLLYRIOl0ir.BF.Sil
NOME REGISTRADO .¦:• fpipp^

Cura infJammações e purgações
dos olhos.

Plvirmacia MOURA BfUSIL
37, Itua Uruguayana, 37

SÓCIO 
conimanditnrio — Precisa-se de

um com o capital de 5:000$, com a
retirada dc 150$ mensaes. l'V negocio
cercado dc toda a seriedade, dando*sef; Ín:
formações com referencias de commercian-
tbs conhecidos. Quem pretender [ dirija
correspondência a J. Rodrigues. Caixa dò
Correio n. 109(1. (3622 S) M

UM.\ 
familia chegada «le íóra. deseja

falar com o sr. Affonso Turno, ou
sua família; á rua General Pedra n. 27,
hotel Itália lirasil—Kio, iy. U72S S) U

UMA 
senhora traspassa um a" andar,

bem mobilado, eom bons Inquilinos
c pensionistas,' pagando adeantado; na rua
da Carioca 11. Ü, 2" andar; preço 600$.

(411.18 S) S

ÜJIA 
senhora siiria precisa emprestado

a quantia dc eoo$, que se compro-
niette a pagar correctamcntc; «itieni po-
der fazer este favor, «iiicira deixar carta
neste jornal, para I, I. (2760 S) J

VÀÍíES 
— Compritm-se « paftam-se bem.

na tabacaria da rua da Asscmblca, -ÍÒ5;
onde se dão por todas as marcas de.cigar*
ros, ale o c jo vales em cada carteira.

,: -. (J 4684) S

l''raiicisco de Paula, agradecendo desde | 
**<»0 1501.

já a todos que comparecerem
n ii í:i

/_"R.\VA1)0R sobre metaes, carimbos,
VTsincie?, blocks para marcação cm altoacto de religião. J 2960

MHT*-ir*HH**MVl******M'*flr-**-V°'BKB ' relevo «le TiinbragcmAnna da Silveira Cal-1" Gnuuras eob"1 cis,ai

t
deira Loureiro

(ZUB)¦Miinocl Soares Loureiro e fi-
IllOS, Klisa A. da Silveira, Gal-
vão e filho?, genro, noras e ne-
tos, Raul da Silveira Caldeira,
esposa, filhos e nora, Eduardo

du Silveira Caldeira c familia, Braz da
Silveira Caldeira c familia, Julio da
Silveira Caldeira e familia, agradecem,
penhorados ás «pessoas que comparece-
ram e que se fizeram comparecer ao
enterramento e á missa de sétimo «lia
de sua sempre lembrada esposa, ume.
irmã, tia e cunhada ANNA DA SIL-
VEIRA CATjDEIRA LO UR KI RO
(Zub), o de novo convidam seus paren-*tes e. amigos puta assistir á missa (le
trigesimo dia qm.- mandam rezar 110 ai-
tar de Nossa Senhora da Conceição, da
egreja dc São 'Francisco de Paula,
amanhã, terça-feira, 23 do corrente, ás
O i|a horas. A. .|«iÇ)i-

I 1" de Março 87, andar.

taiüc dou-
poreellanas.
(1739S) R

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

grandes ou pequenas quantias; rapi
dei ' '
ta,
do:

niuniiliii, terça-feira, 23 do correnle, ái
o 11_3 horas, na egreja de S. biaiicisco
élc Paula e convida 03 parentes e ami-
gos confcssando-Se grata por esse aelo
«b* religião. Ç—96G__.T)

Dr. Edmundo Pimenta

f
(MISSA DK SÉTIMO DIA)

Adolpho V. dc Oliveira Cou-
tinho e Jciiny dc Oliveira Cou-
linho participam a seus parentes

amigos que, em suffragio de
seu cunhado e irmão, DR.

EDMUNDO 1'IMK.S'TA, fazem ceie-
brar missa na egreja da (llori.i, ás
..1 1 |a horas, boje, segunda-feira, 22 do
«•oriente, selimo dia do passamento do
saudoso extineto. ÍS .|o.iol

Judith Martins de
Araujo Baptista

t 

Deocleciano José Baptista, Ma-
noel de S.i Araujo, familia e
mais parentes, convidam as pes-
sons «!«¦ sua amizade para assistir
á missa de 6" mez que, por alma

«ii- sua sempre lembrada JUDITH
MARTINS DK ARAUJO BAPTISTA,
mandam rçüar hoje, segunda-feira, --
do corrente, ás o horas, na egreja dn
Conceição e Boa Morte, pelo que desde
iá £'• confessam sttinniamcnte «ratos.

(g -*.i;?1

D. Judith Coelho Pe-
reira

O dr. Ilcrbstor Pereira «¦ fi-
lhos. d. Xiilniiru Ferraz de l.ima
Coelho o filhos e genros, d. Ma-
ria José Rodrigues Ferra* de
Campos, filhos e genros, José

Diss Pereira, senhora, filhos e genros
convidam os mais parentes e amigos
para assistir á missa de sétimo dia,
nuc pelo eterno repouso de sua esposa,
filha, nela «' nora fazem celebrar, .una-
nhã, terça-feira, 23 do correu
horas, na egreja dc
Paula. UcsJe já
cido

í

Julia Ernestina Castro
de Araujo

A viuva Soares Dutra, seus ii-
lhos, genros, noras e netos, agra-
decem ú todas as pessoas «pie
compareceram ao enterramento
de sua estimada tia JULfA ER-

NfíSTINA CASTRO DE ARAUJO, c
convidam aos demais parentes e ami-
gos para a missa de selimo dia, que
mandam rezar amanhã, terça-feira, 2,3
do corrente, ás o iI-> horas, na egreja
de São FraiicUeo de Paula. J. «1093.

VcasTjardim

c juro módico, informa o sr. Pim
rua do Rosário n. 147, eobrado, fun-

(38;3 S) K
TMfOTKXt
X raias de

CIA — Cura-se «-om as «ar-:-atuába, remédio vegetal vin-
do do sertão do Ceará. Encontra-se na
rua Santo L'lirÍ.sto n. tj<). (272.1 S) jí

MODlSTA — Confeccionnm-«sc¦"-Lvostirtos, sob. todos oh inodeloa,
a preços módicos: Ateller de Mine.
Guedes.—(.iiiiliimlii ai, 1" .uiiiliii'.

(S .15«0) S

MOVEIS 
usados —

Ünrios coi:
Compram-se mobi-

om pletos, avulsos, objectos de
arte, antigüidade?, ornamentações, pianos
de í»or.s autores, ete.; rua Senador Dan*
tas *». «i5, terreo, com K. Ribeiro.

(34.13 S) J

MOVEIS 
— Comprai

nos, quadros, tapet
am*se mobílias, pia-

. etes, trens dc cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
de Soccorro, etc, rua S. Luiz. Gonzaga
11. eo. (1910 S) 

'll

pratica,

A Cura da Paralysia .
Monte-

S. Fran-
(S 31 .1)

PARTE IRAS

PARTEIRA Mme. Krancisca
Keis, diplomada,
(az apparecer a
menstruação '>or
processo scieiiti-

fico c sem dor; trabalhos garantidos c ,••*-¦
<;os ao alcance de todos, sem o menor pe-
rijio para a saude; trata de doenças do
utero; rua General Câmara n. no. Tcí.
n, 3,,168, Norte, próximo da avenida Cen-
trai. Consultas grátis. (M3O11)

Mme. Bellieni 1^%^:
Med. Hio de Janeiro, ex-interna da Mat.
da inesma Fac, íaz parto.-; sem dor. lios.:
1'cnsão Caxias, largo do Machado. Tel.
5115, (jüjdS)J

PARTEIBAí Mme. Maria José-
pha, diplomada pela
Faculdade de Medi-

ema dc Madrid, Iratn de Iodas as doen.
qjfi das senhoras c faz apparecer o in«
..•ctmuiodo, por processo «cientifico t sem
lôr nem o menor perigo para a saude; tra-
fcalhoa garantidos c preços ao alcance de

:totítis, Avenida ' Gomes Freire n. - 7r. ,cle"
.Iinnp Bi. V.6.U Central, cnnsnltãs (ralm.ühotie il. 3.642
Bul ífentete ao

Centra-
theatro República.

(S 3539)

CÁPSULAS RAQ.JIN
COFAHS3ATO de SODA

CURA RADICAL
dasGONORRHÉAS

Antigas ou Recentes
o suas complicações
Exi.ir o Ume ieRAQVlNe o Stllo da" Vnion des Fabricante"

Nas PniNciPAi.8 PIiaümacias do Mundo
Eatabeleoimontoa FUMOUZE, 78, Faubourj St-Dínlf, PAIIIS

¦¦¦¦MÉirararM

CARTOMANTE brasileira
líosa Jardim— Inspirada e verdadeira. Consultas,

hecco da Carioca, 2.6. Entrada pela rua
Silva Jardim. 1280 J

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado soh o n. 10.011,
e traz impresso o nome do íabricante
pliannaceutico Santo» Silva, etc.

Indispensável na '.uilette das damas ele-
gantes. Kmbellcza o rosto, tirando-lhe ai
rugas e as manchas. Pote i$o«w. Vende-
se no deposito. Drogaria Pacheco; A rua
dos Andradas n. .15. (1044 S) J

e sua-a conseqüência."!.
Cura radical, injeccões
completamente INDO-
LORES, de sua pre-
paração. App. 606 •

«IM. «Vssemhléa n. 34. das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Ur. PEDKO MAGA-
LHAES. Telephone 1.009. C. (S 3\\_

DigflStõeS
difflcois,

parda de
appotite,
dyspep-

. sia, dor
de c.iboçu.,- azia, máo líalUo, enjôos
da gravidez o vomhos: — oura piom-
pta e rápida com O ELIXin LSTO-
MACAL. A' venda na Pharmacia
Dragantina, 105, rua Uruguayana, 105.

SI

II
DE}

Mr Edmond ~ ° p°PuIar n^°-«11. HUII1U11U maiito brasileiro e
prande "médium" elarivideute, continua a
«lar consultais para .Jescobcrlas de qual-«Iticr espécie, na rua Felippe Camarão 95,
(Maracanã). Somente trabalha pelo syste-
ma das prineipaes notabilida-des européas
e da sua "irmã" a celebre "Madanie Zi-
zina", jue tanto suecesso ulc.nçou no
llra-sil inteiro. (E' ittcomparavel cm tr«-
balhos a distancia). (2425 3) S

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis 7J£ _\{%
tencourt, parteiro, cura o.s tumores dos
seios c do ventre, as inolesiias das vias
urinarias, _rcnitaes. as metrites, os corri-
mentos nt cri nos c va (finaes e regularisa
a menstruação por processo seu. AppHca
o úoô c gi.(, com ou sem injecção e. esta
sem dor, trata a tuberculose c liernir.
(quebra dura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparelbado; rua Rodrigo
Silva 2(i, esquina da rua da Assembléa,
das 10 ás 2 da tarde. Telephone n. 2.511;
residência: r. Senador Euzebio 342.

(J 3iSo)
Pliarmacia de

cnntinnça, fundada

MÉDICOS

MATHK.MATICA 
¦— Tlieoria

professor de comprovada habilitação.

•jipiE.
ifi con

participa aos seus amigos e fref.11.
tine se acha «empre prevenida
flores imra qual-iuer encommenda
coroas de flores naturaes, á rua
çalves Dias 11. 3S. Tclqihone 11. 28
Central.

.-.es
de
de

(,1o 11-

Leonardo Antônio do
Valle Quaresma

+ 

iRicardn Antônio dc 1'iguoire-
do convida os amigos e compa-
nheiros de trabalho do inditoao

J_ LEONARDO ANTÔNIO 1)0
VALLE QUARESMA, seu com-

panheiro, que no dia 13 «lo corren:e
caiu do morro do Casiello, para 05 fun-
dos da casa m-t da rua da Miscncor-
«lia, para assistir á missa «iuc por sua
alma niai.dam rezar amanhã, ás 7 i|-
horas, na etireja de S. Sebastião, no
Castello; pelo que sc confessa grato.

(A. «I07U

lccciona em domicilio. Chamados a 1.. Mo
reira, á rua Delplnm 71. (563 S) K

OI.GA — Alta cartomante—Fiz
:om que os amantes e us esposos se

entreguem dc corpo e alma e faz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-rant idos. Consulta* ^$000. Tem um bre-
ve para o soccro do lar, Preço iu$ooo;
correspondência coin 2$ioo, em sellos paia
a resposta; só attende a senhoras; á rua
Perna tules n, 19—Engenho Novo, das n
da manhã ás S da noite. (usa S) S

OUISTA — Trabalha com muito gõT-
to, faz-se venidos desde 18.?, acceita-

e, reforma também, faz-se costume n pre*
o módico, K, Hospício 135, r* andar.

(40S.1 Si A

M

I TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR* RENA 70 DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-' 
cuidado* Exames pelos
ralos X, do estômago.
Intestinos, coração, pul-

j mões,etc. Cura da asth-
! ma. - Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos po-¦ bres ás 12 horas.

A3fl>

OVEIS — Alugam-se, compram-se e
vendem-se na Intermediária; :¦. do

Cattete ti. 29, tclcpli. s = r. Cent. (308 S) J
Ml

DOEKÇAS DOS OLHOS
Dil. ROímiOUES OAO'

Co;:i loiifto estagio da 1'ondation Ro

liiores
1'edro

NTE1GA ESPECIAL

condições
11. 189.

recebida dia*
le-sc nas ine-
1 rua <lo Sâo

(.tCijü .Sj K

tuehld «lc Parii
ás 4. Telcp. C

Assembléa, 56,
337(>.

das

RAVBDEZ livita-fie
usando as
velas an-

tissplicas. São inofíensivas, comniodiis
e de effeito seguro. Caixa com 23
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradcntes n. 6c,

1 pharmacia Tavares,

PARTOS moléstias de
mulher, o DK. lí
DE, ANDRADA,"ur.*i, corrimento?, _ h em o rr ha cias c suspen-

õcs; ile modo simples, evita a gravideznos casos indicado?, fazendo apparecer o
ncomniodo, sem provocar hemorrliagia,
endo como enlcrmcira min. JOSEPÍII-VA GAI.1.1NDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
,'ratis oos^ pobres. Acceita clientes em
tctisilo. Consultório e residência: rua do
Cavradio n, ui, sobrado. (4.138 S) J

Homceopathia
ha ~3 annos, Adolpho Vasconcéllo-s, mu
<!a Quitanda 27, cm frente no beceo do
Carmo; filiaes, rua Engenho »ie Dentro
30 c Assis Carneiro 9. (e5-|8 S) S

niassagcns, etc. Insti-
í nto Pliysiotherapico
«lo «ir. Gustavo Arm-
brúst. Docente da Fa-

ciilda.le. Doenças do estômago e inles-
tino, ueurastliciiia, arthritismo, obesi-
dade, diabete, etc. Dc 7 ás n da aia-
nhã, Rua Senador Damas, 48. J «toi.

fflffi

onxaquocas, in-
digestües, dores
do cabflfa. in-
flammação do fl-
gado e dores
nus cadeiras: —
cura radical o
ptompta com as
pílulas DR. MU-
IlILt.O». A' ven-
da na Pharma-
cia liragantina,
103, rua Uru-
guayana, 103.

Xarope adstringente
de Quina, Cascar!
lha e Simaruba

Formula dc R. de Brito, da Pharmacid
Raspail, approvada pela Inspeclor-.a
de Hygitne,

Receitado pelos mala abalizados medico»,
contra as «ffecçúcs do tubo gastie-intesti-
nal, principalmento contra as diarrh.as r«-
beldes, acompanhadas de eólicas, dysente-
rias e mesenterites, diarrhéas da denticito e
dai convalescenças das febres graves e dai
moléstias pulmonaies, conseguindo sempre
maravilhosas curas.

Mode de jsart veia-se no vidro.
Preço, ,.$000. Deposito — Drogara

Pacheco, rua dos Andradas, 45, 1" de
Março io, J dc Setembro 81 e 99 c «Ae-
sembléa 34, Fabrica, Pharmacia Santo,
Silva, â rua Dr. Aristides Lobo, 22a—
Tel. I.4CO, Villa. Rio de Janeiro."

CASA
Compra-se uma, de moderna e solida

construecâo, ¦ ate ytooo$ooo, dando-se
metade á vista, tendo tres a quatro
quartos e ni«is dependências hygieni-
cas, no perímetro de S. Francisco Xa-
vier e Mariz e Barros. Cartas nesta rt-
dac.ão, com as inciacs X. M.

(J. «JQi 9 )¦

CARTOSIAN-ritl E CHIHO.MAXTi;
ESTKANOIímO

Tnbalha com quatro baralhos dc c.ir'ii -
pelas linhas das mãos, faz quacs-pitr t:.
balhos, une os desunidos e í.vt reinar ,«
paz nos lares das familias — unico na .*¦•-••¦
rica do Sul que, por meio de umà consulta
nocturna. _ descobre ([imlquer scürclo. 11-1
mais difficil que seja; trabalha ha dez 1:1
nos no Rio de Janeiro, onde se torno-t
muito conhecido pelos «eus acertos e bnni
trabalhos já feitos; mora na praça da Repu
blica ha 5 annos, e sempre sal sfez a pessoa mui* exijfffttc.

Possue 66 verdadeiras pedras dc Sival
vindas directamente de Jerusalém, poderosc
talisman conhecido no Brasil — Consultas,
das 9 da manhil ás 7 1(2 da -noite, na nraci
d,i Keptiblica n. «4. — PRAÇA DA ltl.l".
III.ICA N. 84* (Esquina da rua Senhor .!¦ •
Passos). (a, í

ÓPTICA
IillpOrtaçSo directa de óculos, \i\-,:.r,

vez, vidros e tudo mais que fa?. parti
deste ramo de negocio. Vendas por sta-
cado e a varejo, . ru» J de Setembro.
1331 Rio de Janeiro. (2137 M)

NEÜRASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste ma! du.

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita ¦
menlc boa, graças a um remédio qur
uma casualidade me fez conhecer, K*
agradecimento, indicarei aos que sol-
frem das conseqüências deste mal, eom..
sejam, anemia, moléstias nervosas,
palpitações do coração, etc., como po
dem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, A Caixa do Correio jjj.
Rio de Janeiro.

CHARUTARIA
Traspassa-sc uma, cm hom ponto,

bem afreguezada. tem sete annos dr
contrato, o motivo sc dirá ao preten-
dente; in forma-se i rua Marechal Fio-
riano Peixoto 11. 62 (Alfaiataria).

(R, 3692',

PHARMACIA
'V.endc-sc já c baratissimo, unia de

armação nova c moderna, consultório
medico 'vendagem só a dinheiro e em
ponto dc maior nomeada do Rio de Ja-
neiro, O predio de aluguel pequeno, tem
optimo contrato e moradia para fami-
lia: trala-se á rua da _ Assembléa, 58,
2 "andar, com o sr. J.uiz. (3998 J)

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que sc deseja.

Desf.az todos os' malefícios. Garante os
seus trabalhos. Consulta, das 9 da m-
ás 8 da noite. Rua do General Câmara
11. 178, sohr., entre o largo do Capim
c A. Passos. A 4068

«larihros, empigens,
eezemas, frieiras,
Gamas, hrotoejas,
etc., desappjreccm

fácil e completamente com o DE1Í.MI-
CURA. (Não è pomada). Vende-se cm
todas as drogarias do Rio e Nicthcrov.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. N!orte 3265. Preço a$oon.

, MOTOCYCLETTES F/N
Vendem-se peças sobresalcntcs para

motocyclettes F. .U.( de um a quatro
cylindros e bem assim uma moto, de
quatro cylindros, da mesma marca, em
ipcrfcito .estado dc funecionamento.
Rua Thcophilo Ottoni 11. 37. J. 2944.

Enseignement gratuit du cliant
Madame Seguiu élévc dc Ilr. Isnar-

dou prof. «lu Coilõervatoire de Paris,
continue ses cours dc chant á son éeole
de musique 127 Avenida Central 2°
etnge, totts les samedis dc 8 a 11 heures
et jeudi 2 1)2 á 4 i|2.

Cours dc piano, prof Arthur Napo-
leon, les liuuli dc 2 a 4 heures.

Cours de violou, prof. V. Cernic-
chiaro.

GLYCOLINA
FORMULA DE L, R. DE ÜRITTO

Approvada e premiada com medalha d*
ouro nas exposições de hygitne

Excellente preparado da antiga Pliar-
macia Raspail, empregado com sueces
so nas empigens, comichões, frieiras,
darthros, acne, pannos, aspereza e
irritação da cutis, rugas, suores fétido»
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á ru»
dos Andradas 45; i° de Março 10, A>-
sembléa 34. Sete dc Setembro 81 e 99.
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rui'
Dr. Aristides I.obo 229, telephone nu*
mero 1.400. Villa.

PENSÃO UNIVERSAL
iRua D. Geraldo 11. 80, esquina de

Avenida Rio Branco. Alugam-se exeel-
lentes conunodos mobilados para fami-
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1" ordem. Com ou sém pensãoAcceita avulsos. (S o?

. PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas o thcorieas a 5?ooo,

mensaes. 2 vezes por semana. Rua Ma-
riz a Carros 346, casa 5. J 29?S

Casamentos

Professores e Professoras

trata-se com
brevidade,

incsmo sem
certidões, ci-

vil, 25Ç, ': religioso, 20$. inventários,
montepio c meio soldo, justificações,
etc., com Bruno Schegtic, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sohrado. To-
ilos os dias, domingos ^ feriados. At-
tctiileni-se a chamados a qualquer hora.
Telephone 11. 4542, Central. S 1644

Ejacidaçüea pie-
maturaSi fraque-
>:,i sexual, «Hino*
£)recimento rapi-

d o, depaupera,
de força», curam-se rápida c radi-

, . , ..Ue pelo poderoso tônico muscular VI-iluninos do Francez, IiikIcz a Al- xno Die CACAO IODO PIIOSPIIATA-'eilltio práticos ts tlieorlcos. ií run DO. de A. A, Qtstcll.es. Vende-se á rua
cl.-v (.'ariocii -17, sob. (,) 2935) SM™ Andradas, 45. Dro? Pacheco. (:i;o S)

! lNfíllâ*\ — lT""1 l,rofesSOf
LIIIUUHO linctias. dispondo
ilitiniins Iioras ita niaiiliã. neccitn

^llüpotencia
1 <1<M " .1. .„.-..

MME. 
Zizinha

tos da vida
grátis; rua Fclício

esclarece todo3 os pon- j
concerta. Consultas ;

58 — Cascadura. 1

f
Casemira Soares

S. Francisco de
confessam agrade-

(A. 4075)

lehrar
alma,
horas,
rente,
parentes c
fessando-sc

Os operários -da secção ne
obras e reparos da Casa da
Moc.la, conlrisladou pelo passa-
niento da sogra de seu digno
chefe Ernesto Nery, mandam ce-
uma missa pelo descanso de sua
na egreja de SnnCAnna, ás o
amanhã, terça-feira. 23 do cor-
convidando para este acto os

pessoas de amizade; cou-
desde já agradecidos.

(J. 39"4'>

MODISTA 
dc ch..néos 1

coita encotumcndas dc
mercio desta
Uruguayana i

vesti.In?, nc-
casas dc coin*

apitai e do interior; á rua
li, 2" andar. (:;oi 3) I

-ÍTALA COMMODA —
ItJl esplendida, de cedro
rua de S. 1'cdro 339.

Vendc.se uma
ei;.crnÍ2ndo, h

(-9-'8.S)J

M'....ACIIINA I.ITOGRAPHICA — Cnm-
iiJL pra-se uma em segunda mão, do for-
mato A ou líll. Caixa do Correio 74;.

(2?79 S) J

Philomena Isabel
Maia de Lemos

SEIS M-ÉZES
Oscar Marialtc de Lemos, u,

Mãrla Amélia Mariatle dc Le-
mos João -Martins d" Araujo
Ma:á il. Déolinda Gentil da
Rosa 

' 
d. Maria Teixeira, esposo.

.opra e i-m5oj «Ia íin;'tl;l PH*LOMb-
NA ISABEL MAIA DE LEMOS man

dam r. zar uma missa por
ma, amanhã, ás o horas,
Apparerida, no Mcyer,

Xnçs ei__^jje,ie I, agrade-

Amélia Proença Gui-
marães

OFFERECmadeira,
tamento.
1.1 n. .í

IJRECISA-SEpequena fai
ria, Cattcte, La
Correio 7S7-

E-SE uma moça para * arru*
em casa de familia de tra-

Tratar á rua Marqucz dc Oüm*
Tel. gj,-, Sul. (3908 S) M

ile unia boa casa para
dc tratamento; Glo-
Otícrtas á caixa do

(3337 S) .1

ou sala em
1>UECISASE 

dc «1111 quarto
llotafogo, em rua sem bonde, para

ser oecupado tres vezes por semana, á
noite; ti para palestra seria; paça-se 15$;
iuforuia.se na rua Marechal Hemcs n. 36,
alé ás u horas «I.i manhã. (3O83 S) J

B

DENTES ARTIFICIÂES
Não os colloquo V. E.v. sem examinai* os nossos

trabalhos o preços
N. n.—A primeira consulta para demonstração do novo sys-

tema, cujo resultado o deveras surpreliendentc^ nao importa em
compromisso algum para o consultunte.
Dr, S3êL RegOj ESPECIALISTA

RUA DO CARMO 714CANTO DE OUVIDOR
ran

MORPHÉA
Tratamci ;o especial, seiemifico, mo-

derno,' pelo prof. dr. Leonissa, da Aca-
demia de Sciencias dc Portugal, etc
Clinica gerd, operações c partos. Con-.
sultorio: rua da Cario.cS, 26, da 1 as
3 horas da ta dc. j

Consultas oratts
I) 

UNS A O — Forncco-se a mesa e a do*
micilio. Rua Viicor.de de ltauna 36, ........ 

sohrado. (*ioS6 S) j ; <jas vias genitaes e urinarias do ho
da mulher. Todos os dias

Por me-
dicos

operado-
res espe-

cialistas em moléstias dos OLHOS
OUS'll»OS, e.BMAlMTA e r*iAHIf,
enfermidades das senhoras, pelle,
syphilis, venereas, blenorrhagias o

CARTOMANTE e s p 1 r 1 t a—
Mme. Maric

Louise, dá consultas por 5S, lt- as li-
nhas das mãos, c tal garantia offerece
dos seus trabalhos, que sò recebe paga-mento depois 'da pessoa conseguir o
iPic deseja; av. Mcm. de Sá 11. 12ÍÍ.

A IJ.I.MÃO, inclez. francez o iior--fll;ii-íiii'z, parn cst rancei ros ctuialtiliabctos, em 3 mezes, ilcsili*ÍOSOOO niotisacs. Kua iln >Iísití-
coriliu 57, Io andar. (S 2578) S

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Telcph, Villa i .252. Internato, semi-in-
ternato e externato. Cursos preliminar
(para ana Iph abe tos) primário, secundário,
commercial, artístico (MtiMca e pintura)

I e especial de preparatórios para admissão
| ás escolas «superiores, de accordo com o
| programma Uo 1'edro JI. Ensino pra.icu

de linguaá vivas. Instrucção militar (fa*
I cultativa) sob a direcção dc "íiíeial no-
| meado peío Sr. Ministro __da Guerra, c
1 dando aos aluamos direito á enderneta dc' reservista ao terminarem seu.*; cursos. In-

strucçílo mor.-íl e cívica. Abolição com*
pleta dos castigos còrporaes c dos sports
violentos, como o "footbaU". Knsino de
gymnastica sueca c de Apparelhos, para
o que dispuc o collegio dc um gj muasio
provido dos necessários elementos, Trata-
mento excellente, tendo os alumnos as re*
feições cm commum com a /amilia do dt*
rector* (M _.6oo)

PORTUGUEZ. francez, arithmetica, ''•¦• i ^"3 a"s 6""horas" da tarde, flua Ho-,X tun, 11. do lirasil. geographia e geoniç- "»=¦•".»' ""* „, .. ...-i.- falltre *_¦,
iria; paga-se até 10$ a .nem «iiiiíir cnsi-1 driso bllva n. ib,l anaar teuire As

alma da mes-
na egreja da

convidando

«tm do fundo d'alma,

f juartas c sextas, das
carta para esta reda-

(3Ü73 «SI A

Fernande
Mtuiii V
d

, . ,, ... .: .«, segundas,
Jos-plinia Proença tjtuinar.-ies,l Mtas cm deante

Emitia Frocnça Moreira, Anto-1 ccr„, 3 a. t. o.
nio Proenea Moreira, sua mu-  "- 

..._.-...
lher c filhos, José Augusto PENSÃO familiar aluga-se Quartos nio-
Proença Moreira e" filhe, Anísio i -1. .,b'lados com pensão. 11 mesa e .1 do-

Fernando
filhos, l'e-1 doro

o ,pteço General 1'oly-
(4063 S) It

e filhos par-l-pRECISA-SE de
3LIA I X acabar e mon

sua mulher,
sua mulher <

«!ro do Conto, sua mulher
tiotpam o fallecimento dn D. AM!*
PROENÇA GlIM.VltAlvri, c convidam
pnra acompanharem seus restos inrir-
taes, que sahirão da Hía Major Ávila -q-recISA-SE de mu rapas para vender
n. 1^, p.".r. o ccniiteno dc h. rrancis- j Jf ciuiian«la na rua; «juc seja iiel e «iuc
co Xavier, hoje, ás 4 horas da tarde, preste fiançai praia do Caju' n. *t* qui-

(H. 40,*?) I tanda. (-7«3DJJ

senhora; nat r
! Casa Sumaré,

oíiicial sapateiro, para
itar «bras dc homem c".itacio de Sá n, 50 —

(4046 D) í-

drigo Silva n. 20,1
sembléa e 7 de Sotembroi. Consulto
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material prteiso para os exa.
mes o os tratamentos constantes des
sas especialidades J 1~S3

INGLEZ
mensaes. R
dar c rua
a domicilio

pratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
cm ^ seis mezes-, 10$

ia da Quitanda n. 50, i° an*
ic S. Josc 72, 2o andar. Vae
po;- preços módicos (2019 J)

bandolim e_ piano
Chamados á ave-
Casa Mo2art.

<_.-•?; .S) R

PROFESSORA 
dc

acceita discípulas.
nida Kio Uranco 127,

IJROFESSORA 
de piano leceiona pelomcthqdo do I. N. de Musica; preço^5$ duas lições por semana

n, te, sobrodo, Catumby,
do Cunha
(40.16 S) s

CURATO DE SANTA CRUZ
Vi-mle-se nn "BARRACA HO TílíONZI.'. no lar«o ilo Bodceáo

ti. 1, carne secca do interior a 4$ OOO a arroba, sendo o pagamento
4 V30*de 

maio de X016 — «TOiO BA1>T1STA DK OL1VMEA.

Artigos para chapéos de
opnlinra flores, formas, aigrcttes, pa-acilllUKJ, 13ÍÍS, filas, etc, artigos de
gomo, parisienses. Aos senhores uegocian*
tes e modistas do interior remetteremos
qualquer encommenda contra vale postal— J. í,o!-o & C.É, importadores ;rua do
Hospício n. uo, sobrado, defronte á pra*
ça Gonçalves Dias. Telcph- 1243, Norte.

(I9I)<1 S) j

Banco ou casa do commercio
Por moiivo de mudança, os actuaes

locatários do predio da rua da Quilan-
da n. 141 estão promptos a tiUiçar o
mesmo, nor alguns annos. Para mais
informações dirirtir-se ao National City
Bank ot New York, rua ua Quitanda
n. 14'. (J 355>'>~ 

GRANDE ARMAZÉM
Precisa-sc alugar por contrato longo

11:11 vasto armazcm, próprio para gran-
d«s exposições, nas ruas: Ouvidor,
Gonçalves Uia=, Sete de Setembro,
«Assembléa c Avenida Central. Guarda-
se reserva. Cartas nesta folha a Vasco.

(S 0427)

VESTIDOS
Fa:'.eiu-*f com promptidão e pnr qual-

quer figurino, aos prc*;os de: iô$ooo,
cassa; lã, 20$ooo, e sed:*, 2j$ooo,

Kua Larga, 193 — 1.° andar.
(1124 R)

&ONORRHEA9-
• tuti eomplictciet. Cura nidicil por
proct-!ú> lecturo- e rnpidoi. Hr. JOÀOABREU. Das 8 is li e du» t] il tt
korais 64 riu de S. Padro, it-

SAUDE
Cia rua deste nome, próximo ao ar-

mazem 17, do Cáes do 1'orlo, aluga-'-)
o magnifico predio 11. 13,., recentemen-
le rcconstrtiido. tendo amplo armazcm
com solo impermeabilizado e dois pa-
vimentos superiores com 11 commodo.-.
Presta-se a qualfiuer ramo dc negocio a
cspecblmcntc para deposito, restauram
te, etc. Trata-sc no beeeo da Lapa dos
Mercadores 11. 12, sob., onde estão ;.i
chaves, das 12 ás 18 horas. S. 40*10

ÜIAGKINISüflOS
ADOLPHO WOEBCKEN íi KRF,H«,

rua da Quilanda, 147, o/fereeem o se-.i
grande stock de MAQUINAS ALLH-
MAS de superior qualidade para OF-
FICINAS MlvCANICAS c SURRA-
RIAS. Orando stoel; cm POLI At-,
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-
TORES ELECTRICOS e OLEO C1U',
BOMBAS GOUI.DS, DESNATADF.I-
RAS, TUBOS DE AÇO para CALDE1-
PAS. MANOMETROS. BUS1I.AS para
AUTOMÓVEIS, etc.

PINTURA DE CABELLOS
MMlí. OLIVEIRA tinge cabellos par*

ticulannente, só a senhoras, coin Uen-
nc. Actualmcnte garante a maior pc: ¦
feição no seu trabalho. Duração: qua-
tro mezes. Completamente inoffciisivo.
Preparados recebidos da Europa pelos
últimos vapores. Avenida Gomes Fre:-
re n. 10S sobrado, Telephone n. 5.80(1.
Central. J s."***

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em presta-

ções, por preços baratissimos, entre-
gaiiíjo-sc na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; rua do Cattete,
7, lelephonc, 3790, Central. S. :S;c.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm caixi-

nhas de nickel; duzia, 4$5oo; rua da
Carioca 11. 2H. Irmãos Acosta.

V. EXA. E INFELIZ?
Procurae " professor KADIR, «>

SOM.VAMBULO VIDENTE, na ni»
Mariz e Barros H7. Além dc responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vossi»
dinheiro, ^ o resultado fõr negativo.
Dá ligues dc HYPNO-MACNETISMO.
garantindo que com oito lições ili-
fluenciarcis slos demais. 3850 J

PREDIO

ARTHBITES^O-
(aeiJi uríco) e todas manifestações (rheu-
matismo, moléstias da pelle, areias do fi-
gado e rins c impurezas do sangue) ctr.
Cura garantida pelos Banhos tSuadorcs),
I,uz, Vapor, Sulphurosos, ^^^s5agens. Ave-
nida Gomes Freire, 99. das 6 ás ro íior.is.
Preço ao alcance de todos, Instituto de Phy-
liotnerapía. (Mj;;;) S

Cartomante scirictifica —
unica no ge-
nero. — Rua
General Ca-.

3'94_J
dêDiscos de QaaJ.<iu«r «**•**¦• rfeço*-"-*-*¦-' **-*** occasiau. GrantophoTiea

•Oi.Ar.jo discos, S«':i'.r:e novidades,vjperab Fi paulhaber: ua,
RUA MARECHAL FLO-

2$000 RIAI^' ,,s' dcIror-te
Camerino, (3: 7.5) M

BANHOS DE MAR EM CASA
Vendem-se na rua São Pedro n. 42;

Ourives 11, 7; drogaria Pacheco, rua
dos Andradas, e pharmacia Orlando
Rangel, Únicos analysados e recom-
mondados por distinetos clínicos desta
capital. Exijam a marca registrada
onde sc lê: Silva Gomes & C. 11(3145

CABELLOS BRANCOS
Usae " ..rilh.intina Triumpho" para

acastanhal-os. Frasco j$ooo. Vende-se
nas seguintes perfumarias: Bazin, Nu-
nes, Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio,
Hermanny c Perfumaria Lopes, rua da
Misericórdia. G. Mme. C. Guimarães.

S 1629~ ~ 
CÕMMÕDÕT

AIuga-8e tini coai janella para a rua,
mobilado ou não, com ou sem pensão:rua S. Carlos, 18, «obrado — Estacio
Je Sá, (S 2993

Compra-se uma casa de constrticçSc,
moderna c com jardim, para resid rn-
cia de pcottena familia nos bairros d<
Cattcte, Botafogo, Laranjeir: s ou Co-
pacabana. Preço mais ou menos....
2o:ooo:$ooo. Ini-ormr.ÇÇes, neste j_>rn;,l(
a Rayiuunüo Monteiro. OR 3K7'

GELADEIRAS
Vendas ein prestações.
L. Rnffier. fabricante.
Rua Vasco da Gama a. iC..

COLICAS UTERINAS
E' ÚTIL AS SENHORAS LERENf

Um pharninccutico chegado do Norte
tem um mcdicainento que cura as co!'-
cas do mero, evita o abono, prepara a
ulero para a concepção, cura as hemorJ
rhagias e o corrimento branco. Para.
informações, dias uteis, das 12 ás ij
da manhã, rua Marechal Floriano 2.;i.

- .1 3_] >J

HomoeoDatiiicos videntes
A iodos que soffrem de qualquer mo»,

lestia, esta sociedade' beneficente foT 1
nece. GRATUITAMENTE, diagnostic-J
da moléstia. Só mandar o nome. cda«'
dc, residência c profissão. Caixa pos-
»al n. 1.027, Rio dc Janeiro. Seiio
para a resposta. 144 "

CURSO DE PREPRATORIOS
MENSALIDADE, 25$ooo

Diurno c noçturno. Professores da
Pedro 2". Rua da Assembléa n. .9, 2'
andar. J 2*;/__ ___

Prccisa-?e desta quantia dando comi
garantia um predio novo, livre e de*j
embaraçado; trata-s- á rua Gcn*rc)
Bmto Gqnçalycs o. ». Engenho .!«
Den-.rçj -
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CORREIO DA MANHA — Séffliii^eira, 22 de Maio de 1.10:
r<9

Hão lia o que d. mais cuidado
aos paes do que uma

creança rachitica
e doentia

Em quanto . digestão i perfeita e a

.ande e boa, não ha perigo; quando, po-
lem, a oreança começa _ empeUide-""mudando 

a cór do rosto a cada m-
_ ante que vá enfraquecendo gradua-
mente apezar de um apetite insaerav.h
sobrevin.o dores de estômago, col.caj
couvulçôes e paralysias, urge ver o mo

do de cural-a. _ ,
Pois os symptomas acima ** í"al

indicam «iue a creança tem »*"W
contra as quacs nada c de «su't*lil0cr"i.
prompto e satisfatório como .o y.rtm
íugo "Tiro Seguro" do dr. H. -.*.

Peery, único gemi uo. Pr°Pric(i^LhU
clusi.á da Wrighfs Ino.an Vge.ible
Pill Co. Usa-se contorme as dtrecçpes
da circular que ncompaivlia ,"'Jtr*í .f"sc0*

Vende-se em todas as drogaria, e

principaes pharmacias do "rasil.

^m^oIíõIrmí^
Alugam-se a familias distinetas e a

cavalh-iros respeitáveis, e.splendWosW-
senfos, a preçosrrazoáveis. Cozmia de

,» ordem. Rua Fialho n. 20 (.alar.cte
.íiaMio, Cattete-Cloria). Telephone Cen-

»:al 37'S^ CK4 
"J

e-O.FI£S
Kov-S e .usados, nacionaes * estran-

Reiros. dos melhores tóbricantts e de
diversos tamanhos, .grande *aocl- . a"recos 

de oceasião, _» rua ta»»^
11. 104.

lillíliSlIlUillUi
CompanWa de Loterias Nacionaes do Brasil

Estraceoes pu_llo_3 sob a flscaliaaçâo do governo federal
ás 2 li2 e aos sabbados às 3 horas, a

RUA ViSCOMDE^EJT^ORAHY JL 45
AmanhãHOJE HOJE

334-11-

30:000^000
Por $750. oin Inteiros

Amanhã
_»37-14-

16:000$OO0
Por 1$600. cm meios

ftflASAWHO.«0
«C-rcmo. de •___ dever prevenir .«;.«»*•¦

sumidores app em virtude do exito alcan-
Sido pela nossa

SABBADQ27 DO CORRENTE
A'a 3 bor as da tarde—83_¦—_>*

ooosfeooo
. Por 4$0OO om quiuitos

.il 32«.)

Granie e Exti-aordiiüria Lolerii de S. JOÃO
EM TRES SOKTRIOS .

Sexta-feira, 33 e Sabbado, 84* «le J««h.°rl,AR|)V
A'f, 3 HOHAS _-V TARDE A's 11 e 1 ÜA 1ARD'(,

336 - Sk
1- sorteio... J©o:oo©$ooo
2-sorteio... feomooSooo
3- sorteio - •. 2eoiooo$ooo

xotai _.. ^ mawe# 4 0 0:000*0OO
Pref.8 úq Mhete ioleiro 1W300 «m^geámos de w() reis.

Os _.*_üdo. _e _i__tt_ _d iniorior .«levam aer .acompanhadosi de mais

6oo réis «ara . ..>__ .o correi» « _i_i_i_.s *«¦ «fi»» '««a63 ^«»re'*- ";•¦
rna So Ouvidor _. 9*Y:C___ n. _ _*. Tele.. _.W_E_, . iu casa F. uttl;

_£&_. Sí. . _.'«_a»i__ _» Beco d» Canttlla, «ni» do «orrtio _u-
-..O 1.171-

to
__i____fc_>-^VNH'^~** ___________bIk _¦

têm .ipparecldo II renda por preços mau
vantajosos numerosas -iin—içC-s flit", «muora
tenham um brilho p.retdp, sua i_»e_jlí«KK
apparetite desapparece rapidamente, scmlo o
seu consumo egual ao de ijualiiucr oulra
•lâmpada de .filamento dc jmetal. .

l*or isso, quem desejar uma lâmpada <lc
i|_ "watt", deve ca__mr aumente cm casa-
de toda .araiitia ou .oonstotamlo ante os
apparelhos a economia real da tampada que
lhe offcrecam. — Avenida Jfassou, 30 «¦_»—
LUCAS & C.

MMÍ_ MEI-AS
C*feTOMANTK «trongeir., vencedora

tm í> logar uo grande concurso «Ie e»r*
«malícia «to apreciado seiminario O su»-
oroaito-*. uahalh» com perfeição na scitn-
ch, 4o occultiimo, diz o presente e premi'o ''ínturo! desvenda qualquer mysteno «13
vida', iconcerti qualquer difficu.dado em ne-
goeioti, faz reinar _. paz uo lar <las Iam»,
lia», lime os desunidos. i'ossuc as -verda-
deiras pedras do Sival, vindas ilirectamente
dc Jerusalém. Poderoso lalisman conhecido
ate Roje. .

«ua da Carioca 65. a* «íiidar, entrada
jie|p necetí Ua Carioca =3 e rua da Carioca
«S, easii de loterias. Domingos e dus lc-
riidoi ate is 4 horas da tarde.
Vi (J 3950)

EXPLICflDOR PASTlCftlB
J-Iabitita caudidatos a conenrsos «gel

Fasonda 15$; Central do Brasil ¦tóS.'

Carreio (carteiros), 5$; -nreiiaralo-riDí
-10 I) Pedro 2°, H-es matenas ioÇ, rua
Isolina-n. 3*. Meyer. Das __*•__ ¦ *»|

IiorM. '«-' ^»K/ .:"impotência
A «.ura da impotência pelo Magneti-

sador D. Montcro, mcmliro da SDCierla-
«le Mesincrinna -de Barcelona e runda-
diu- do _aliiuete Mesmerinno no Rio -de

janeiro. Chamadas á Travessa <le bao;
Francisco 2e_ applicngões, io?ooo para:
a cidiuk'; as consifllas são pagas u vista.

.5 j-46)

Pomada anti herpetica
VORMULA DE L. R. DE BRITO'Approi-cda e premiada com medalha

de ouro
Infallivel nas empigens, darthroe.

.arnas, lepra, comichões, ulceras, eere-
mar.. . Limos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$50o. Oepo
íitot Drogaria Pacheco, rua dos Ar
dradas n. 43 e Sete de Setembro. Si.

4110 3

ph a¥maciá
Vendc-sc cm uni dos melhores pontos

do centro da cidade, com optimo sorti-
mento, e as formulas da casa, todas já
liem conhecidas. O motivo de venda sc
dirá 110. pretendentes. Trata-se, par ía-
vor, com o sr. Abreu, rua da Assem
Idéa n. 75, Drogaria Central. (J. 31R1I
Shrt_£iF_*áKÚ9**B

¦SliBlIllWiWlIlBiJ^IMiiWaafSIBB!''

_. CURA 1)A I
SfPHILISi

Ensina-se a todos um meio de M
saber se tem syphilis adquirida W{
ou hereditária, interna ou exter- ||na e como podem mral-a íacil- s
merte em todas as manifestações ¦
e periodos. Escrever: Caixa Cor- S
reio, 168G, enviando sello para H
resposta. %{

i_tí;«ii!iiiií!:_m_iíB_i!i:i_!E:ia:!i:!«ii:_iE:f«!i!_i
M ..J94

1 Wof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PEITORAL BRASIL
Cura a broncltite em tres dias, In-

íallivel ira tosse, escarros sangüíneos,
.asthma e a-ouqiiidüo. Decosito: Berrhii,
rua Hospicio 18. (J. 1^82)

MOCINHA
¦Prccisa-sc dc uma mocinha intelli-

gente para irabalhar _m laboratório,
na rua Urnguayana, ç_, sob. (R3873

TRILHOS DECAUVILLE
Vendem-se legitimos, de 8 e 9 kilos

por metro corrente, á rua do Riachuelo
n. 33!). J 'P"3

MssfHif françalse
floniie leçons particuliéres aux móis ou

par hctires; pour jcuiies enfants et

grandes pereonncs. S'adresser 250 Ave-
nida Atlântica, teme. (J. *93')

íarope Peitoral de OBsessarlz
e Aleatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspe_ona de tíy«

giene e premiado com medalha de ouro
na ExposiçSo Nacionol de 1908. Este
maravilhoso peito-al cura radicalmente
bronchites, eatarrhos chronicos, coque-
luchc, asthma, *ossc, tisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipações, rouquidão, suffoca*
ções, doenças de garganta laiyuge, dc-
fluxo asthmatico, etc, Vidro ÍÍ500: —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-,
das n. 43; "Carvalho.'rua Primeiro do
Março 10; Sete de Setembro 81 e 91
e á rua da AsseaiblOa :n. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva.- rua Dr. Ari*
tides to!, n. 329.' Telephone 1.400,
Villa.

NAZARETH_&_C,
üaic-s àgeateB «eraes fla iAteia fleíeral, nesta Capital
aecomme-damos j.osiDossosíregf_eze8,do Int.rior a prosiina¦Lofcerin de __ J«5o. * «xtrair-se «_> & c 24 de Junho-

400-000*000., em ü sorteios, inteiros em vigésimos
tôSOOo/Vipesimos-ODíS. Enviem mais 690 rs. puni o porto do
Correio c diriijan--se a

TZJkmmBAJEZErrBL Se CJ.
rma «oOuvidor x». _4-C.aiatta81*r-J*Mo de Janeiro

Agentes ae interior, ;
querendo éanhar 20$

diários, com pouco
trabalho

Precisamos, com urgência, em todas
as cidades grandes c peqnenas do tntie-
,ri'or dos Estadas, de um bom agente
fi .o bem relacionado. Comptoir Inttus-
triel dc Representtvtions. Caixa tostai
n. 129, .Kio de Janeiro. o 3*3»

ilCXEL

OURO
Prata, briiharues, cautelas do Monte

de Soceorro, corr.prani-se; na praça Ti-
radenles 6., Coííi Garcia.

; UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por 70$.—

Tinta-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.•¦ S 1646

lOLEO DE LINHAQA
EM DEPOSITOI Ilolxiatoe-rgr, Beoh Ss Ole*.

_-UA GSNfiKAL CÂMARA 1<J3

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. *x. quer comprar moveis en»

ipi-estações, por Iprrços liarati.simos,
«rm fiador ? 'Visite a casa Sion, ú rua
Senador Emebio ns., 117 « 111», tele*
phone, 5201). Norte. S. iSji-

GÜRÂ DA TÜB5RB1MH
DK. A. DANTAS DE QUEIROZ
ilodemos mcthodos de tratamento

«ne_ico c cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 as 11 da
«nanUã. Rua .Uruguayana a. ni-

B 3280

Sli is?
I (MOVEIS A PRESTAÇÕES

106
! Rua . .scnmle de l.nünn 1

FAZENDA
Compra-se uma para -criação, com

boa casa dc inoradia, 'boas aguadas e
algumas mattas, oríerta» i Caixa A. B.
nesta folha. (K33.1)

CAVALLOS
A'tndcm-sc dois; rua do Aqueducto

ii. 397. \'ista Alegre. 'Xclcphone, 2007,;
Central. 1- 3266.

Vendem-se 25 cavalloB altos, bomtos
_ ií éguas; .para informações, cam -o
sr. Henry; {___.. 19 . Henuy's Hotel.;

_- 3693-'

MOVEIS
A pi .stmiües o M»olh_rc8 co__l-.

toem ê «6 m» "*un -enn*»,!!»»»"-]
bio «. 93. — Xelcpli. _85_. '

(J 2000)

O IPEUVOL
li' o -único di.mrativo do sangite .ne

se rivaliza com o 606 e 914. Seu ei-
feito se acceiitiia na 5" colher. Depo-
sitarios; J. M. Pacheco. Rua Atuíra-
das .13. (J. 37"*-)

Vende-se -cm boas xondiçõos e bem
contados; ma -do Hospicio n. 141,
sobrado, das J á 1 c das 5 ás 8.

J. 4097-

MACHINAS DE ESCREVER
Vcndcni-ie Unde.rwood, Conlinental,

Reminglon, Smifli P-ros c l-'ox. rua da
Alfândega n. 137,. i" andar. A. 409''.

n,..r»l. vn= li.bllitá. com segurança para exames de admissão cm qual-
Quereis vos lubin.ar com b s 1 

Normal? - Matrioulae-vos «10
quer acado»*«"*•£ ^\*Z Vornvai do Instituto Polyglotico, onde lec-

Stnlrott" .2 ti confiança entre os quaes alguns da Escola

Normal. Avenida Rio Branco, 106 e roR.

A Weíia Torres Carneiro

,, KSOIUI'1'ORIO
Aluga-se o 2o andar da ma de São

Pedrp 11, 30, dividido em Ires escripto-
rios.-Trata-se no mesmo.

iÜTÊRINA.,6 o unloo'
^a, . __.»__....-. o -m e üio
iiuo cura FI-OUES lin ANCAS o os
Corrimentos das Senho. _.s.

Vendo-se nns- principaes phar-
macias 6 na Drogaria _raujüFioi
tas _ C.

\ M^ÊtM^ èí_?.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
¦Pr.r.o ío mezcs 20 "l" no acto da

cri. cfctí, . 174, rua do Cattete. Empresa
Jlobiliadora. Aliigam-se inoveis novos,
casas, mobiladas, Baratissunos.

(J 3=39)

RUA DO SENADa X. 35 - Bpsa lia io UwaÊ8 ]
Alusn-so esto piedlo no to«o p_ »« !P«4e. ««"íí^fSÍ*

reformado, com'boa» acicoiHiuoflacoe- no soTirado s f?™**™**
nos baixos, con» ín___l_çao pro»ri_ t»w« 

*_«-. oaí. c reaUn-

rante. Trata-se na Ooniponlüa OerwjwSía Brdliino, ra» Visco».
* do «le SaDiicahy n. S#.___naaamaMa______
çm. *_ 

_¦______-l___-_-_-_--l"

Doenças âa pelle e venereas —

Dr. J. J. Vieira FiTUo. fundador e di-
rector Ào Instituto D_rmot_erapico do
Porto :(r*muEal).Tratamento das docn-,-.... . .._.—,-0

ci-
.„  _.,, 110

¦tratamento _ás moléstias chronicas »
nervosas: cons.: nia da Alfândega n.
95. da» a is 4 horas.

Min is tecidos de malha
Vr_fle-.se .uma _ nra a fabricação «le

ano âtudas -dc «caiuisas de meia por dia,
tralralha -com _io nacional, preço dc
_o_»_ü_ -podendo -o pagamento ser em

.estações. ___a-«e i rua 7 <le Setem-
ro s». 172. (M 36'*)

Vende-se uma em mn dos pontos
mais concorridos da cidade. T_r« in-
formações com Granado a C, -rua 1
de -Março 14. í _£!__" 

OURO í» A GRAMMA
Platina prata e brilhantes compra-se

qualquer onantidade, na casa "^'•'•'".a.*

no", rua Uruguayana, 77. (M 3"0)

«A LIS
Artigo solido, rJegaitii! e «banitít-

„imo, t»6 n» A Mala ,Chincsa, %\a I*
irradio £1.

TRASPASSA-SE
o contrato da3 4 portas da loja n. 169
da Avenida Kio Uranco. Trata-se ua
rua da Alfândega, 109 (aniiazem.)

(J 37 .

Aluga escriptorio.. próprios para nic-
•dico, advogado, dentista, etc. Rua do
Uuvidor 159 e Gonçalves Dias 75.

(J 3745)

11 ÜI
15. AVUXIPA IílO _._A..OO, 15

Bobriido — Tel. S679, _.

G___olota_»r.nto reformada d»s>
nõo uo 10 sulus _l»úiniit<_noi»te ino
foliadas .Mim famílias c eavallieiro)
»lo- triitnin oiito.

«o.» cozinha, bom tratamento,
ffmito «• l»'elxo t«i«l«>s «is üins. IMii-1
rins do 48. 5$ o BS.-Lanro fle Sa.

I 11 mm 11 «ii iMTirr ——-™—

L!S__TfL
Licor Vegetal Bi-iodado

_ DO —

Phco. Álvaro Vargcs
__H****-B1 , tk U\Fm%Wm\! UÍMYmlmiVtrrtMmWmWUVImtmW

Cura S«-pliilis, Rlienmatismo, Moléstia* da Telle,
Ec_mas, Es.rofulas, Tumores, .leerm», «lóiei mus-
culares, dores uos ossos, JJailliius e Iodas as docn-
ças resultante* de impurezas (Io sangue. Cura a
doença, purilicn o sangue ,e fortalece o organismo.
E' o mais poü.roso antl-SvphiHtigo e mai» enérgico
dc-iiirativo. — Vcndt-.-e cm todas pluirnuicia. .e dro-

pífias, preco 580OO.
Laboratório: Av. Gomes Freire, 99

'J.vel. 1202 • O.

mulas Pnigativas e
Anti-biliosas de Brito

Appro\xitIus *e (trcinla&a» coro meda*
lha de onro. Curani: priiSo de .vínt-re,
dorea de ca'jeca. loaiitos, doen.ai do
ficado, rins t rneiunatisme. Não pro-
fHiiMin -eólicas. Pj_ço, t$5oo.

Depósitos*. Drogaria Pacheco, rua dos
An-rada» 45; ú .rua Sete de Setembro
ns Bi e -po, i* de Marco io e Assem.
Idéa 34. . ahrica: Phanuacia Santo»
Silva, rua T3r. Ariatides Lobo n. 229.
teleplione n. 1.400. Villa. 3158"WÍ$S 

A GRAFÜA
Platina, prata, brilhantes, cautela.* do

Monte Soceorro e de casas de ponho-
res, comprara-se; na rua do Hospicio
u. 216, única casa que melhor paga.

J 2764

ESCRIPTORIO
molii-de frenlc. com sala de espera

lada, telephone, por So$ooo; na Rita tio
„n-_rio »20; informa-se no C-rfc Mou-
risco. l'M. 3« .)

G, CHAGAS
•DEXTISTA

'Mudou-se para a Praça Tiradentcs
¦n. ¦_., onde espera os seus distinetos
clientes. (M_.i<*)

LEÃO DE PENHORES
EM 2» I)lt! MAIO

l. GOHTHIER & G.
HENRY & Alt*fANI>O.Sunc<íss«>re»

Ousa íiiinlinlí» 0111 1867.
45 ItüA TAII_ 1>K CAMÕES. 47

11'wsei- loilão dos pouhore» vçn-
citlos o avisam nos srs. siiut-unrlo.
nuo podoin reformar ou resentar
ns nuas omrtolas ntC* á vesperi»1 <}«
leilão. <*' *'!0b>

TABELLA
OPERARIA

CASAS PR li 500*000 a
5:500$000

Id __ Rua dn Carioca — 16
A COMPANHIA "AMERICA ÇO SUV*

í.,L-iliin n construcçrin do pc.uctias casas,
r.iis su.nrliiüs, cntiegando-as cm 2, 3. 4,
8 c 11. mezes .mediante prcstaçücs mensaes
A vant.K.in «Io conslnieção iiniiicd-ata ,v:.o-
11 até 15 du iunlio depois-, só accíitara-ne-
K„ci,i na Tabeliã Operaria io wqspceto
liernl, «tue marca ..o mezes de. espeta. »-.-m-
*,-¦>._ o terreno c (nic esteja livre,

Procurem jâ iníorniníiiss.,lia «icdí, du-
1 ... ¦¦ lioroi dá tarde.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
Vnvtolra Anna fi. Arloff, de

vultii du lüuropa, truta «lus corri-
immtos, coiuislleacõcs dos abortos
,- Ia/. nii|iiii-iT«'i' 1» niousti-uncã".
<-lc Consultas arntis, «Ias 15 ús 8
lioras dt» noite. Acccltn niirturle»»-
ti-> «nu nonsiio con» todo conforto.
Ku.i ilu Misericórdia 57. 1" auilnr.

(li d060)

CASA E1
ULTIMAS N0V1DADK3 DE GRANDE SÜC.-.SSO-CRUPO PAULIS*ÍA.

iííw<\'!ffl_?__íj__r/

py**y*s3wB^rai -

Dl» LYIDUIS
FOilIA

OCCASUO .XIOA

Treefios lji.cos ei-nrados oolns
llinlovos colcbi'id»»;los;como sojnm:
A. UONC1. AMA_0. KlONAlUtlMjO.

GIlt.-Til»O.VI. MA///OTJ0NI, G.
BUBS, KlltACICIARI. DIDUlt,
íü KUBEBlKi VEOSET, etc. tü
I.cciin» cataloffios.

Ifna do Ouvidor 11. 135
UIO Dii JANEIRO.

ESVI PREZA PAS C HO AL SE GUETO
THEATRO OãRUOS GQIVBES

rle a cml"

HOJE
(iaríe a ctnitientcCompanhia Italiana d.* Òperetas MARBSCA- \VEl6S. «Ia qual f

artista Cl.AU A WililSü

1-3 O JE ^22 de Maio-àe 1916
A'_ S Ííi4 em ponto

Pclu primoi.» vez no Brasjl sor»'» representada
a .Uid-ssi-rifr òperoli.

THEATRO S. PEDRO

COSTUREIRAS - PRECISA-SE
•Habilitadas cm corpos, saia.* .e casa-

cos. _. S. José, So, mme. (.tninaraes.
(lí 3S7?

^^.„.^^-,^~r^.^^^y^rr^mwmKmiii}i}0}am«,mi.i.lMÊljeJ Ml'»»». Bg5_g_

Compram-sc dentei dc dentaduras ve-
lhas, pa_a-sc ben», avenida Rio llranco
13S,' i° andar. .Santiago. ô'8.» '

'l,I-:i.SON*Af",-l",.N*S: Sindacn Ippolito I, cav. .' 1*. De Sulvi; S lvia ihallerina),
CT.AlíA Wi-IISá; Si-r.-ifi.ii.-i, Maria Vcrgyj Casimiro, C. Silvr_i; r,arlia_riii (an-ocato),
... Magnani; Orleusiu (sua «iorIIc)-,- Tina Del- íSimim: Kôssiuu («n.um-tiiíta). OMiti
Silvan ; .'aliaria (casTelIano), Alder. Amciidolaj «líllnre (impresario), A. I.arlmti: l.un
(nero), il". Cappa; llll ti.lem), M. Uus.i: cainoricr.i del.Siiidaeo, (J. Magnani; «-a-
iá':'.;ú (c.lilorc), Ií. Komaiii; Çòmniij.sario iii -poli_Ía, A. Vignoli.

.Amanliã — "DÀ -_IR*-*.A.\0TT.I': AI,Í,'.XA".
l.-_ço_ do costume. Os bilhetes íi venda na:tt_onf_it_na Caatellües e

do tlieatro, dua ioi|j dn manhã ús .. da l^nki rdepoiá dessa ho:_ sú
i; #'d-, tlieatr.

na liillicicria
na liilhclcrln

(i4oo) A

THEATRO S. JOSB'
I.OJE- 22 de Maio - HOJE

Ivxliibiçâo do empolgante lilnt dc-
Brande suecesso, cm ii* actos, com
¦f.ooo metros: .

HflB EZ. GAUOHA
nrimóroso e' 'sonsnclorial trnbnllio
«a Krtindo Ihbrlc.i E. MAItTINEZ Y
GUNCIAES, «io lluenns Ayrés, origi-
uai des Humberto Cairo.Horário das exhibições:
A' imite — 3 sessões : ás O,

ús 8 c ús 10 horas.
Piceo*:

Camarotes, r.3000—Poltronas, 11000—
Gerae-, 500 róis

fióMIOXTE VOU rODOOS 1HAS
(A 1401»

~Í-_-i.-0-a PaBC-oal Segreto

HOJE - A's 7 3*4 e 9 3x4 - Duas sessões - HOJE
EXTRAORDINÁRIA NOVIDADE

1-moclouaiitc numero novo pelos celebres cyclistps

ARRISCADI-.SIMOS TRABALHOS
Esplendida revista de Raul Pederneiras e J. Praxedcs

BOI MORREU

No S. José-O grantlo .«cco-so-XOIiUIIZV GAUOHA-Fita ciui»olgi»,*ato ciu 1_ actog

Desoriípcnlio primoroso do -SuraU Nobre. Isabel Eorrplra, Jul *
Vulal. Eduardo licite. Edmundo SUvu. Viiiuto IAma, Alberto 1« •
rpira, Marliiis Voíku. Keyualdo. Carvalho c toda a anagiüíica com-
imiililu. jpkjeços POPÜLARISSIMOS

A seirulr - MOÇO BONITO-
e musica do Dr. Arthur Cintra.

- Vaudeville em 3 aclos, leira
J 4102

«...i ffl***awã iinn1'! 11 w **í*__*r!*^-r-r!*->*f*__t*^^^ *'

zmm^mmmnmi LENHA "t^lMl^;©^
i .UIjJJ_l__ n i I ¦¦"¦ " '« ''""" ¦_-_*—— 

A IDEAL
A n.\ CARIOCA, Ço o íi -Proprietário M. -1'JlKTO - 'ícl. C. 19.7

E3:o_r___ Püjimle c variado programmá BOJE
Trc-i films «> ltm_a nictraRCiu nura só prp.ramiiia.— Vv.ia ueç.-i ilraii-atic.i.

iirii.tla comedia sentimental e uai íilm cômico do mais Garantido
-'.,." :ii,..,i de outras tres pro dticções 111.no.es «me ofícrccciu o máximo |

em feixes gi-andcs c serrada para fogões
econômicos; .mias em metros pare ta-
li icas: veiulcni-sc a preços razoáveis
Rua Affonso Cavalcanti, 17., telephone
V. 2 .-•. (A -l''Sl

/1ENTO DE ARLETA
, ,. mui minuciosas partes, da artística falirica lid.ir. Vim li-

I. mora! domestica alrayiz de um. ppenia cinenialoRraii.liico dc,enwhi-
.--. praias nmeiuis de Biarril. a cidade do. cucanlo do nr.ucr c «lo »S-i»

PaiíniVna «lesliiinliranlci « vistas dos impoiiciitcs roçlicdos de Cailor,
i -.-¦_ discreta cncuiilroii gurida um Rrande idyllio dc amor

INDUSTRIA

" 
Dlrocuflo ...tislicn «lo Ã-I-.VA:-,"1»i:K l)'AZHVI_>0

A's S lioras— I -riiiiei-a i-eprescntaçrii* <lti — A'_ O 3f_
UVIW3SB-1 ;!_a_JW_!43l*_____-r-___3_^

FINFMÀ jb^^ií^^
Jxfyjp

Knsina.se a fabricar árticos .»'.e tlao
uni lucro de 10 a .0 mil leis por «lia,
l .ile-sc fabricar cm qualquer ca.a 'le
.faniilia sem precisar de m.icliminnio.
Carta oli pessoalmente, a J. fortini, rua
General Pedra 11. .13. (A -l"*^

HE

Come

,í*s_>

¦ia em tres

á&

1 ImpoucnteR iiartes, ditadas pela fabrica 1'atlic. , .
Aventuras dc falso «tii-V. eivadas dc.iiiCamins, ..mc so visavam o ouro,

dinlieiro. Os ardis, os aiRiieias mais vivas, os crimes, p 
raiUo nela rioru

,-!•• 1 -í fu"-. vcrliüinoEii e a frieza ros encontros cum a policia, suo p «mauro.
n.i. íredíniinante. desse tilin, v_sãdo lambem sobre os bens distribuídos
nia reliEliio, uue umnara _.-.ni>r_ i^3 puros e nn-iocciitos.

Àttribulações do um caçador
.¦ parles de um «.¦•..:iii.-o irresistível.

Svènturas movimentadas e sum manienic hilariantes, sobre um caçador tan-
i-irr.io, nue, nor mera casualidade, censegue capturar ura lei-o. toiiiaiii pan

; 11 film unia nantliern r um elcpliotile em plena floresta. Soberbo
nliTcssaiitc o nrwente trabalho, para elle chamamos 11 attin.io «lus uo!

Ipathé* Journsíl (limo nipo)
«.«» mius seniaioioiiacs acontecimentos n-.i-.ndiaes c os i-.niuios boletins d.i

Seis'' ca-las cie licença- de

Cofres e Registradoras
Vcndcm-sc pt«r nictade de s_t valor.

l-rocain-se ^runsas, cíirtcíras, secreta-
rias, etc; 1'. Republica 11. 7:, rua Frei
Caneca ns, 7311. (S-56*')

CHÁCARA DE FLORES
I Aluga-se optimo terreno á 2 minutos
: do bonde _. Vasconcellos, rua Minas.

; infgrmaçõcs 110 mesmo. Í_S_,| K)

Paulo Darigny .
Uonardet . • .
Uarão Douillard
l.nnilicrtit» . . .
KÍan»bar-t . . •
-.ususto . • •
Ctibassan ....
Colouibe • . ...
Uaronezn Douillard
Sra. 1'oiiartl-i . «.
Vii-RÍuia ....
Antonie

,f-_,«aC21ÍC_Í-3_iT_^__._/''*-J-:iIt--'

actos dc Mauricc ..ctiucqiuii - , -, , ,j c-ii,..._-)„(.„ .radiicçtio de Porlugal da bilva
I»IS'L' III 13 U l('ÃO

......viuuli-o tVAzovfUO.
 

'" . 1 .rrcira «lc Souza
¦ João llarbosa'.', 

,'. ,. . . (Antônio Serra
| ........ .. , iI-».li_ Soares

.'."»'• ....i«.'."'. «í -. J':- Axotica.
loão Pinliçiro

..11i111.11 ile Smi/.n.

lil
Rmprosa Dnrlol «i C.

Avenida Rio BrancD 153
pro^amma ^electo

P1L^C£ THEATRE
^BMi^M UM—II ml11 llll llli I» II I II li **_¦-_**_ ¦ ¦**¦ ' '¦

E__^nE__; PALMYRA BASTOS .ep,_cMetarnabcm
portu_„eza dec«'^»3DA 

DE 0LIVEIRA c JQSE' KICARPO^
•t*n_ewp*_----_w__wi^r"r--.^___-™-.- _.--„_,._.__ __.l_.____

HOJE ® Exte-aoE^diEsario exila j©
ULTIMA l-lill^l-lissIiirVXAÇAi»

da notável opereta em tres aetos. do Andru Mcssagor

l-.ílitb Uodrigtti.. (.estica)
lÁdclaide Coutinlio
Slli-ázilia Iiazaro
IAuriccli.1 Castro

PARIS --- ACTTTALIDArJE
SCENARIOS NOVOS DE JAYME SILVA

.íobilias d.» Onw "LM MOliaiKl^-f 31. n»«n Chile. 31

*ã_____w___-^ r.-ri«_i. , r.o" 
CINEMA PARIS " \«,^mm™&i-

llji

C-isenc-iro
Par„ cna-.ira mui joe.isa. ouc diiicanios uão só ao nosso r.iunilo ii-.unt

. ¦: tauibeiu au distineto publico ciu geral, üvllissimo filia de liclair, 1

mm«jJIT Successossobre SUCC0S80S!, H - T ,

A sombra trágica

film policial Pin 3 netos
Protagonista Wnrdock Ma-

cquarrie

^r *_______™^|OMIC
Kotayel ci-ençiio dn ..illustn* m-tisti» |VA1.'>IVltA_1l.VKT0.S_

COpUHXAKD
JOSÉ' RICARDO

Os restante* papeis por Adriana Noronha, Julieta Soares, Carlos Vinnna,

Ainanbn, sa - Rcappatiçtji) da dktiuçla actri. Cremilda dc OUveiia.
Ultima e «leíiiiitiva do AMOU DE ZINGAUO.. rr,.-IRAS

O.iarta-feir... C4 — Ki-cila do niocstro LUIZ 1-lbl.l.lf.lKAft.
Sicira, aO- Grande liomenagcm i insi.nc artista Pa myra Bastos.
_t.Ui.te- - venda no "Jornal do Urasil". durante o dia ale as 5 hora=, e

das 5 i|a da tarde cm dc-mte na bilheteria do tlieatro.|l das s i|* da tarde cm «Ic.ute na unneieria uu m_.i._ B

¦II. ifflniW:* bi üi!_;.-::_íi 
':;b: i;;B;"rai-:--_i!,:ii__:!i!_ii *:.b; ^aiü-Bi^Büri-iriiiE! -.:s!:íí;

Como extra na n_ati.ice :

IEclair Joiirmil-* mai5 "ggdj," roí'l3tas
QUINT-VT-H-V—Cmitinitaçüo dos TMVSTr.IUOS DK M'.W YOKK

u" c is° V.n:..üai»F cm _ üunçns i;: rtes cada ura, suli os tilulos::
.1 PULSEIRA Vi FlMTtXA — OS m'STEJ(IOS VO 13All'.R0 CHIA.

tio mesmo iiropmninta f-Jíhíiiirewrp ainda ina impetuoso dr.ima iriii;!1
.... ,iinal rcauuarccc . cramle nrrima .tuVumo (i:ir.tí»u _M.ui.aUU, sccundailo pnr Al-
jierlu Collu c niilc "Fo-nauda Bttt*_i_l___i, de rara iiJr,_uu-ura, sob a dcuouiiliaçSo
de *-0 KAUFKAUADOR, . c.i:j.s imrna. 

T.Itr.VICMKKTr:—l"-r.i Irabaliio dr prar.de ..dono c i'.c re.tricla actii.ilidail
\ neça mais itittaiaiva r na-tiíiatadoja -d*.Btes .Ótimos tnit;>-.. fo;» o sypií«tiv

titulo FFLO TF.U AM'1" .- A MIMLA VIDA. Interpretes o clcganu¦e it.«m LEDA GYS. CA
râjpis^sau-....¦_t__.c..__ -_i.iSx_ti_ií

rarPOLCANTll DRAMA DF. . VISCAKfòW™™^ \ \Tt\JwZ^ «
A anibitâo .!:. herança, leva. » -:-"'"';...'".>* ' ' .f.*,", -.''"; " 

,„ '.- iun. si .lidando loucura,

, o de^&^f. ^;;.^ao''.e'M*ÍK"-^'A»V^.'''n,U. KAVAKKK.
,-i.-i «!e obítaculo .i
u.;;;:.-o. Magnífica edi-

I
IIH.AIÍIANT': COMl-DIA DA 1'AllRICÁ NORDISK, inter]

ABONDOSA AVOSSNHA
fTmmj*M **¦*___*•*' . ii"  . , ... . . _ \ í n: i". \r\1 iiVI1 .*.__ n-.-; T.1!l* cntrc-Uo C I ... ¦¦
j!_MA13sÍ5!!\R SWíTIMBXTAt CO-MEDlA COtOMDA, DE O.UM 0S% pt.greS3.itii

raU'Cnb0 "oomoextni^Om 
film amerSoasiod* grarnie suecesso

icr.--*»r-t-TTt,L-^i--m*_p''-riTrFi.'t^**--rrF-^li n ¦"_-*t_w^ww*^i^ •*"^^BIJÍ'__?L_!__? ^^^íT^^-^^"--~r™

THEATRO APOLLO

irrmiT __, , ,__-_»¦__*_____¦ ____-m

CASACA, come
folivet: FALl-l

___J___L____..
_____________

O Suicídio
de Semjisizo
comedia ehistosa—2 actos

i Protagonistas: I.ouise Orth
" e Da u Russel

Jornal Uni ver-
sal n. 206

l-üii-ios acontecimentos num-
diacs. Modas, reportagens

sensacionaes

H

FBEianHrra^iBW»m

§1

I Empresa J. Cruz Junior -:— Rua da Carioca ns. 49 e 511

IHQJE A. iu_iior victori_i!
_V maio-sensaçào!

I O trabalho mais admirável, mais portentoso, maia |¦ seiisici«»m»l c attraüente destes últimos tempos 11
1 A obra grandiosa do impossível convertido em |realidade 

Arte! Belleza! L»»xo 1 Attracção 1 Feerie
Tildo contém o magistral e portentoso íilm que é

Empresa
José l_ou_*ciro

Graudo Gompanliia de Opera Lyrica Italiana Rotoli-Bilioro

HOJB A-s 8 Sí4 da noite HOJE
iü rande e sensacional espectaeulo

Primeira representação du opera em 1 prólogo c 5 aclos
de A. Boito

MEPHISTOPHELES
Distribuição—Primeira parte—Mnplnslophe-ia, C. Meloc-

dii* Fausto, Di-l-Ry; Margarida, M. Baldini; Martha. A. Frabclíi;
Wittrr.nr, E. Orlandi. Segunda parto— Mcphislopheles, G. Me-
locri.i; Fausto, Del-Ry; Helena, M. Baldini; Pantalis, A. Via-
belii; Nereo, E. Orlandi.

X3ei2_.s__j gi^ega — Sirene Coreticli
Mise»eu"»c«.-ie «Ia época

Preços populares — Camarotes de 1*. DOS; idom dc ?*, ir.$;
cadeiras de l*o varandas, O»; cadeiras de 2*, -í; galerias nume-
radas, 2jjj; geraes, lJòOO. Os bilheles á venda na billietuna do
_.ealro, e ua agencia Jo «.Jornal do Brasil" até ás ã horas da tarde.

A i..i

THEATRO RECREIO josk-ToS™
Companhia Ruas do Theatro Apollo, de Lisboa

HOJE- A's 7 3i4 e ás 9 3i4-HOJI_
Ultima noile do applaudido duo luso-brasileiro

**¦__!
ff»
K__M__

NÜ.MEHOS m<) GRANDE SUCCESSO

Defiui-ivamei

THEATRO F___-_PTJ3B---XC A. | 
*m9 \J> JU ^^^ W.,J_., 

1

0"CJ 1

1
!
1
1
H

E^lPf-HJSA JOSÉ' L<>URH_RO i,
G-ahde Companhia Eiiitestro, Oymnasüci Acrobatica, Çomloa e Mímica-flo ~, IU |f 1

2,;*l"5S___i_S____rr ____>! 1 Ultima soiréa ie pia do Circo Wolfson |
"-"<"" A.'.» 

8 3|4 'm
PROGRAMMÁ MARAVILHOSO

t* il fV I tl_ l-S AN D X A N I>

Arte, Graça, Gomli»í«s, Cngin-ies, l-.x-eutncos

. _;_¦•_*¦¦ •¦-#¦• ™ '» — --*— - — ~H" v
B t_nK^^.^Tr^p^CTi>^r^^-ww-nrgir —° 

**^»a«c^gaga 4.

I Drama imponente e sensacional em 2 series, com 7 longos §actos — 107(1 quadros — 400O metros "

.iS ST 
"v5d« 

SUCCESSO i^-^^Sv^^í^ ArtÍ5t:,S K ™oc>llílllh 6C difer desto IruhíHíO bellissjmo tudo quanto |'TRiPLlC^ JUUi'-CY sem rival no sou gênero | se idealisar-em palavras,fica aquém da verdade — O, -iico.g
ate ultimas representações da lamosa " 

mM:OS OLYMPI.». «- | daMortoé a oitava maravilha do mundo e a mator da |
..nvieí. imr «í-iioza —«a» IKj-íIA-U^ w , ,, cincmatograpliia m1'OVista poiwiguw» ...,...„„_. ic..rii<»;imo_ o ditaces trabalhos. __ £—*—— b

' M*j^^MmmWm*mmm9-Wmm**Wm*-% _»_«»'-S.**»l-*-ff ¦»*Ti-1 '.I' I l"~ ¦ ' »¦'-»"M**"""**'°*""" ' "'"'"^ SXZt*____3*3 H

I

Nos seua arrlscadíssiraos c difflceis trabalhos

<sm»r--r.*i*..WM_i_>_>^«..'-*!*»rT'''«J^^
AUianii». --- I-limeiras representações da grandiosa poça

do grande apparato e montagem

A AGÜIA NEGRA
Cirnu-ioso e sen-acional expectaculo A -«-'.>•>

A MONA (JEISHiv
1 No ÍRIS- O CSRCO DA ÍVIORTEI

**=y —__ õjOGUSDBICONTECIMENTODAEPOCA  _..__.__.
^.nSt.ntesapp1Ía^Í;I Qaiuta-loira- Mais duas séries, telfláímísi emocio

Y -~__1  . c i.  ________-__-__c--w,|§ r,antes, iio formidável íilm policial¦SSSwKÂrttt* trape^ísta. PnBRRS TUBral acrobtitas do .aiao. j %¦¦ Conjunoto d«) clowns o tonj OB: ir conjunoto ü«i ctowas e um)». , ,, . ,._ «teaas^í n &=-=« f
M&. Leões Apresenta ios pel» Capitão Fusina -? # g s^3e^»^ Jt-.* V.
yf*; ^7Y-. ,,r> <-ri--i-iivi».' _ itiUir-tfs no .ornai üj r.rasil» ate ús 5 Uorns g- PHl^o^ UO L^^^Vieira - M.VTI1S E. I_ « WS, __^_J]J__í_n;i^-J5«'^a

ôK,asro
tia

¦g -5 '_ ¦_ ¦¦_,''_;-B:B':íB :_-;-!B.::ft ,_¦¦;__.

:'<



-' ; ¦'"••*TJF wmmiyp-" ¦ <) W(^psi_wp!«W*WP??v " .\v*^'iT?»w^«W-T___^0:'^r«.«r .-•:. -.^¦vi;i' :-T^V--.-:'i;; ;.. --.'¦ >..*.Jiti.i)i.>"i1f
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 22 de Maio de 1916
. 

¦ 

——— n

IC&mpanhia Cinématograghica
Brasileira

A maior importador» «lo films. das melhores fabricas mm<diaes — Exolugividado para o Brasil

ODEON
,_ç0j^_ _—

O ftnemn preferido onde a elite carioca encontra, incontegtavclmente, os melhores progrumnias — Onde os artistas mais queridos o mais afamndos appareccm nos films de maior valor artístico e do
nroco —unau na a mais. luxuosa e cliic sala do Ksnnr». «nm nm». uTaniionta nmhautni h.. <!.,„...« n..*:„s,.ne,nn i>..j„ ií™ j»t„ „„•««.„ .-jq nrnicccílo e ouo nesníilte pouca demora para o espectador

V cinema pieienao onue a eme carioca encontra, incoutestavelmente, os melhores programnias — Onde os artistas mais queridos <mais alto preço -Onde ha a mais luxuosa e cüic sala de espera, com uma excellente orchestra de damas parisienses —Onde ha dois salõesOnde ha flores, musica e onde apparecem as mais ricas toilettes do Uio de Janeiro.

PROGRAMMA FOVO — £STRE'A DE MAIS
UMA. ARTISTA CELEBRE

•&P+Í4:-

_ HOJE
MAIS UMA GltANDE FABRICA A EMBELLKZ \R OS NOSSOS PROGRAMMAS

Cada programma que offerecemos ao nosso publico, á elite que nos freqüenta, representa um louro ganho, uma palma conquistada- Os nossos espectaculosse succsdem, sempre formados de films de valor e completados por outros trubalhos não menos interessantes — Os artistüs-de nomeada mostram-se ao nossopublico que, muitas vezes e como hoje, vae conhecendo novos nomeB já consagrados nos palcos europeus — E a Companhia CinemntoRi anhica Brasileiranão mede sacrifícios, adquirindo sempre novos elementos, em artistas e fabricas para estar á altura da considerarão c estima cm que a tem o publico.

,rm;-?'Sá

„Jmit:'?%'?**?¦

3Éw5

<vi-$%*-ígMm
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MAIS UM «DEBUT» !!
Mais uma artista celebre !! no film

O XIINTA, FEIRA
- ¦—- - .. ...'«di

Ob twt.lstas de faana, universal

Psilander,
Ebba Thomsen

e EIze FpoS
no admirável fllm

OTBESSBEiSEíaEESESKSfBE; flgS^KSÍ

í

Formoso trabalho do fabrica GAUMONT.
Scenas bellissimas de um enredo tocante, de momentos

de anciã e de um final estupendo.
Interpretes : A formosa actriz da " Opera Cômica

Mme. HAWKINS
e Mr. NA VARRE o creador de " Fantomas"

AMOR E DINHEI .
Comedia da grande fabrica dinamarqueza NORDtSK

Interpretes principaes: os celebros artistas da comedia KARL ALSTRUPe
FREDERICIi BütK t

Hi
Mimosa comedia seniimcnlul da fabrica GAUMONT

Film completamente colorido

ODEON - ACTUALIDADES 1^. 3 . Interessante — 'Noticioso —
Informativo

MODAS — do Parc Royal; — SPORT — o match Flamnngo versus Fluminense, para inauguração do campo do Flamengo ; — o match Botafogo versus SãoChristovão; a partida de lawn-tennys Rio-S. Paulo, etc. A ultimas noticias do Rio.

mm mmm^-f^^WMtl^imm]-' ;-^«Hr "tí"1!^-' >*^BBB^HBSBi»ÍMB^Pv-tj5^f 5

./ v*SIR r ^^H ^I^^H ____¦', |____m ^^^^^m ^Bfc^B^a.^^^M.T^^^^^^y^^B'^K^BwV?ffy-

UMA RESURREIC
(X3e Fellac Saltou)

NORDISK - Copenkagen
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INEMATO PARISI
-«»-

HOJE N&0 s°nos Andes, mas tambem no Rio, a Águia altiva, tem domínio e gloria, ii
A
crea

inconfundível prova de:emancipado senso critico que acaba de dar a illustre sociedade carioca, recebendo a maravilhosaação cinematographica, que, a.despeito de todos os sacrifícios, tivemos a ventura de lhe apresentar, é o maior galardão
que nos orgulha, porque mais estimamos um preito de justiça aos nossos esforços do que lucros pecuniários — de secundáriovalor.

que nestes quatro dias têm honrado com a sua presença os nossos salões, guardaremos inesquecivelmente os applausos e o encoraja-mento com quo hão incentivado a nossa inquebrantavel tenacidade nesta cruzada em prol da Arte
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J DAS ENTRADAS KL 1 •),
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A JA' FAMOSA PEÇA CONSAGRADA, EM
2 Séries, 7 actos e 2001 quadros

| Continua em suecesso triumphante\

• ^ a -yA-rte» a Mi queza.
o A.TFOJQ e__oJ[mprevisto

AVASSALANDQ UíàlA EPOGA OE ASSOMBROS!

E- de todo o interesse dos sivs. es
pectadores a consulta do

âveSina subindo por uma chaminé de 300
meiros de altura
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A seguir s »L'ÂRGEMT« (O dinheiro) drama extraindo do celebre romance de Emile Zola— «COLLAR DA MÚMIA» por Waldemar
Psillander, «MONTIVIARTRE», de Pierre Frondai; «ESPOSA NA MORTE» tendo como protagonista a formosa Lina Cavalliere, a

alma dos theatros de Paris

*** Vejam na penúltima pagina osannniiclo^^
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