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A revisão e os
dois regimens

Entrevistado o deputado José Au-

g-isto, representante do Rio Grande

do Nono, sobre os iprojcçtos que

existem na Câmara relativos á in-

tcrven.-o da União em matéria de

ensino primário e normal, prejo-tò-
entregues no seu estudo como meto-

bro da comniissão dc Instrucçáo Pu-

blica, teve opportunicla.de de manií.s-

tar-sç solire a campanha revisionisía.

O deputado nortista não é, c nisto

ipensa como toda a gente poli.;ca.
contra a reforma da .Constituição cm

si, tuas apenas contra a sua oppor.u-

nidailc. Inopportuna, 'l>or que? -Não

ei disse o sr. José Augusto. Repetiu

11 objecção que sc reproduz sempre

i.uo se agita a revisão. Era iiioppor-

tuna quando a Constituição tinha

Hinos, e não estava bem cx-
hoje.

pelo que despropositadamente nos

encalacramos, afundando-nos num

mar de dividas em que estamos a
lutar pela salvação, mclhoramen-
ios eniiprchcndidos loucamente, num

agudo delírio dc grandezas, quan-
do não foram levados a cffei-
to tão somente para enriquecer
os exploradores da Republica, ati-
rando embora o paiz a vergo-
nhosa ruína. Eis o que construiu

o regimen presidencial. Destruiu, po-
rém, as nossas normas sensatas de

administrar, a sisudez c circumspc-
cção dc nossos velhos governos, 

-o

nosso bom nome uo mundo, a nossa

firme reputação do honestidade, o

fosso credito inabalável, c destruiu
•tudo isso porque 6 um governo sem
responsabilidade, um governo a que
a nação não pódc tomar contas sc-

não recorrendo ao extremo da revo-
htção.

Gil VIDAL

tou, isso sim, c que esse banqueiro
tivesse transformado uma pura cn-

trevista — íí? assim se .pôde dizer —

commercial numa insinuação que
affcetava a dignidade do Brasil, pri-
meiro como paiz soberano e depois

como nação presa a um solenne com-

li omisso dc honra internacional, c

ainda que houvesse coiiiincttido essa

inqualificável insolencia ua supposta
defesa de capitães de que nâo c nem

o- representante, nem o procurador.
0 Jornal, onde ha a lúcida inlclli-

gencia do nosso honrado confrade

em letras o Sr. Commcndador Fer-

reira Botelho, sabe bem que fai esse

o pensamento dos que, brasileiros na-

tos, manifestaram na imprensa a sua

indignação contra a attitude do Sr.

Lafont. Sabe, mas finge ignorar,

porque é isso que lhe pcrmitle vir

pura a sua esquina dcblcterar c in-

fundir pavor aos transeuntes com o

scu balde d'agua suja.

poucos
5'criniciitada; « inopportuna

que cila já tem mais de quarto de se-

eulo, e seus defeitos, seus erros que
clamam por emenda, as lacunas que
ha para preencher, são apontadas

iodos os dias. «Não é opportuna por-

que viria lançar o paiz numa agita-

ção inconveniente nesta hora critica

que cllc atravessa. No entanto, foi a

piopria Constituição que, prevendo a
•necessidacle de sua reforma, estabe-

liceu o imotlo de ser esta levada a

effeito tránquillamcnte, sem agitação

tingida a pontos previamente deter-

minados, 11:11 processo, ciuíim, fun-

(liimcntitlriientc conservador. A in-

cipportimidadc 16 evasiva a que, na

iimpossibilidado de negar a eviden-
cia com que se 'impõe a refor-

ma, recorrem os que querem a todo

tn.tisc a manutenção da actual or-

dem de coisas, propicia aos scus in-

leresses .políticos c até aos seus nc-

gocios.
Mas o illustre deputado do Rio

Grande ilo Norte avançou que os rev

violonistas náo conseguiram ainda

organizar tini prngranwiia
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O sr. José
Augusto esquece que o chefe do re-

visionismo constitucional, isto é, do

revisionismo com o regimen, é o pre-
claro senador Ruy Barbosa, que. na

sua plaitaíornia da campanha presi-
dcncial anti-müitarista, lançou o pro-

gra.tr.ima ila grande reforma. Nelle

se conhece o que querem os revisio-

nistas (|iie não vão ainda até o par-
laml-tifarismò. Os partidários desta

reforma mais ampla, de mudança do
•regimen, •nãu podem deixar de accei-
t.ir a revisão uos pontos do prògroni-
11..1 do eminente senador, porque é
¦parle dò que elles propugnam; no-
«iei.i votal-a, sem sacrifício dc suas

a-*;iir;i;ões mais «ratlicacs. Ha ahi,

o ponto dc i*isla commum
íonit.i, que o deputado rio-

do norte diz que 
"os rc-

mais em evidencia não
1 ainda firmar". Os par-

Ias coiilintiarão na sua
certos tia victoria. O pre-

111 1 está em crise até r.o

, nos listados Unidos; a

para modifical-0 uão :<>

influencia do 
¦.'(ingresso,

almente para a cffcctiva
r. -;i.i:is,il.li«lado dos governos, ate
agora ilhisoria. Portanto, elle tem
l.ii.iiicin tio líraáil de ceder o lo«;ar
a rii-inic-n mais conforme ás nossas
tradiçõ;.*, aos nossos hábitos, ao gc-
r'o de r.ossa rara, c recotnmcndado
vantajosamente pela experiência em
tod',-1 o num lo c aqui mesmo.

\'ir«lade é que, segundo o sr. José
Augusto, "esia.wos deslembrados dc
([i.c viemos do regimen parlamentar
que nada cc-nstruiu". Não diremos

que deslembrado está o illustre depu-
tado d i que foi o Império, porque
.- ex. já abriu os- olhos sob a Repu-
liüea. Mas affirmamos que proferiu
hvianamente um juizo sem base,
Contrario á verdade histórica, juizo
1,110 lhe entrou pelos ouvidos, e náo se
fcnnvotl pelo estudo sério das coisas

• .tss.ttlns 110 S''u paiz, estudo qnc 
'lhe

«'• veria ter da.lo o conhecimento
«xa:... da situação do Brasil no mo-
mem ' em que passou dc um regimen
; „r.t outro. Se o regimen parlamen-
t.ir rala construiu, o que não é ver-
«i-.-i.', lambem náo destruiu quasi
ti lo, C0.1M o 'presidencial. O regi-
meu parlamentar, isto é, a monar-
chia, garantiu ao llrasil meio século
<.e paz e de tranquillidade interna.
.'¦ ultima geração do Império não co-
nheceu as delicias de um só estado
«'«• sitio. A monaichia uão conheceu
moratórias ou "fuudings". Se.n cre-
dito nunca sofíreu abalo, c no dia
cm que cila caiu seu dinheiro ;
valia miais do que o seu ouro. lá
*..i lia nc*sc «üa o ürasil importantes
redes de estrada ele ferro em trate-
:_( . e estudos para o prolongamento
-í(..í.-S e construcção de novas. As
;u*ovincias 'i.i sul já tinham popula-
ção de estrangeiros, iminigrantes ai-
Lir.áes. polacos e italianos."quasi tão
numerosa eomo a actua'. O Senado.
a Câmara dos Deputados, o Conselho
de listado da ..: marchia parlamentar
foram instituições que elevaram o
Brasil. Os annaes parlamentares
c.qiielies tempos, as consultas ('.o
Cotisidho de Estado attestam a
a':i capacidade dos brasileiros que
formaram uma serie dc estadis-

o biloe mm suja
/.«iiiii .'.'»i,"ei .i.i disputas, i/i-iii a

velho Garrell, c cs fradescas mais do

tine nenhumas.
Pois in..! «'• Ia':'.,) rf.... fradescas que

se facem hoje as disputas mais cn-

furecidas; porque neste meio de jor-
mies e jornalistas, tão açoitado pelos
ventos de fora-, quando uma disputa

ataba deixa o rastilho doutra, c de

tal fôrma se succcdcm todas que
muito mais prolongado c o tempo

que se gasta a ler as folhas do que
o que se consome a ouvir os frades,

lim tod.i casj, lia disputas que dc-

leitam. Os que com tal gênero dc es-

pcclactilo se camprazem ficaram hon-

tem saciados com a saida ti campo
do Jornal do Commercio.

F.sse jornal sem-pre viveu como

que encerrado numa torre de mar-

fim; e, falando em nome da tradi-

ção e dns cltisses conservad-oras, li-

nha o aspecto dc quem se tido dava

de mistura «í plebe.
U-ontem, perdeu esses modos. Os

que descessem pela manhã a Avenida

teriam o Jornal liá íiin esquina a

arengar, — ca arengar como, sanlo
Deus! -- dc mangas arregaçadas,
sem os punhos de renda que já Boi-

Uaiix não dispensava qiiaiiiii escre-

via, >: sobrecasaca alirada oo lad-ri-

lho, o chapéo alio abandonada na

scrgela, e um imineiiso balde d agua

s-.-jd pendurada da munheca, com o

qual pretendia molhar os transai,,.es.

F, que vocabulário.' O Jornal j-í não

se utilizava dos objtirgittorias tilera-

das, c que se ouvem, entre outros la-

gares mal freqüentados, nos Parla-
mcnlos. Não; a Jornal xingava...

Que é que havia, afinal? Havia
islã: o Jornal expunha ainda o caso
da entrevista do Sr. Lafont. Come-

ç.irc. per xingar «: Secretaria do Cat-
tete. (Jue «'• «;iii* tinha essa Secreta-
na de direr que o Presidente mio

fornecera ao Jornal a iwln relativa

ao assitwplof Pois c hí crível que
eu. tempo algum o Jornal tenha re-

cebiío notas da Palácio do Cattete,
ou de qualquer outro? Pois não sabe
a Secretaria da Cattele que tudo o

que j Jornal affinna. c obra do scu

maravilhoso sendço de informações,
.*.i,i completo que, ik- Governo da Sr-
Kilo, chegou a prever a saida do Sr.
Cândido Rodrigues do Ministério?

lim seguida, o Jornal passa ci ou-
tra ordem de xingamentos. Xinga os
collcgas dc — "imprensa amarella".
Ainda bem. Essa denominação não
.•.:..:;'_ ainda consagrada.

Xinga o Jornal os collcgas. par-
tjtte se indignaram cem as insinua-
ções da Sr. Lafont >:.,. Presidente da
Republica, quando alliidiu <i situação
dos capitães francezes no llrasil; e
accresccnla: — "Ha 

Patriotas ardei:-
les, que reputam uni grosso desaforo
11 menor supplica dos capi! ilistas cs-
trangeiros que trouxeram para cá o
seu dinheiro e vêem os seus legiti-"11-7.1

E não querem que esie paiz seja a

cboldra que todos nós estamos fartos
de conhecer. Eslá publicado que os

mediadores decisivos para a composição
da Assembléa «lo Piauhy são 05 srs.
Urbano Santos e Antônio Azeredo.

tisse caso do Piauhy, e é esta a ver-
dade, está mais aííeeto ;i politica cen-
trai do que aos elementos piauliyenses,
em que pese á famosa autonomia esia-
dua), tão defendida pelos tciicbisias
tlieoricos da Constituição de 24 de fe-
vereiro.

Nessas condições, custa a crer que a

gente piatthyctisc não arranjasse pes-
soas melliores para patrocinar os seus
nes-ocios do que aquelles valentes ea-

vadores de negócios e de situações.
Na sessão legislativa do anno passa-

do, 11111 tb pirado pelo Amazonas eiiten-
deu de pòr á mostra o que eram os
escândalos do ncrysnío. Km dado mo-
mento, leu elle da tribuna os nomes dc
uma porção de políticos daqui, a quem
esse mesmo nerysmo dava grossas p.or-
setas. Entre esses nomes lá estava o

do sr. Azeredo.
A pretexto de que o boje viec-presi-

dtnte do .Senado recebia dinheiro do
Amazonas? Ninguém o sabe. nem elle
o disse, nem ninguém o defendeu.

O sr. Urbano, sabe-se o que é.
li é a esses dois eminentíssimos vi-

v.cdorcs (pie se confia a tarefa de in-
tervir numa situação estadual, cuja 'po-
litica sc assoberba de diffieuldades.
Resolvida a coisa a contento do sr.
Azeredo, quanto clie ficará recebendo
clandestinamente dos exhaustos cofres
do riaubyf

to. mais moderno, do que aquelle que
ella tem cxhibido ate agora.

iE' por tudo isto que estamos con-
vencidos dc que o sr- Wenccsláo Braz
resolverá favoravelmente o pedido
que lhe vae ser apresentado pelas
collcctividadcs que representam de
facto as forças vivas c trabalhadoras
da nação.

NOTICIAS DA GUERRA

OS ALLEBflÃES ARRE1VSETTEIV1 CONTRA Uc_s

O sr Lauro Müller, ministro dc Ks-
lado dás Relações Exteriores, em aviso
ri mettido liontem ao seu collega da ba-
zenda lembrou a conveniência de se ai-
terarem os padrões das cslampillias usa-
das nos Consulados brasileiros para a
cobrança dos emolumentos consulares,
não só por eslarcm já estragadas as ma-
irizes actuacá como tambem por terem
sido abolidos, pela nova tabeliã dc enio-
lumeiitos consulares, os sellos de valor
inferior a cem réis.

O minislro dn Exterior snggeriu, no
mesmo aviso, a idéa de se dar aos sei-
los dos diversos valores da nova emis-
são a effigie de José Bonifácio, patri-
ardia da independência e primeiro tuu-
lar da pasta dos Negócios Estrangeiros.

Antes d.rãbêTíira da sessão de hon-

lem. 110 Senado, muita gente nos corre-

dores commentava a situação poliliea da

Hábil:, havendo referencias cm torno

das duas vagas existentes na bancada

do grande Eslado elo norte, 11a Câmara

Federal.
Dc consideração em consideração,

chegou-se, eiufim, a falar na morte do

dr. Souza lírito, deputado haitiano pelo

3" districto eleitoral, que em mais de

uma legislatura vinha represen ando

aquella terra. Os conhecidos, os inti-
mos, davam esclarecimentos sobre a

vida do fallecido parlamentar, desde o
Maranhão, onde iniciou a sua carreira;
no Recife, onde se bacharelou, e na Ba-
lua, onde exerceu a magistratura c foi

juiz .le direito muitos annos, achando-
sc então, em disponibilidade.

Accrcscentaram até a acção do dr.
Souza Brito na vida politica da Bahia.
como deputado c senador estadual an-
tes do seu partido o enviar á represen-
tação nacional.

Tois bem. Apezar dor. boatos c da
lembrança que este desapparecimento
inesperado trouxe ás cogitações dos bas-
tidores do Senado, á bora do expcdieil-
te da reunião de liontem ninguém teve
a idéa simples de pedir a palavra e
fundamentar um voto de pezar pelo
fallecimento do deputado baliiano. Com
esse cochilo, os senadores não foram,
apenas irreverentes á memória de 11111
parlamentar estimado: foram tambem
(Icscorlczes para com a outra casa do
Congresso, onde o morto tinha assento.

O esquecimento do Senado foi. assim,
uma neta «le triste impressão.

Us

t.v
. i.i
ra
co.
rei

de que sc honrariam cm pos-
os os paizes mais cultos. No
'.te á garantia de direitos indi-
.:es e políticos, o filho desla ter-
¦•-\li naquclle tempo, desvaneci-
'•xclamar: "Sou cidadão brasileiro",

luz::: Io com justo orgulho pa-
tiio.:eo "Civis 

rom.intim stim". E
çuc nos deu o regimen presidencial
cm vinte e seis annos de existência?
Melhoramentos materiaes, não ha
Ouvi Ia, mas qut os nossos recursos
financeiros nio nos perxtttiam tel-os,

míií interesses c-ompr-ometlido
nossa politica dc dissipação, dc in-
consciência, de vaciüaçõcs e de mo-
rosiJtide, quando «' faclo que «1 crise,
longe de melhorar, se ar/gravou pela
s.tprrvenicncia da grande guerra cre-
clama providencias urgentes, que nos
salvem c evitem pela menos novos e
maiores prej:ti:os aès que confiaram
r.a nossa palavra e trouxeram o c¦*..-
curso de scu capiial f ira ,; ol-ru dc
nosso Progresso,"

Xcsse ponto, é claro que o Jornal
não csl-i discutindo; está monolo-

gondo.
Xinguem sc mostrou contrariado

com o Sr. Lafont, pelo faclo dcllc
tei ido ao Ci!tete cabalar uma in-
dcmtiisaçâo para os contratas da rede
bahiana. listava no seu papel dc ho-

0 ministro da Fazenda, attendendo
ao que solicitou o seu collega da Agri-
cultura, autorizou o delegado fiscal cm
Minas, a entregar ao administrador do
nuclco colonial dc Ouro Fino, c ao
zelador tio de João Pinheiro, já eman-
cipado. dentro dos crediros distribuídos,
a importância dos salários mensaes
dos trabalhadores dos referido? uu-
cleos .devendo os ditos. funecionarios
prestar contas dos recebimentos.

¦Serão boje recebidas pelo sr. Wcn:
ccsláo Braz representações das asso-
ciações commerciaes, industriaes e
agrícolas do llrasil. Essas comuns-
sões vão expor ao chefe da nação a
necessidade, que é já bem evidente,
de se fazer a reforma dos estatutos
do Banco do Brasil, de sorte a ser
alterado o prazo do desconto de le-
eras, de tres para seis mezes.

¦Sendo o Tliesouro o maior accio-
nista do Banco, e mantendo com elle
as mais estreitas afinidades, eviden-
temente nenhuma modificação pode-
rá ser feita na lei básica daquelle
estabelecimento de credito, som que
o governo a -autorize, e a sanectone
com o seu voto em assembléa.

O sr. Wenccsláo Braz recebera
certamente, com a maior beneyo».'»
cia do .pedido que lhe vae ser feito,
deferindo-o imnicdiataniente, «wnp
aliás consta ser sua intenção.

Pela actual lei orgânica, o Banca
não pódc ir além do prazo de tres
mezes para as operações de descon-
tos. Allegar-sc-á que tal prazo é o
coiunuimmentc adoptado om todos o.s
bancos e om todos os .paizes. c que
a re.stricção actual não offcrece im-
pedimentos á reforma das letras des-
contadas, como tem sido feito, etn
geral, em todos os estabelecimentos
de credito.

Ua, porém, a objcclar qne os cos-
tumes, variando dc paiz para paiz.
variam lambem dc praça para praça.
c que essas variantes não são resu!-
tado de fantasias commerciaes ou dc
negligencias dos homens «le negócios,
mas são ordinariamente conseqtien-
cias de condições intrínsecas dos pro-
prios mercados.

U commercio ou a industria, af-
fluindo aos bancos em procura do
capital que de momento lhes falta e
lcvantando-o com apoio do credito
que inspirem e sob a fôrma do des*
conto, procedem assim para manter
e alargar as suas •operações baseadas
na compra ou na venda de mercado-
rias. .Mas. essas operações, que nos
paizes largamente explorados, bem
servidos de meios de transporte,
relativamente pequenos quanto á_ sua
extensão territorial, nodein se/r liqtli-
dadas em prazos curtos, exigem no
Brasil prazos muito mais largos, pre-
cisamente porque a situação entre
nós é absolutamente diversa da das
demais nações: somos um paiz de ta'.
grandeza territorial, que d.entro das
nossas fronteiras, como toda a gente
sabe, cabem a Allcmanha. a Erança,
a Inglaterra, a Áustria, a Itália, a
Hespanha, a Sucoia, a Hollanda,
Portugal, a «Suissa, a Grécia, a Ser-
via, o Montenegro, a Rum.-inia, duasi
toda a Europa, como se vê, e ainda
tudo isso duas vezes, podendo ainda
deixar mais de um milhão:'dc kilo-
metros quadrados dc saldo a nosso
favor...

Toda esta nossa extensão territo-
rial, mal servida d,c estradas de ferro
e de todos os demais systemas de
transportes terrestres, , fliiviacs ou
marítimos, J-a 4e necessariamente of-
ferecer certa morosidade ás opera-
ções do commercio, o que é suf íi-
ciente para determinar entre nós
costumes commerciaes tambem ditic-
rentes dos demais paizes.

Dahi, a necessidade de ser movi-
nieutado o credito em harmonia com
as imposições determinadas pela mo-
rosidade tias liquidações a que o
commercio tem dc sujeitar-se.

Aügura-se-nos que o sr. Homero
Baptista, 'presidente do Banco, quan-
do tomou a resolução dc indicar pu-
blicamente a conveniência da refor-
ma dos estatutos, o fez pela observa-
ção exercida sobre todo o nosso
meio commercial. e, por outro lado,
cogitou de alargar o numero das
agencias bancarias, no sentido de
tornai* mais cfficaz o auxilio do cre-
dito a todas as classes laboriosas,
verificou que se torna necessário
que o Banco se colloque em condi-
ções legaes que lhe facilitem a sub-
ordinaçao aos usos e ás conveiiien-
cias das classes dc que vae approxt-
mar-se.

Dentre as nações curopéas que
tèm lido maiores transacções ile
compra c venda com o Brasil, uma
tlaqticllas que melhor souberam com-
jirehender as exigências das nossas
praças, foi, sem -luvida. a A.lema-
nha. Os vendedores allemães. obe-
decendo a um alio intuito commer-
ciai, jamais regatearam ao commer-
cio brasileiro as condições que este
indicava para as suas operações. O
prazo para o resgate das letras de
mercadorias fui sempre francamente
favorecido. E' claro qtie os fabri-
cantes e conimcrciantcs allemães en-
contram tambem por seu turno na
Allemanha facilidades bancarias,
quanto a descontos, que lhes permit-
tem a sua subordinação aos costtl-
mes ou ás necessidades commerciaes
do nosso paiz.

Os Estados Unidos tèm procurado
agora e a todo o transe aproveitar-
se da guerra para conquistarem os
nossos mercados, que são dos mais
seduetores do mundo, Elles prepa-
ram-se para afastar destas paragens
tanto quanto possível a concorrência
européa. Todavia, o maior embara-
çc dos norte-americanos consiste
cxactamcntc na questão dos 'prazos
para u resgate das k-lras de mercado-
r.as. Elles preferem as vendas a di-
nheiro, c até mesmo a dinheiro ante-

Era corrente, hontem, nos corredo-
res da policia, que o sr. Laurcnttno
Pinto reassumirá o cargo de inspector
da Guarda Civil, para dias depois pedir
demissão. E dizia-se que isso era pro-
posito deliberado do governo,

E' uma coisa eni que ninguém pôde
acreditar. Esse negocio do sr. Lauren-
tino não se tem passtido nos bastido-
res. Quando elle começou a agitar-se
estava no poder, mascarado dc maré-
chal Hermes, o senador Pinheiro Ma-
chado. Surgindo as primeiras denun-
cjas contra o sr. Laurentino, o sr. Pi-
nheiro movimentou-se de tal modo, que
em pouco todas as aceusações levan-
tadas contra esse homem, e que tive-
ram plena confirmação mesmo aquelle
tempo, foram abafadas.

Mas o governo do sr. Wenccsláo
Braz fez reunir iodas as complicações
do sr. Laurentino, mandando instaurar
um: inquérito administrativo, que evi-
denciou falcatruas por cllo praticadas,
não só nas Capatazias da Alfândega e
na Guarda Civil, como tambem no re-
ruo to cargo de almoxarífc, que havia
oceupado nas obras do canal do Man-

6p*
Sc j'á leu o relatório do i" delegado

auxiliar, o presidente da Republica ha
de ter notado que esse funecionario da
policia desenvolve, nas suas considera-
ções sobre o caso, a bem justa demoli-
stração de que ao sr. Laurentino só
pôde ser applicada uma medida admi-
nistrativa: a demissão, a bem do ser-
viço publico.

. O sr. Léon não o diz assim franca-
mente. Mas è o que resalta do seu re-
latorio,

Como se vem dizer, agora, que o
sr. Laurentino voltará á Guarda Civil,
para depois pedir demissão? Se assim
é, deve ser uma coisa muilo elástica a
apregoada moral administrativa destes
tempos..,

FRANCEZES EM TODA A FRENTE
ESQUERDA DO MOSA

Os italianos, por sen turno, repellem nm violento
ataque dos austriacos
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Dois aspectos da ffiierra, na- Unha ilalo-austriacii. — A' esquerda, uma visto
d direita, um subúrbio de Gorisia
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dos arredores de MmifaU

A PALAVRA OFFICIAL IA BATALHA
A guerra contada por DE VERDUN

Varias noticias

elles mesmos
ALLEMANHA — Berlim, ._. — O

quartel general communica cm data de
_o de maio;"Nos Argonnes as nossas patrulhas
depois de fazerem explodir varias mi-
nas, que causaram grandes perdas ao
inimigo entre mortos c feridos, pene-
traram na segunda linha dos francezes,
de onde regressaram com alguns pri-
sioneiros

Repetidos ataques contra as nossas
posições recem-conquistadas em am-
bos os lados da estrada Haucourt-Ea-

Itio (lc Janeiro—S. 1'imlo—Santos I nes foram facilmente rcpcllidos.'
(buiitlil 12.000 contos fortes A nossa infanteria abateu cinco
SAQUES A' VISTA E A PRAZO aeroplanos inimigos, a sudoeste dc

sobre todos os paizes e todas as opera-1 Vail.y. "litros quatro foram destruídos
ções bancarias nos seus variados ramos em combates aéreos peno de Aubcr.

nas melliores condições do merendo. | ville, sobre a parte meridional do bos-
¦- Uesse, próximo a Avoucourt e

Verdun. Os nossos aviadores
l atacaram os navios inimigos na costa

o aerodromo e a
O presidente do Estado do Rio dc I eslação" ferro-viaría Jc Dlinkerque, os

lanuiro visitou lionlem a fazenda de estabelecimentos militares dc St. 1oi,
iKiiássú, ele propriedade do Mosteiro de Dixmude, Poperinglio, Amicns, Cha-
São Bento, na baixada flumin.nse, li* I lons e Suippes. com bom exito.
nha de Petropolis. „ Na rente russa, nas proximidades de

A 9. ex. o abbadc d. Pedro Egge* Smorgon, um aviador allemão abateu
um aeroplano

Os fráncezos resistem
a nm violoiitissimo

ataque dos allemíles

Banco Nacional ultramarino
s*DE EM LISBOA—FUNDADO EM 186.

tt. dn Qiiitiiniln esiiulnn Alf/indcírn | f? 
<>e 
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I flamenga, os abrigos,

s. ex.
rat, offereceu um lauto almoço, mos-
traudo-lbe em seguida varias culturas,
notadamente de arroz, cm campos ou-
tft-ra inundados, c boje complelameii*
te enxutos, e onde a Ordem fez as pri-
oleiras experiências, a pedido do gover-
no do Estado, com tal exito, que de
cinco hectares de ensaio, resolveu plan-
tár quatrocentos, tendo acabado de ad-
qiiárir iim arado por vinte c seis contos
de réis. e que tomba um hectare de
terrça por hora.

O presidente tambem visitou as ms-
lallnções de irrigação das culturas de
arroz.

\ administração do Correio da Ma-
-ilut. assim como todos os seus agentes
» viajantes, acceita assignaturas para
i revista portuguez» O Rosário, uma
Ias mais bem feitas publicações catho*
•<•:.!. píli-íitlas cm Portu uni-

iiiges k Bespingos
T)iz um tclegraraina do Recife .uc o ge-

neral Dantas Iiarreto teve ura embarque
mais frio que um de7.embro.

K' natural ; o Dantas não fez nn Recife
o "tempo quente" que aqui se esperava.

*

russo num combale
: aéreo.
; Nos I3.ill.aiis nada dc novo."

ÁUSTRIA — Vienna, -2. — O cs-
1 lado-maior communica, em (lata de 19
j de maio:" Desalojamos os italianos de Col
! Santo, a sudoeste de Rovorclo.

Desde o começo da nossa offensiva
no Tyrol meridional aprisionámos ali

. 257 officiacs, 120.00 soldados e capin-
' ramos 107 canhões, entre os quaes 12

obuseiros dc 28 centímetros, bem como
6S metralhadoras."

Berlim, 22 — O Almirantado commu-
' nica. cm data de 20 de maio:

"Uma esquadra de aeronaves alie-
mãs, partindo da costa flamenga, cm-
prehcndcu, ua noite de hontein para
hoje, 11111 " raid" sobre a Inglaterra,
bombardeando os porlos e as obras de
fortificarão de Dover. Deal, Ramsgate.

i Drondst.iirc e Margatc. Os observado-
res constataram em vários pontos cx-
plo.sões e grandes incêndios,

Apezar do violento canhoilcio das
baterias costeiras e dos navios de guer-
ra do inimigo, todos o.s dirigiveis re-

i gressaram incólumes tis suas bases."

No Occidente

A luta intensifica-se
em alguns pontos

liontem -
ipitulo ciu

assn
bis-

Uni tópico (lo Correio d
nes Piii-jes um quin.io em
turia conlcniporanca.

K' o caso que haviamos attribuldo a
Rio Branco a accão diplomática que res-
tituiit ao Brasil a illia da Trimladc, com
c_ seus tliesouros, a sua posição geogra-
pluea c- os seus carangucijoi

Justifica-se, porém, o nc
Tíjranco conquistou para- í
s6c9 o Amapá c o Acre

Segundo informações recebidas pelo
ministro (io Exterior, o nosso carvão
está sendo vendido na Republica Argen-
tina a 16 pesns ouro por tonelada. Não
é muito, mas já é alguma coisa, tanto
mais quanto se sabe que a Companliia
Sul-Atlantica, daquelle paiz, está empre-
gando esse carvão, com bons resultado?.
c por isso mesmo virá a ser um consu-
niidor excellente, que pouco a pouco
procederá, sem o sentir, á valorização
do produeto.

Desde que todo? o? consumidores ar-
gentings se dêem bem cem o carvão do

nas |

cipado, e aliando não podem deixar
dc vender a prazo, limitam-no por tal
forma que sc toma inacceitavel.

isto confirma o que acima d,izc-
mos: o alargamento dos prazos dos
descontos não té exigido por máo
costume ou nefrligencia commercial
íio Brasil, mas por condições intrín-
secas da própria nação, as quaes pe-
satn sobre a acção dos homens dc
negocio.

Depois, ainda ottlra razão ha para
que o Banco do llrasil. reformando
os seus estatutos, se colloque á altu-
ra das necessidades commerciaes. E'
que os bancos estrangeiros, como re-

sr_i cnçnuo. Rto
Brasil as Mis-
tre.-i territórios

distinetos de um fó Brasil verdadeiro.
Como vem, nada dc mais,.. Trindade.

Uulii o lapso-

Londres. 22 (Official) — A sudoeste
dc Wiclíje, repcllimos tres pequenos
ataques.

Ao sul de Souchez, travou-se um duel-
lo de artilheria. O inimigo canlioncou
Mazzegard e Xoeu-I-. s-Mines, assim ro-
mo as no«sas trincheiras cm torno de
Ovillers, Aultmille c Hullocb.

A nossa artilheria fez calar unia ba-
teria inimiga ao norte do bosque de
Annicty.

Paris. 22 — (A. II.1 — A batalha
«le Verdun continuou hontem com ex-
traordinario cncarniçanieiito. Os alie-
mães, desde 4 do corrente, data em queretomaram a offensiva, obstinavam-se-
inutilmente em querer tomar ou a co-
liua 30a ou .Mort-1-Ioninie. lim face,
porém, do iiisucecssa constante das
aeções locaes — que, apezar de locaes,
não deixavam de ser bastante renhidas
— resolveram lançar hontem um ata-
que geral em toda a frenle solire a mar-
cem esquerda do Mosa. Calculavam que
desta vez o embate fosse siifficicnte-
mente violento para decidir da situação
em scu favor; mas, o desapontamento
não se fez esperar. Xão só a linha fran-
ccza não foi quebrada em nenhum pou-
to, mas ainda os contra-ataques levados
a effeito pelas nossas tropas nos fize
ram senhores de posições tacticas de
bastanlc importância. Tal é, em resumo,
o balanço do considerável esforço ini-
nnigo depois da tcnfUüivn -de ataque
regisiada a n do niez findo.

Paris, 22 — («Official) — Na mar-
gem esquerda do Mosa, entre o bosque
de Avocourt c o rio, continuou renhida
a batalha ali travada.

Nas immediaçõcs da estrada de lês-
nes a Hattcourt, tomámos duas trinchei-
ras ao inimigo _ cnnhoneámos cfficaz*
mente, ao sul da colina 288 unia pe-
quena obra que o inimigo nos tinha to-
mado no dia i3 e que está agora com-
pletamcnte dcsmnritülnda.

A lésic da colina 30.1, o inimigo ata-
cou violentamente c penetrou, durante
alguns instantes nas nossas primeiras
linhas, donde, em seguida, foi expulso,
com graves perdas.,

....s vertentes a oiístc de Mort-IIom-
mc, unia brigada allemã atacou vio.cn-
tamen te as nossas posiçücs, mas seitl
resullado, graças ao fogo das nossas
metralhadoras c á explosão das nossas
granadas. As fortes columnas inimigas
que tentaram alii o assalto, ficaram sob
a acção da nossa artilheria e viram-se
obrigadas a recuar precipitadamente.

Xa margem direba do Mosa, houve
11111 violentíssimo canhoneio tio sec.or
de Don.iiiinoiit. Atacámos cncrgicanieiv
ie o inimigo e ocetipáiuos as pedreiras
de llaiidrcmont, onde os allemães sc
tenham fortificado solidamente. Fize-
mos abi oitenta prisioneiros e tomámos
quatro metralhadoras,

Xos outros pontos da linha de fren-
te, houve canboncios intcrmittentcs.

Expulsão dos chefes da
casa DOrey, de

Lisboa
Londres, cc — (A. A.) — !:.'-.-'V

ções recebidas de Amsterd.cn dizr: i
que o imperador Ciiilherme, da Alie-
manha, regressou inespe-adamente, 2
Berlim, seguindo logo para o .-: u p..-
lacio de Postdam, onde recebeu o
chanceder Bclliinaiiil Mollweg cc:n o
qual teve demorada conferência.

Attribue-se alta importância a essa
conferência, que sc suppõc ter sido mo-
tivada pela grave situação interna «io
paiz.

Londres, 22 ~- (A. A.) — Cirai':'
aqui a noticia de 'haver sido descoberta
em Coiisiantinopla uma conspiração
cujo fim era libertar o ex-sultao Abdul-
Hamid.

Segundo a mesma noticia, foram cf-
fectuadas numerosas prisões, figurando
entre os conspiradores, vários oííiel.t' s
turcos de alta patente, conhecida:!','';'.-
te contrários ao actual estado «le coi-
sas.

Montevidéo, 22 — (A. A.) — Fun*
deou no nosso porto, o cruzador ingb _
Abouliir, que aqui se demorará ape:.?
o tempo regulamentar.

A GUERRA NO AR

Kio Grande, procurarão applical-o nas j petidas vezes o
suas industrias. O de Cardiff, ..o bem tem demonstrado, não

Correio da Manhã
preenchem

que melhor, está caríssimo, e não pa^a
o luxo de quem o utiliza.

'Tudo isso é um facto.
Agora, perguntamos nós: quanto vale

unia tonelada dc carvão brasileiro aqui
no Uio de Janeiro, no coração ela Repu-
blica? A rcspo=:a está n_i boca de toda
gente: não vale nada, porque até agora
ninguém conhece o seu grande ou peque-
no valor, sujeito que elle tem estado a
simples analyses de nenhum effeito pra-
tico..

lê' ele desesperar.
Em todo caso, resta-nos o consolo de

qne o carvão brasileiro, que pelos mo-
dos só daqt-i a muitos annos no*, ser-
\irá de alguma coisa, j.i tem a sua co-
tação na Argentina, com symptomas de

mem de negócios. O que se contes-jaka...

tttncçocs que poderiam justificar a
sua existência entre nós. Do que
menos cuidam é precisamente de des-
centos. Elles servem 03 interesses
dr. commercio de suas nações, fazen-
do a cobrança das letras de merca-
dnrias, exploram o.s câmbios o. re-
stringindo o credito aos ultimos cx-
tremos, somente facilitam empresti-
mos sobre cauções fortemente ga-
rantidoras do bom exito das liquida-
ções. An dam por ahi as estatísticas
provando isto que dizemos.

Desta sorte, dar ao Banco do Bra-
sil orientação mais pratica, levando-o
a appro;<imar-se mais intinianiciuc
do commercio, da industria c da la-
votira, servindo francamente as cias-
ses laboriosas c honestas, eqüivale a
.imprimir á instituição bancaria bra-
sileira um cara.íc.-Utico mais jierfei-

VA Kl O S COMÍ-ATUS
[.-v-ri-K ..i.itoi'1,.--
xas Ar.r-i.-i.os K
AI/LEMA IOS

Paris. is. (Official). — Uma esqua-
drilha de aviões inimigos fez durante
a noile de 20 e 21 dois "raids" sobre
a região de Dlinkerque, lançando dn
primeira vez cerca de vinte obuzes c
da segunda cem. Em conseqüência do
primeiro bombardeio ficaram mortas
quatro pessoas e feridas quinze; em
conseqüência elo segundo, morreram
dois soldados c uma creança e ficaram
feridas vinte pessoas.

Os aeroplanos alliados trataram logo
de perseguir os atacantes, conseguindo
abater dois apparelbos, já sobre as li-
nhas inimigas, quando os aviadores ai-

O coronel Crir'... César, intcrpcllado por I lemães regressavam aos seus postos.
«-, vespertino, sobre o incidente Pantalcão, Assim que se verificou o primeiro

. "raid , organizou-se uma frota dc 53
assim sc expressou ,..„„., aeroplanos francezes, inglezes c belgas,

- Pretendo .icir perante o. tribunaes voaram sobre os ncantonamentos
para e que já entendi-me c-rai o meu advo- , a]jcm5cg de Wiwcgc e Chistelles, lan-
gado." I çanilo 2..0 obuzes. _ _ _

Se o repórter não se re-nonsi-iliza pela I Alguns apparclhos inimigos tambem
redacção, o coronel terá dc responder, pe-| fizeram um "raid"

Italia-Austria
Os austriacos são re-
pellidos em Conizugna

Roma. 22 — (A. H.) — O inimig'
lançou íiontrin enormes massas de tro-
pas contra as posições i.altanas Cíí>
Conizugna, mas foi repellido com gr.in-
des perdas.

A artilheria austríaca varejou foi-
temente as linhas italianas cm Paiui ¦'-
e no valle do Tcrragnolo, ao que as
nossas baterias responderam contraí. -
lendo eíficazmcnte.

Homem, á tarde, o inimigo lançr 1
fortes ataques ás nossas posições n.i
zona do Asiieo e da llrena. Todf.s
essas tentativas, porém, resultaram l«i-
uteis c redundaram em graves prcjii'
7.03 para os assaltantes, Retomam '
alguns fortes e fizemos uns cem pri-:.-
neiro...

O Jogo dos nossos canhões attinp.il
e deixou completamente rcvotvida-í ..*-
defesas inimigas no alto Ilut.

Em tempo : acecitando o quimío do to-

fico, os Pingos, porém, por sna vez, dão

um outro quináo : a questão da Trindade
uão foi resolvida, como diz o tópico, por
arbitramento, mas mediante os simples bons
officios dc Portugal, qtie concorreu, com
os documentos que possitia, para provar á
Inglaterra que n illia era nossa.

Assim os Finges c os Tópicos

quite... >

i. 
" 

*

ficam

r.-.atc a justiça civil,
â grammatícat

por crime dc injurias

A CRISE DO PAPBT.

A crise cm toda gente 05 golpes vibra !
Xinguem dellcs escapa cm lal momento
Ch.-gnu a vez da imprensa

Xo preço

enorme é o
[augmento

do papel, de trepo ou fibra.

quinze
jtlizos

arremessaram
bombas sobre Helfort. Os pre-
causados são insignificantes,

A GUERRA NAVAL

Pólie o parei não sei quantos por cento :
O preço de uma arroba hoje é o da libra I
:. 110 dar forma escripta ao pensamento
A inteira "escripta" sc desequilibra.

Dos poetas é culpado o immenso bando.
Com pbrases que não vão ao fira da linha
Papel e mais papel dcsperdi-.-iido ;

Nada dc versos, pois I (que sorte a minha!)
Foca-se a guerra aos poetas, 00 commando
Do bravo capitão da "SforgadinUa I"

!_
*

Numa entrevista com um v-.i.rtir.o dis-
se, Santos Dnmont achar uma tolice o em-
iprcso da ralavra marrisage para a o.Vr,i-
sege dos hydroplanos.

— E "com toda a razSo ! commen.ou b
«eposa. dc um nosso amigo: rr.cri sage é
cçisa qu: não csine 1

C"*r_no & O.

Londres, 22. (A. H.) — Os nossos
aeroplanos travaram com pleno suces-
so vários combates com os aviões ini-
micros nas proximidades do bosque de
Adinfer. ....

Um apparcllio inimigo, incendiado
' pelos nossos, caiu perto de Contalmai-
! s«*>n; outro tambem em chammas, caiu
I sobre ns linhas allemãs nas pro .imida-
| des de Maricourt; um terceiro despeda-

çoil-sc de encontro ao solo, junto As nos-
sas linhas; e finalmente, um quarto foi
obrigado a atterrar perto das nossas
tropas, que iminediatamcnte aprisiona-
ram o aviador.

Um aeroplano inglez caiu nas linhas
allemãs.

Paris, 2:. (A. A.) — Em despachos
de Gênova diz que caiu em território
SU1SS0 um avião allemão, quando ile
regresso dos lados da França, onde
parece ter sido attingido pelo fogo dos
canhões francezes.

Quer o apparelho, quer os seus dois
ipilotos ficaram completamente perdi-

dos, não se distinguindo mesmo uns e
outros, que formavam v.m só monte de
ruínas.

fíc-t-M, 32 (A. H.)—Um aeroplano
austríaco que voava sobre o alto Adria-
tico, foi attingido pelos tiros de uma
das nossas baterias dc marinha.

O apparelho caiu ao mar Completa-
mente envolvida «nj ehasinias.

PORTUGAL

A situação interna da
Allemanha é

grave
Lisboa, 22 — I.A. A.) — Em virtude

da expulsão dos chefes da casa D'Orey,
assumiu a direcção da mesma, o sr.
Trindade Coelho, cidadão portuguez.

Z.íí-1-ia, 22 — (A. A.) — Conforme
informámos, encerrou-se o Parlamento,
-uc só reabrirá as suas portas a 2 de
dezembro vindouro.

Foi approvado o orçamento da des-
pesa, calculada era SS.135.922 escudos
e computada a receita em 86.100.23C
escudos,

Fiocu resolvido quo sejam considera-
Ias extraordinárias as despesas de
guerra, que serão approvadas cm oeca-
sião opportuna.

Lisboa, 22 — (A. A.) — A imprensa
publica .is conclusões da ultima confe-
rencia inter-parlanieiitar sobre o com-
mercio, realizada em Paris, pelos repre-
sentantes das nações que constituem a
"Entcnte ",

Lisboa, 22 — (A. A.)—Telcgrapliani
de Paris:

AniHtnciam de Toulouse que o sr.
Magalhães Lima realizou naquella ci-
dade, ante uma enorme concorrência,
a primeira dc sua série de conferências
sobre Portugal na guerra.

O applaudido tribuno c republicano
portuguez perorou, apresentando á
França os votos de Portugal pelo
triumpho da causa do Direito e da Li-
berdade.

As ultimas palavras do orador foram
cobertas dc palmas, constituindo a con-
fercucia do sr. .Magalhães I.ima um ver-
dadeiro suecosso.

Lisboa, '¦> <J. M.) — O presidente
da Republica offercce no próximo sab-
bailo, uni banquete ao sr. Lopez Mu-
noz, ministro da Hespanha nesta ca-
Pitai.

Assistirão tambem os ministros, os
renrescr.tantes diplomáticos das nações
•illiadas c altas autoridades civis e mi-
litares.

Lisboa, 22. (A. II.) — Assegura-se
nos centros potiticos que serão convo-
cadas sessões extraordinárias do Cen.
gresso, em julho e agosto.

Lisboa, 22. (A. 11.) — F.stá nesta
capital, de passagem para Bordeus. o
cidadão brasileiro, sr. Octario de San-
-a Dantas, que tomou parte, como vo-
Hmtario do exercito francez, uas ba-
talhas da Champagne e do Artois. •

O sr. Souza Dantas regressa do Rio,
onde esteve alguns mí2es em gozo de
licença.

Carvoeiros allemães
postos a pique

Stokolma, 22 (A. II.) — Os . «*r.r-
voeiros allemães "Hebe". "Pera", "Far-
ge", c "Capoland", furam postor. a pi-
que por 11111 submarino 110 Baltieo.

*
A Hollanda dirige á Alie-
manha uma nota enérgica

Londres, 22 (A. A.) — O "D.iiiv-

Mail" affirnia que a Hollanda enviou
chanccllaria dc llerlim uma noia red
gida em termos muito enérgicos, :cs
ponsabilizando a Allcmanha, p-.lo af'.'.*"'
damento do paquete 

"Tubantia".~ 
NA MESOPÕTAMIÃ"

FROSEGURM COM I.XlTft
AS OPBI. AÇÕES \.V
GLO-RUSSAS

Nova York. 22 — (A. A.) -- Tcl»
grammas de Londres confirmam que _.?
operações das forças inglczas na M*-
sopotamia proseguem com exito.

Os turcos evacuaram 8e'haiesa, per-
seguidos pelas forças do general Gor-
ringe. que durant: .i marcha sc apod*>
raram do redueto turco de Dujaila*.
fazendo numerosos prisioneiros.

Confirmam os mesmos telegrnmn-.a*
a noticia «le se haver reunido ás forças
do general Gorringe a cavallaria ni'.;_
que eslava cm marcha sobre Bagdad.

Londres, 22 — 
"JÃ. 

A.) — Os iil-i-
mos lelcgrammas aqui recebidos infor-
mani que as forças anglo-russas cm ope-
rações na Mcsopoiamia se encontram
actiialitieníe a 130- kilometros dc Bügdr-J,
para onde continuam cm marcha.

A campanha na Russia
Amsterdam, 22 — (A. A.) — An*

maneiam de Petrogrado para cs:., ca-
pitai, que fracassou a tentativa de of-
fensiva allemã na região nordeste dr.
Spnr-itíinnoi continuando, entretanto,
cada vez mais intcijsamente o duello *>e
artilheria no isthmo formado peles la-
gos Naroch e Miadziol.

Ss operações na frente belga
i\ \CCAO DESBNTOLVB

SE OOM GRANDE A<TI-
VIDADE

Ilavi-e, 22 — (A. íí.) — Conin-.uri.
cado do estado maior ...-

Durante a noile esteve travado ; a
r üião de Dixmudo um ducljo de ,.-.¦-
lheria, que se tornou particularmei'.'e
violento em direcção de Steenstraete.

Houve tambem neste ponto um ir.-
tenso combate de bombas e granada*.

Xo decurso de uni dos encontros .-.'•-
reos de hontem. um aviador belga ab»-
teu ao largo dc Nieuport o apparelho
adversário que foi cair no mar .

_»—- TT
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CORREIO DA MANHÃ — Tei^-feha, 23 de Maio de 191G

Na Gamara
O sr. Luiz Domingues, faz

como sempre, pilhérias
Sob a presidência do sr. Vcspucio de

Abreu, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro e Juvenal Lamartinc, foi liontem,
á hora regimental, aberta a sessão da
Câmara, com a presença Je 59 depu-
lidos.

O sr. Lamartinc leu a acta da sessão
anterior c, antes dcUa ser approv.-ida
pela Câmara, oecupou a tribuna, para
um folhetim humorístico, o sr. Luiz
Domingues,

O orador começou fazendo um in-
troito 'histórico, passando á Câmara a
certidão da sua edade .parlamentar.
•Disso que foi parceiro, nessa coisa de
labutas na Cantara, de varias gerações
dc patriotas, desde Saraiva, Frederico
Borges Lamoiinier, Go.1ofrc.to e Manuel
Fulgencio, alé o sr. Gustavo Barroso,
muço futuros,1 e que escreve, de vez
cm quando, nas folhas carioca;, coisas-
«le literatura. Isso-queria dizer — tesu-
inill o orador — que ha dezenas de nn-
nos que emprestava «a sua actividade ao
Congresso Nacional, do qual só se afãs-
tott para fazer a felicidade do Mara-
nhão... Ma muitos annos que era, pois,
deputado, comquanlo não tenha feito,
durante todo esse tempo, resolutamente
nada em favor do paiz, em beneficio da
nação, Mas não era somente isso —
declarou o orador — pois a verdade e
que, apezar de se achar já veterano na
Câmara, não sabia -ou, por* outra, não
aprendera coisa alguma desse negocio
de tomada de contas, para cuja commis-
são permanente fora ultimamente eleito.
Escrupulosamcnte o orador não podia
acccitnr a incumbência, motivo por que
deliberara oecupar a tribuna e rcnitn-
eiar o encargo. Esse era o motivo.
Ninguém linha o direito — deixou per-
ci ber o orador — de o suppõr pregui-
coso, nntifio só c intransigentemente de-
«licado das vantagens do mandado par-
lamentar, porque eslava disposto a coi-
laborar, sempre que lhe fosse possível,
uos trabalhos de todas as cominissões.
Isso era que se afigura ao orador c
á toda gente muitissuno mais cominq-
do. Após varias outras pilhérias .arti-
culnd.13 cm tom serio, que o alegre tini-
lue de voz modificara, o sr. Luiz Do-
mitigues abandonou a tribuna,

Siihiiiçttido 11 votos, foi approvada,
sem mais observações, a aela da sessão
«1.-- sabbado. O expediente lido constou
das relações de addidos dos Ministérios
da Marinha e do inlerior, enviadas tle
accordo com a disposição do art, 136
da lei orçamentária vigente e de um re-
querimento de concessão para a cxp!'0-
ração do tatlino de mangue, cm Sati-
tos.

«•.pós a leitura «leses documentos, fa-
larani, os srs: Arlindo I.eoite e Bitetio
de Andrada, qiie fizeram o necrológio
dn dcpuindo Souza Hrilo.

ponta
para
com

AS FRUTAS BRASILEIRAS

recebe-

LORD;Cigarros,
de cortiça,
200 réis,

brindes. Lopes. Sá & Comp.
..- -—rMr3W)>-'v^!l f> ttm

AS COMSSÕES DA CÂMARA
Pela primeira vez depois de eleita,

reuniu-se hontem, afinal, a commissão
de Constituição c Justiça da Câmara,
sendo confirmada a escolha «lo sr.
Cunha Machado para presidir aos seus
trabalhos.

Na acta, foi inseri Jo um voto de pe-
zar pelo fallecimento do deputado Fel-
lisbello Freire, antigo membro dessa
commissão. _____

O Thesóuro Nacional eomiuunicou á
'Contabilidade da Marinha haver o
Tribunal de Coiilas registrado o credi-
to de 26.426 í8io$593, para attender ao
pagamento das despesas do corrente
anuo, de accordo com a tabeliã de dis-
tribuição dc créditos organizada *pcla
referida Contabilidade.

EM TORNO DO CONTESTADO
AS INFORMAÇÕES OTJE O SR.

MAURÍCIO DK IiACEBD.l
DESKJA

O deputado Mauricio de L«.ccrda dei-
xou hontem sobre a nlcs.i da Câmara
dos Deputados o seguinte rcqucriinen-
to de informações:"Requei 10, por intermédio da mesa,
que o governo informe:

ai quaes os termos dos relatórios
apresentados pelos generaes Carlos
Mesquita e Setembrino dc Carvalho so-
bre ns operações militares no Contesta-
do, bem como ns nomes dos cidadãos
que tenham sof írido pena de morte, sua
nacionalidade, edade, sexo e motivos
da pena, e os documentos relativos a
seu processo, até final condemnação;.

h) no caso de terem sido siminiaris-
simas taes execuções, sem fôrma de
processo e não ordenadas pelo chefe da
expedição militar, quaes as providencias
pelo governo tomadas para a punição
das autores desses actos criminosos.

Sila das sessões, 2,1 de maio dc 1916.
— Mauricio dc Lacerda."

Sabemos que, proximamcnle, o allu-
diilo deputado oecupará a tribuna da
Câmara para tratar (Ia questão do Con-
testado, sendo provável que, por essa
oceasião, analyse ,1 acção ali do gene-
ral Sclembrino de Carvalho.

Do coronel Hannibal Porto
mos a seguinte carta:"Monlcvidco, 14 de maio de 1910 —
Sr. redactor. — Acabo de ler, com
mentido, no importante Diário de La
Plata, dirigido pelo eminente jornalista
dr. Ramirez. o artigo • que. lançou Cll
Vidal no Correio da Manhã a .propósito
do commercio de frutas com aa repu-
blicas platinas. Realmente é lamentável
que, até agora nada sc tenha feito no
sentido de incrementar a exportação
das nossas deliciosas frutas, tão apre*
ciadas nesta florescente parte da Ame-
rica, onde adquiriram justa fama.

Seria uma nova riqueza a explorar,
creando aos nossos ipomicultpres mer-
cados de primeira ordem, capazes de
absorver grande iparte da" nossa já ani
madora .producção. pagando-nos razoai-
velnVcntc o prodücto, desde que seja
seleeeionado c se apresente cm condi
ções de Satisfazer ás exigências do con
sumidor.

E' um erro, como muito bem apre-
ciou Gil Vidal, cobrarmos direitos adua-
lícitos sobre as frutas que exportamos,
c, não menor a de fazermos incidir im-
postos sobre aquellas que, importamos
do Rio da Prata, tanto mais quanto nao
temos dellas similares 110 paiz. A ven
dr. que dahi provém é tão insignificante
que nem vale a .pena fazer-lhe menção;
ao passo que o prejuízo decorrente des
sa. aiiti-economica medida, causa, da*
mnos. pois importa cm um embaraço a
unia nova industria assás lucrativa, com
a aggravante de afugentar as iniciativas
nascentes.

Demais, ha grande erro no Brasil
contra o qual precisamos, todos miamos
nos interessamos seriamente pelos nos-
sos problemas econômicos, reagir, o
qual consiste 11a taxação de todo o cnm-
mercio e industrias incipientes. Haja
vista este negocio mesmo, que cm ai-
guns listados «se pensa c se lem mesmo
assoalhado que ha o propósito de pro-
teger e estimular. Mas na realidade
nada se vê dc .pratico. K' o caso que
o pomicultor, além dos fretes caros, con-
seqtieiitcs das difficuldades para alçan-
çar os portos dc embarque, tem mais a
pagar o imposto interestadual, que ac-
crescido do de exportação constituo tuna
muralha chineza ao desenvolvimento da
producção, que em oulros paizes mesmo
da America, merece cuidados especiais,
O resultado disso é que. as republicas
da America Central e a Jamaica, para
não falar nos Estados Unidos da Ame-
rica, têm na exportação de frutas larga
fonte de riqueza estável, além tio em-
prego de muitas actividades o capitães,
que nesse importante ramo dc comnier-
cio alcançam resultados bastantes reuni-
uerativos.

Ora, o que é preciso fazer, .nois, e
proteger moderadamente, já sc vê, a
exportação das nossas frutas, íscnlan-
do-as completamente de toda a classe
dc tributação, e, se possível, dar aos
que sc dedicarem, 110 começo, tio mito-
cio, certas facilidades ao alcance do *po-
der publico e tão necessárias a iiitlus-
irias «pie se iniciam com uma perspç-
ctiva .promissora, como essa da fruli-
cultura, listas facilidades «levem, eom-
tudo, ser creadas sem tardança.

Assim, conseguiremos animar os nos-
sos pomicultores, e desenvolver o nosso
intercâmbio com es nossos vizinhos. —
Para chegarmos a resultados sntistato-
rios, deveremos *por outro lado isentar
de impostos as frutas «le procedência da
Argentina e do Uruguay, porque _as nos-
sas nenhum imposto pagam aqui.

Com essa orientação o commercio dc
frutas poderá nltingir dentro de pouco
tempo grande desenvolvimento.

Posso garantir que da parle de cá ha
a melhor vontade de intensificar, não
só este como outros ramos dc comnier-
cio.

E' pela troca de nossas mercadorias
e pelas facilidades nessa troca que, po«
deremos, com vantagens reciprocas, cs-
treitar as nossas relações de amizade
com os nossos vizinhos do Prata.

Tenho aqui conversado com homens
eminentes do Uruguay e posso assegu*
nir-lhe que ha grande desejo de effc-
ctivar essa politica, unica que nos con-
vêm.

Criem-se convênios razoáveis, regula-
dores da saida e entrada da producção
do Uruguay e do Brasil pela fronteira,
favoreçam-sc os produetos que não te-
mos similares e chegaremos a unia si-
tuação favorável e tle resultados profi-
cuos c vantajosos.

Do Brasil poderemos mandar o café,
sementes oleaginosas, assucar, _ fumo,
frutas, ele., e receber daqui farinha dc
trigo, ferragens, frutas e reproduetores
bovinos, suinos c lanigeros. Na im-
portação de reproduetores do Uruguay
temos até a vantagem solire a Europa
de que esses já são, mais ou menos,
acclimatados, dadas as condições penjo-
gicas e metereologiças desta Republica
em relação ao Brasil.

Sendo a nossa producção diífcrente
não ha motivos para questões, que sem-
pre redundam em desagradáveis e irri-
tantos rivalidades c, quiçá, cm choques
de interesses, dos quaes resultam, na
maioria dos casos, funestas cònscqucn-
cj;lSl — Hannibal Porto, director-secre-
tario da Sociedade Nacional dc Agri-
cultura."

mym-

rBÜ-HETES DE MINAS

A FALTA~DÊ TRANS-
PORTES ASPHYXIA

TUDO
A M* na Irlanda [no senado

UMA ROA NOTICIA

rii-£nmciilus nos nou*.
sionistas «lo 10.si lido

O ministro «ia Fazenda determinou
que a 1" pagadoria «lo Thesóuro Na-
cional pague, ;:té «i dia 31 do corrente,
aos pensionistas e funceionariòs que ti-
verem de receber por conta do exer-
eicio ile 1015.

Neste sentido, r., ex. baixou hontem
uma portaria ao director da Despesa
Publica.

-«a-Ow-50-O-B»-..

O sr. Paníaleão diz que não
dou entrevistas

No nosso
discute-se
moveis dn

meio ftleirnntn
com ct-loi' os

ft@d-§far

Minas Novas, maio it 1916. —

Quem fizer uma excursão através dos

sertões de Minas verá que a pecuária

se destina a ser, entre nós, uma das

maiores fontes dc riqueza. E! que, alem

de favorecida por innumcras pastagens

naturaes, abertas cm largos campos e

regada por uma multidão <lc mananciaes

sadios, a natureza climaterica é toda

propicia ao desenvolvimento da criação,

sobretudo da criação do gado vaceum

e cavallar.
No campo as alimari.is sc isentam das

terríveis pestes e epidemias, tão com-

muns á zona da malta, onde a má agua

o o insalubridade do clima tantos pre-

juízos acarretam aos industriaes que

applicam sua actividade neste genero dc

commcrcio.
B.ista dizer que nunca sc constatou

entre nós um caso, sequer, dc febre

aphtosa, 110 gado, moléstia tão commum

e avassaladora naquella zona.
A não ser o berne, que aliás é faci-

limo de curar c evitar, não temos ou-

tros males de caracter epidêmico que
attinjam á criação, salvo, entretanto, o

ít-aior delles que 6 o que tem sua ori-

gem na falta dc estimulo do criador, por
falta dc meios fáceis paia a sua expor-

tação. Este, sim, é o supremo mal, o

íval dos males, porque não afíceta só-

mente á pecuária, mas contamina toda a

escala commercial nortc-miiieira, consti-

tuindo o maior entrave ao systema cir-

ciilatorio de todas as outras industrias.

A sua falta determina a paralysação
completa do commcrcio, quer 110 ponlo
de vista de offerta, quer 110 dc procura.

Não ha compradores, e é justo que os

não haja, porque, certo, ninguém quer
se expor ao trabalho inútil c prejudi-
ciai de comprar uma mercadoria que
diifici.iM.ntc so transporta, com consid..-
raveis perelas. Os rios sem pontes, os

atoleiros, as longas jornadas, tudo, tudo

serve de embaraço .10 transporte, princi-

palmcnte do gado bovino que, além do

mais, fica sujeito a hervar-sc pelas cs-

tr.idas por onde é transportado. I, as-
sim creamos, com todos os sacrificios,
unia situação de penaria para nós mes-
mos.

Ora, numa época em que só sc ouve
falar cm crise disto, crise daqiiillo, crise
de tudo, certo ninguém se dará ao tra-
talho insano de, por mero gosto, culli-
var uma industria que sabe, de ante-
mão, só virá trazer dissabores e pre-
jui .os. A pecuária, então, é dc todos os
ramos industriaes o que mais desvcllos
e trabalhos exige por parte do homem.

lim viver e locomover-se o animal cx-

põe-se a uma serie de perigos que, «le
modo algum, compensam o trabalho que
se lhe di -pensa, entre nós, principal-
mente, porque o boi ou o cavallo custam,
além de tudo, no máximo, 40 a 50 mil
réis. E' evidente que, se assim é, não
vale a pena o sacrifício.

Mas não é só a pecuária que constituo
uma fonte de riqueza no nosso meio.
C solo e sub-solo não o serão menos.
No reino vegetal, além da fertilidade
do nosso lerreno, possuímos cm madeira
o que ha de melhor 110 Brasil. O ja-
carandá, a aroeira, a braíina, o mon-
joio e uma serie infinita de outras cs-

pecies dc madeiras superiores são abun-
dantissimas 110 nosso meio. Só em dor-
mentes para estradas de ferro seriamos
capazes de abastecer todos os nossos
mercados.

Possuímos calingas, como por exem-
pio a de Cauati, que sc estende a perder
de vista entre os rios Arassuahy e Je-
quitinlionha, onde a chamada madeira de
lei é o arvoredo que a constituo.

No reino mineral, damos a palavra ao
iüustre mincralogista dr. Gorceix, que
visitando as minas de ferro de S. João
Baptisla dc Minas Novas julgou-as su-
periores a quaesquer outras do Eslado
de Minas. O ouro não é menos abun-
rianlc, como não o é o diamante que
se encontra nas margens do Jcquiti-
tlhonha em qualidade superior, 110 dizer
de competentes, ,10 de Ophir.

¦Ií somos um povo pobre!
Só nos resta a consolação de que a

bolsa de Pandora, que se não esgotou
para o.s polylheislas, não se ba de es-
gotar, lambem, para uós.

Evidentemente a esperança é um gran-
cl; conforto... — João ha Roça.

gorredoreToTcaiíara

Da proclamacão da republica á
rendição incondicional

II "; ;
Chegaram as tropas inglezas, -mas

eram insuffientes para suffocar o ..mo-
vimento, tanto mais que 03 revoltpsos
estavam poderosamente entrincheirados.
As forças legaes atacaram immediáia-
mente o quartel-general dos rebeldes no
Liberty Ilall, A ártilheria começou a
sua obra de destruição, systematicameo-
te. tiro por -tiro, derrubando em pouco
tempo uma parle do edificio. Não;-po-
dendo resistir ao io^o concentrado-da
ártilheria legal, 03 rebeldes começaram
a debandar. Deixando os pontos eutrin-
cheirados, vieram para as ruas, em ban-
dos, mantendo mn formidável tiroteio
com os soldados inglezes. No dia 29,
as tropas, levaram a effeito um ataijiie
ao edificio do Correio. Tive oceasião
de observar os estragos causados pelos
canhões c a excellente pontaria dos ar-
tilhelros. Por 'toda parte vi casas em
chammas. Ue muitas dellas saiam 03
revolucionários quasi . asphyxiados para
serem recebidos a tiro de metralhado-
ras, Começou então uma verdadeira ca-
cada uas ruas de Dublin. Todo o «en-
tro da cidade está ardendo. Parece um
segundo incêndio de Roma. Especla-
culo horrível!

Os siunfehiistas perderam a partida.O governo inglez acaba tle declarar queestá disposto a punir severamente, e
sem piedade, todos os chefes «Ia re-
bellião. Decretado o estado de sitio co-
nicçou a funecionar a Corte Marcial.
Até agora foram fuzilados quairo.Amanhã terão a mesma sorle Pctcr
Pearcc, presidente da RopubEca de* Ir-
landa; Conolly, generalissimo das for-
ças rebeldes; Tomas Clark e Tomas Mc.
Donngh, condemnados por lerem firma-
do a proclamacão da Republica e che-
fiado o movimento armado contra o

«1«lo
Phtn-
annos

seeum
se en-

prouminen-

governo. Os outros tres signatar
documento, Diarmand, Olannt e
hei., foram condemnados a tres
de prisão.

Entre os mil soldados das tropas
rcbelladas, muitos declararam ás auto-
ridades inglezas que ignoravam a razão
do movimento, tendo s.iido á rua stip-
pondo tratar-se de uma manifestação
pacifica.

Vi entre os prisioneiros mulheres
vestidas com o uniforme sinnfeinisth.
A condessa «!e Markicw.cz negou-se a
despir o uniforme, insistindo em apre-
sentar-se ao tribunal tal qual vestia' 110
dia em que dirigiu o ataque ao castello
de Dublin. 1 1

Unia leva de prisioneiros já
para a Inglaterra c entre elles
contraiu vários intellectuaes
tes no movimento literário" irland
Quasi Iodos estão em eslado lamenta-
vel e manifestam profundo esgotamento
physico. 1 *

Mas a revolução fracassou. Dublin
eslá pacificada. Lá para os lados'da
bahia de Galway uma canhoneira -fez
fogo sobre uma columna de 1.200 re-
beldes, que se npproxiinavam de Drau-
more, sendo feitos prisioneiros os cn-
ninei.los professores Steiunbcrge. Wálsb
e Mc. Emi.

¦Sir Roger Casement já seguiu para
Londres. E' o grande heróe desla fa-
çanha unica na historia. Elle pede paraser julgado antes de seus conipanhci-
ros porque assim pretende dar um
exeiunlo dc firmeza c valor.

<") comniandante superior das forças
inglezas, general Maxwell, acaba de
lançar uma proclamacão. Af firma queo movimento está suffocado e assegura-
do o prestigio do governo. Pouco a
pouco vão apparcccntfo curiosos c pon-
co a pouco vão sc enchendo as ruas.
Pobre Dublin!

Começo a avaliar os prejuízos e, sem
muita difficuldade, posso calcular em
tun milhão de libras pelos 179 edifícios

damnlficados. Só o Corpo de Bombci-
ros avalia em 750.000 libras os prejui-
zos materiacs ...soffridos no serviço ,dc
extinção de incêndios.

Procurei encontrar documentos curió-
sos para a historia ija revolução. Indo
ao quartel-general dos revoltosos, obti-
ve cópia dj termo de rendição. Diz o
seguinte:"Para evitar que se .prolongue a ma-
tança de pessoas pacificas, estranhas á
luta, na esperança de salvar as vidas!dos nossos partidários, -os quaes estão
completamente cercados por tropas nu-
mcricamcnte superiores; não podendo
garantir o triuniplio dos nossos idéaes,
os membros do governo provisório, em
sessão realizada no quartel general, rc-
solvcrain a rendição incondicional.

Todas as unidades das forças republi-
canas deverão entregar as armas".

Voltei ao hotel. 'Dublin adormecia.
As tropas inglezas haviam-na oecupado
niilitai-mente. Moido de cansaço, sentei-
me á janella. E 05 meus olhos viram
o espéctaculo grandioso dc um incêndio
colossal. Profunda. tristeza ss apoderou
de num. Ardiam, com aqucllcs soberbos
edifícios de Dublin, as paginas de uni
drama sangrento. Era uma vez a lie-
publica da Irlanda.

Entregue ao socego do meu quarto,
só então pude ler o texlo da proclama-
ção. E li alto, como se estivesse so-
iiiiando:"O governo provisório da Republica
da Irlanda ao povo irlandez: c:u nome
de Deus e das gerações mortas, Irlanda
faz um appello a seus fillios para que
se unam sob a sua bandeira afim de
combater ,pe!a liberdade -deste povo.
A organização militar nos ensinou a ser
disciplinados. Por conseguinte, espera-
mos resolutamente a primeira opportu-
nidade para tornar um facto as nossas
justas ambições, lista opporlunidade
acaba dc chegar. Apoiados -por nossos
compatriotas, que se acham expatriados
nos Estados Unidos, e também por va-
lentes alliados na Europa, mas confim-
do, principalmente, cm nossau próprias
forças, Irlanda qnerse levantar, certa
tle alcançar a victoria.

Declaramos, pois, o direito do povo
da Irlanda «le tomar posse desla ilha;
reconhecemos a soberania da nossa na-
cionailidade. A larga usunpação deste
direito por um governo estrangeiro não
extinguiu o nesso direito indiscutível.
Só poderão fazcl-o quando estiver *to«
talnsenfe destruído o «povo irlandez.
Baseando-lios neste direito fundamental,
proclamamos a Republica da Slrtanda,
como estado independente c soberano e
entregamos as nossas vidas e as dc
nossos companheiros pela sanla causa
da Uhe dade, do progresso e «lo futuro
da Irlanda entre as nações da Europa. 1
A Republica iriandeza tem o apoio de
todos os irlandeses dos dois sexos. A
Republica iriandeza garante a liberdade
religiosa c civil c reconhece o direito
de todos os cidadãos fiscalizar os nego-
cios da Republica.

Collocamos nessa causa toda a ai-
tissiina protecção de Deus, a quem in-
voeamos para 'abençoar as nossas ar
mas.

A nação iriandeza cncontra-So ua
inilludivel obrigação,, honrando o seu
valor e a sua disciplina, de acudir
proínptanicntc ao combate.

Todos os seus filhos eslão r.o dever
de sacrificar-se para o bem commum,
para demonstrar ao mundo que Irlanda
í merecedora do augusta destino «pie
lhe está indicado".

Depois li um por 11111 05 nomes dos
signatários Tomas Clark, Jean Mac
Diarmarid, Tomas Mac Donagh, P. II.
Pearcc, Edmond Pcnatit, Olannt Conol-
ly e Josepll Pluiikctt. ,

São todos nomes illustres.

Conversou-se fiado e ga-
nhou-se o dia

A' hora regimental, muita gente pas-
seava fora e dentro do recinto. Pelo
movimento, parecia que ia haver sessão
cheia, apezar da ordem do dia ser in-
significante.

Era 1,30, quando o sr. Urbano as-
sumiu a presidência, declarando abertos
os trabalhos.

O -sr. Metcllo leu a acta da sessão
anterior, que foi approvada sem obscr
vações. O sr. Pedro Borges deu conta
do expediente, que constou, apenas, de
um officio do ministro Souza Dantas,
sub-secretario de Estado, conimunic.iti-
do liaver se empossada 00 exercício
do seu alto cargo.

.Nem pareceres, nem oradores. ,
Neste momento, o i° secretario da

mesa, passeando o olhar por cima das
bancadas, verificou que não estava ali
um numero sufíiciente .paru as votações.
Presentes se achavam 28 senadores.

Foi encerrada, sem debates, a mate-
ria da ordem do dia, ¦que constava de
tres proposições da Câmara: credito
especial de 747<>7?939. Paia PaBamen-
to devido ao tenente José de Andrade
Neves Meirelles 1 credilo especial de
24 :ooo$ooo, para restituição devida aos
auditores de guerra Garcia Dias d Avi-
Ia Pires c Francisco Fernandes dc AI-
incida e uma licença, por um mez, a
d. Maria Caròlina de Souza Ribeiro,
funcoionaria da Central do Brasil.

Em seguida, levantou-se a resunudis-
sima esessão. Suas cxcellencias pass.i-
ram a conversar fiado aqui e acolá,
fugindo sempre ús •indisc.reções.dos jor-
nalisias. depois tle terem ganho o dia
eom uma suavidade digna de inveja...

i«M»0»*»

As eleições cariocas

A contestação do sr, Thomaz

(Previamente convidada,
hontem, a

reuniu-se
commissãomais «ma vez, ,.„......., - -— .

verificador.", de poderes do Senado, as
2 horas da larde. Presentes os srs.
Abdon Baptista, \\1alfredo Leal, Fran-
cisco Sá c Luiz Vianna, o sr. Bernardo
Monteiro assumiu a presidência, dan-
do começo aos trabalhos. Teve a pala-

sr. lho
nas suas

O dia do presidente
S. cx. teve liontem uni dia

cheio
0 presidenlc da «Republica recebeu

liontem, 110 palácio do governo, os srs.
Lauro Müllcr, ministro do Exterior,
com o qual tlemoradamente conferen-
ciou relativamente a assumptos de na-
tureza reservada; senador Bernardo
Monteiro e deputado Antônio Carlos,
que se oecuparam de coisas da politica
interna, c o dr. Arrojado Lisboa, di-
rector da Central do Brasil, que tratou
das modificações que está levando a
effeito naquella via férrea.

Estiveram também ali, á procura do
presideule da Republica, o dr. Josc
Mariano Filho, para agradecer-lhe .1 sua
nomeação eom que o distinguiu de di-
redor do Horto Florestal; o dr. Luiz
Viriato da Fonseca Oalvão, para, era
nome do Acto-Club, convidal-o a assis-
tir ú sessão solenne, que realizam no
dia 25, ás 8 1J2 da noite, na Associa-
ção dos Empregados 110 Commercio, e,
também, á inauguração da Escola dc
Aviação, que se effcc.íia no dia 28, «is
10 horas da manhã. Ambos foram at-
tendidos pclo secretario da presidência.'Aprcstnlou-í-e a s. cx, o general
Paníaleão Telles, que regressou de Per-
nambtieo, onde exercia o cargo de iu-
spector da 2" região militar.

S. ex., ent companhia do chefe de
seu cslado.ina.or, coronel Tasso Frago-
so, e ajudante de ordens capitão-tenente
Dodsworlh «Martins, assistiu, ás 2 i]2
da tarde, á conferência que, no Club de
Engenharia, realizou o dr. Getulio das
Neves, sobre a utilização do carvão na-
cional, visitando também a exposição
de amostras de carvão extraídas de va-
rias jazidas e, ás 4 horas, á cerimonia
do asseiPamento da pedra fundamental
do novo edificio, destinado á Faculda-
dc de Medicina desta capital,

. O chefe «lo Eslado regressou a pala-
cio ás 5.10, acompanham!0-0 até ali os
ministros do Interior, Marinha e Agri-
cultura.

"'Ml > ¦» im» .

vra o candidato contestante,
maz Deifino, que proseguíu
minuciosas allcgações de fraudes e vio-
leuoi.is cotiiniettidaa pelos amigos do
sr. Irineu e pclo próprio candidato
diplomado. ' ...s-.

>S ex «encetou a sua documentação
pela 6» 

'secção 
eleitoral da 8" pretoria.

onde havia ficado, Insistiu sempre pela
affirmação fantástica de votos wita
pelo seu competidor, ora exlnbindo cer-
tidões negativas, ora leudo os com-
menlaros dos jornaes. . ..

A's 3 horas, o sr. Thomaz ainda lia
o seu trabalho, quando o sr. Abdon
Baptista, relator do pleito, peiliu bom
ca «nara interrompei-o. Por 11:10 poder
demorar-se, o senador cathar.nense: re-

queria o adiamento da .reunião pata
hoje, o que lhe foi dciendo. _

O candidato contestante devia
nar hoje a sua tarefa, que
iiicommodado ao sr. Irineu.

Affectando desinteresse, este
compareceu.

DA «AMA 
A morto tio deputado

Souzí» Brito
EaJiia, 22 — (Correspondente) -- to-

ram apresentadas no .Senado c1 na, u.
mara dos- Deputados moções de >czar
pelo fallecimento do deputado federai
Souza Brito. . .

O governador mandou suspender o
expediente nas repartições publicas <lo

Causou geral consternação a morte
desse illustre bahiano.

Os jornaes fazem ao extineto as
mais elogiosas .referencias.

termi-
tanto tem

não

O INCÊNDIO DA ESTRADA
Itli.Mi

general Joaquim
ante

Pi
. 1. ...

Mies
Per-

leão
lontcm «ie

nre?etuou-5c hontem ao pre-
Republica, ministro da Guer-

Pessoal

O
de Queiroz, vindo
nanibuco
sidenle 1
ra, chefe do Departamento do
c conimandan e «ia 5" região.

S. cx.. na palestra que leve com um
<lus nossos companheiro?, disso nada !cr
¦dito a qualquer joi-na!, nem conhece os
mus representantes, exeepção feita do
nosso companheiro e <\o repórter do
Jornal do Coram creio.

— Ao desembarcar — disse-nos ainda
s. cx. — fui urocurado pela reporta-
gem, «ine me assediou, negando-mc eu
forniobuelltc a lhes-dar qualquer infor-
macão.

Ao general Barbcdo declarou o c«"c-
ral P,inl,i'rão não ler dado entrevistas.

Niiiln, ilo tão bello, tão
moderno, e em tão bons

condições do preço o
piitiauicnto.

BUA fiOXÇALVUS DIAS 71
-.'.UGLAYAXA S3

Parte, amanhã, no "Ortega". com des-
tino a Valparaiso, o vice-alniirante da
Armada chilena «1. Joaquim Munoz
Hurl.ido. que ba cerca ile oilo dias, jun-
lamente com sua familia, se acha «le
passagem nesta capilal.

0 
'nosso 

illustre hospede esteve na
secretaria dc Marinha, em companhia
do minislro do Chile, on.lc_ apresentou
as suas despedidas aos almirantes Ale-
xandriiio de Alencar c Gustavo Gar-
nier.

1 ¦¦! n 't *tt> «fi B*»"

OS L\Sl'KCTOUKS BSCOIiARBS

Sabes ? O Luiz
a S-.a. nomeação para a
mada dc Coní.v*.

IV pena- Un
tio boa conta dc ú...

Xão comprcheudo
não queira í.uer parle
Tomada de Conta?, poi
ta*. Quando eslcve 110
lou (lc multiplicar.

Como nssiin ?
Vau: não sr.!;i. q-,t

ccuíf.lm de Christo —
cae-i i/í *

Dominffues recusou
Comniissão dc To-

.Pessoas que ilepuzernm
-. 110 inquérito

I'oi honlem, á üu.k, aoerto inque-
rito pela policia do 201 districto para
apurar a causa do incêndio de .-uitu—.
hoiilem.. á noite, que destruiu os sobra-:
dos dos prédios 3032, 3004 e 3<s«>6, ..da
Estrada Real de Sama Cruz, em Caii-
cadura. |"«

Si.ppõe-se que o fogo começou no
con.pariimcnto onde cosinhayn a esptóaá
do guarda civil 838, Joaquim Moacyr
do Amaral Freire, no predio 3002.

0 guarda foi ouvido pela policia "í
seu depoimento! nada «idcaiviou, 'bem
coftio o das pessoas tle sua familia, .ois
que todos se achavam ausentes na oç-
trarão do sinistro. -£*

O sr. Joaquim Pacheco Duarte, dono
«lo açouglie, e seus empregados, tiiiutiem
foram ouvidos, nada ndeantando o que
declararam. •,

O açouguc não eslava 110 seguro.
Os drs. Mario Gordilho c Caetano

Lara foram 'nomeados 
peritos para o

exame dos escombros.
O inquérito proseguc e não ha de-

lidos.
¦r**>«Ori-«Ji»-*^R»«

AZAK DO XO.M*.
O

A SECCA NORIO
Uma rua que n|o_tC!m

agua ha oito di,as
Os serviços da repartição de Obras

Publicas marcham sempre de mal a

pcor. Ha zonas da cidade onde o ser-
viço dc abastecimento d'agua e feito
de uma fôrma apenas horrível. Ainda
ha dias fizcino-nos éco dc uma rcm-
inação dos moradores da parte alta ua
rua Barão de Guaratiba, onde o fome-
cimento d'agua é a coisa mais írregu-
lar deste inundo. Em seguida a nossa
reclamação tiveram os senhores das
Obras Publicas a bencmerencia dc íor-
necer agua aos moradores daquella rua
por alguns dias a fio.

Agora, porém, desde oito dias atras
que não lia ali uma gota unica do pre-
cioso liquido, para fim algum. Agua
ali é comprada a 500 réis cada laia, o

que priva os moradores de tudo quanto
diz respeito á hygienc, quer do lar.

quer do próprio corpo. E' angustioso
isso!...

Aggrava-se, no entanto, a situação
para os -moradores de certo trecho da
referida rua, onde ha um estabulo com
crescido numero de vac-eas. Imagitie-sc
um estabelecimento dessa natureza sem
ser lavado ha oito dias c ter-se-á tuna
idéa dos supplicios a que estão sujei-
ios os vizinhos,

Pedimos, pois, ao sr, inspector de
Obras Publicas um olhar de piedade
para a<iuella pobre gente.

VIDA POLÍTICA

Cnloinbetli... cuca-
lombou-sc

Ha.um caso mais de cabula dos *no-
mes. A victima de agora e um tal
José Cálombetti, morador á rua do
Cattete 11, 200,
. .Hontem, em sua casa, o dito Calam-
bctti levou uma queda, que lhe causou¦Vários gallos na lesta. Assim ficou o
Cálombetti... encalombado...

homem que sc

que o T
.i.i Cotnn
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delle fi_r. «pnra n
tle Contas, Será uma
r-.-r, parque sempre ir
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comprehcmlo porque o

* a designação- que
Commissão dt* Tomada
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Concurso para
cantes

Para <¦ concurso dc praticante;
ror.ferentes, de condttctores .le trem e
de klegraphisl.is, serão chamados uo
lila •---, ns seçuintcs candidatos:•Homero Barbosa «!e Araujo. Horacio
Mendes Campos, [hlefonso Kamos da
Cunha, liãn Moreira Pacheco. João
dos Heis Figueira, losé «l«->s Heis Fi-
gneira. Joaquim Bivar Moreira tle Sou-
/.i o Joaquim Lima dos Sati'05,

Turma snpnlcmentar — Joaquim Lo-
vcs dos Santos, lorge da Cruz Franco
,: l.ir.c Xiisoii de Azevedo.

MISSAS DE HOJE
Rezam *(* rs seguiníes.
Tono Manoc! Martiri*.

na rgreja de S, Pr.uie;
iMauoe! Joaíiuim dv.

o :'- horas, na cpi.j.'."«¦ Paula :
J,idi.il Coelho TVrJra

eurci.i «ie S. Pranci.-CD
I'hil««ncn.i If.ilicl M.e.

horas,

l'.-.i;l.

a

no
no

t.«. na ecrcji
i!t*rnari!inoi

:,; ua i**crcí'í
T«.- UcO

rr.*» nn eíírcja m

ile S._
ceiall.l

?. Fi
Itilieiro

!«¦ ?

UII.l 0,.»I'
ei- !'.'

1.V-.
Ma

fStras.

Sifva luni
?. Fr.-iiirii.--i

f.ea:

r.-,t.'a:
.1 ilia

tf»

«le

Pau

lltüfí Ve,
Cuiiv!..'

irl.-i Aal.i
.1 horas

Pauh:
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..-icia «lo Sanntor
«I.i Silveira Caldo
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l-.rnestina Ca«!r«
iras, nn Cfjrc;«: dc
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ho-
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"l*. 
lio-"II ...•-,.

9 lu-

i:.'. .!.
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ira.' ís

.Arauj».
Francisco tle

Cüs«-mira So.ires.
dc SnnPAnna: ... , ,R.i.ieVho dc Oliveira Dias. As n boras.
ea i-are].-> «le S. Francisco «lc PaixM

Anna Vaz C.-.rncire. is 9 horns. na e.crc-
lt rio Fspiritfi Santo! ,.

lenreiii Ar.mlia Meira -ile \ aíeçr-celios,
is 9 honu. na ccre:.: ct.-.s P.-.res, < oitos es
Sjntiw.

A rcuuiiío de ln>.i«
Os inspectores escolares.^ segund.

«¦ocação feila. realizam hoje ¦'¦ •

di tarde, na Diri
cção Publica, uma reunião para serem
resolvidos vários assumptos, entre elles
11 distribuição das professoras adjuntas
c a unificação dos horários, que acltial-
mente variam conforme u districlo.

Escrevem-nos:
"A redacçâo do Correio Ioi 1u.1t in-

formada em relação ao suclto de hon-
tem solire a inclusão de médicos iillrn-
mm no quadro de tenentes médicos do
Exercito, s.-m terem elles satisfeito
cxiiicncia do concurso.

Nunca houve medico interino
Exercite, nas condições referidas
suclto. Parece que elle quer se referir
acs actuaes 2S médicos adjuntos,

O decreto •que rcorgati.au o Exercito
Nacional, em 100S, extinguiu do quadro
os médicos adjuntos, mandando, entre-
tanto, continuar, emquanto bem ser,is-
sem os que não puderam ser aproveita-
dos uo quadro «Ios médicos cffectivos,
por excesso de edade, não se pre-
enchendo nesse quadro dos effectivos
um numero de tenentes correspondente
ao desses adjuntos.

Posteriormente, a lei 11. 2._\i-\ de 6
dc janeiro ile uno, «|ue reórsiüizou o
Serviço ele Saude do Exercito, no ar-
tigo 11 c seus paragraphos.. regulou a
situação dos actuaes medicos adjuntos,
e o art. 1 ! determina que o quadro dc
primeiros tenentes médicos, que é de
105, terá esse numero comnieíaio "eroiíi

o sen-ico dos aeliiacs médicos aJjnn-
los.

Portanto, esses médicos, não foram
incluídos nem iwme.rdos para o quadro
de primeiros tenentes, médicos cffecti-
vo» tio lixercito, continuando a servir
nas mesmas condições «.u«* até então,
isio c. como adjuntos, para o que uun-
ca houve exigência dc concurso.

As duas leis supracitadas serviram-se
desse m«'io, p.fim de poderem conservar
esses médicos, como recompensa dos
seus bons serviços prestados ao Exer-
cito. muitos dos quaes até cm campa-
alia, onde sc expuzeram ao perigo, do
mestno modo que seus collegas cffe-
c:ivos."

— Ah!
tl.!tOH l*«

Antônio
tc:.i vo;.

11 ? Dom
. d- l)i>

C...-I.

metc-o
Tralad

Orando comissão Portugueza
prú-Patria

A secretaria .1.1 comniissão recebeu
vários officios dc associações c cava-
lheiros que receberam listas de sub-
scripção em favor da Cruz Vermelha
Porluguíiza, aceusando o seu recebi-
menlo e proniellrr.do trabalhai' 110 sen-
tido de angariar donativos,

O director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda remetteu ao Tribti-
nal ile Comas, para o devido jtilga-
mento, os créditos «le i6:ooi$ir4 e ...
(jó:7*:>-S..r7. siipplcmcnlarcs ás verba;
do pàragrapho 27 e 8" do orçamento (íe
1 <>t5 do Ministério da Fazenda.

.— —.'.v^anoBt***' 
COM A I.KilIT

O regresso do sr. Dantas
Ri:cn% 22. (A. A.) — O general Dantas

Barreto seguiu para essi capital, a horilo
do paquete Pari, comparecendo no seu em-
buquê o representante «Io BOvemador do
Estado, deputados, senadores, jornalistas c
cerre! igionario3.

Maciíió, 22. (A. A.1 — Acha-se fiinileado
r.cste porto o paquete Pará, a bordo do
aual viaja, com destino 1 essa capital, o ge-
neral Dantas Barreto.

Novo sysliMiia tio fisea-
lixncüo nos bondes

ie tornando irritante o modo
• feita a íiscali-
nos bondes da

Ortez Jior que
passageiros,

Já se
pouco Cl
znção d
Light.

Encarregados desse
galgam o carro para
plantam-se na frente
percorrendo trechos

Estas linhas

serviço lia, que
aquelle fim, im-
dos passageiros,

enormes. .
&nni especialmente

chamar a attenção da Companhia, para
alguns fiscaes, que. além «lUto. f'iú
malcreados, estando muito especial-
mente neste numero o ínj, que doinii:-
go, ao meio dia. tomando um bonde de
Cascadura. no Engenho Novo, postou-
se naquella posição, á frenle de um
passageiro 'pie' lia o " Correio", e que
foi obrigado a interromper a leitura..

Observado aquelle funecionario «Ia
l.ight pclo modo iiicommotlativii cin
que ia di, não ligou a minima impor-
lancia n reclamação, só saltando na
ponte do J.

O dr, Tavares de. Lyra, minislro da
Viação, dirigiu ao ministro da Fazenda

seguinte aviso:"A Prefeitura do Díslrictó Federal,
por officio n. 26;, de 9 de maio de
i«j>>.S, comprometteu-se a desapropriar os
predios ns iqo, hoje 16S da rua do Re-
zende, c os de ns. 280", 282 c 2S.(, hoje
,332, 334 e 33(1 da rua do Riachuelo.' A Fiscalização do Porto do Uio de
Janeiro, por se achar quasi prompto, I
em fins de 1914, o nrrazamcnlõ do \
Morro do Senado, trabalho esse quei
não pôde ser ultimado sem a demolição
daquelles immoveis, pediu á Prefeitura |
em 10 de outubro de 1914, que houvesse
de effectuar a dita desapropriação.

Xada tendo resolvido, porém, essa |
repartição solire o assumpto, reiterou
este Ministério o pedido, cnviando-lhe

•c« aviso n. 170 dc 25 de junho de 1915
1:0 qual se insistia pela effectuação elas
allndidhs desapropriações.

Como da primeira vez, a Prefeitura
deixou sem solução o seu compromisso
de maio de nju8, e, nesse lapso de tem-

.po, passaram para a jurisdicção do pa-
triinonio «Io Ministério a vosso cargo,
ucs termos da vigente l«i da Receita,
Iodos os terrenos «io Morro do «Senado,

| modificando-sç, assim, por completo, a
questão. \

i E porque a Inspcctoria Federal de
I Portos. Rios ç Canaes 110 officio 11. 233 !: de 13 de abril ultimo, officio que junloencontrareis, insiste para uma solução.
|.i«.':ilio a honra de vos enviar para que' vos digneis resolver a respeito, os pa-

pcis juntos acompanhados de uma plantalos terrenos cm questão."

PORTUGAL

MUSEU XACrOXAT.
E' a seguinte a eslatistica dos visi-

tr.nlcs do Museu Nacional, durante ,1
semana finda: Terçt.ffeir.i ,16, 00:
quarta-feira, 17, 110; quinta-feira, 1?,

la-feira, 19, 62; Sabbado, 29,
ningo, 21, ...1S1. Total: 2.701

pe- ¦

O

tario gera! <]a Grande Com-
enviou um oíticio a-^s directo-'• l.uziiaui.".". aceusando o offe-

ilo que fizeram parn organiza-
uma revista semanal litso-brasi-

endo o caracter de órgão o ifi-
mesmo conimissão.

jecetnlo a offerta, a Grande

O sc
missão
res da
recimet,
ção de
leira, 1
ciai da

Agra
Commissão diz julgar-se itnpo.isibilta-
da «le ercar um órgão official, ou «!_•
acceinr qualquer proposta sob esse- ca-
racter, eni vista «ias provas «le genlilc-
z.i recebidas de lod.t a imprensa b.-asi-
leira e lraduzid.13 nas immcnsas provas
dc solidaried«idc c affccto «;*.:c* diária-
mente checam ao sei conhecimento,

O presl.ieiue. no c-iiiuul... só lem pa-
lavras de franca approvação para a
i«it;.i da creação de uma re.i.-ta lu_-o-
brasileira.

¦ ¦ ¦ «-c»-<l»-ffg*-* »««. — •

P.iiiii C.ifé, Clioeolntc e l.oinbnng
— S«'i no MOINHO DK OCItn.

Foram naturalizados brasileiros João
llarroso Ruiz e 'Eugênio Homero Arriçtç
naturaes ila Hespanha, c residentes "p

primeiro nesta capital u- o segundo eni
S. Paulo.

—**< in ii'".|i **> Ji ¦¦"¦ '

A 0U15UBA F>>1 ViVSULTA

: Do
sons. —mm.

tninisi.ro do Inlerior exonerou
blipntcm, a-pedido, Raul Maranhão, do
j Iqgar dc escrevem.' juramentado do es-
| erieão «lo 2" officio da 2" vara de or-
| Ijjiüos «lo Districto Federal, c Arman-
| do Savio, elo cargo de escrevente jura-
j mentido do officio da 3a preteria eivei.**" **«'"''^-*,a*»-a**?i>-'^*--ihrwi

Noticias locaes
Do consulado da Republica dc Por-

tugal 110 Rio de Janeiro, pedem-nos a
publicação do seguinte aviso aos re-
fractarios ao serviço militar c aos «le-
sertores :"Faz-se publico que foi concedida
amnistia :

1" — A todos os portuguezes que cs-
tivessem cm situação de refractarios
até á dala em que foi declarado o cs-
tado de guerra (o «lc março de 191C),
ficando, porém, obrigados á prestação
normal do serviço militar ;

< 2° — A todas as praças dc ,prct do
Exercito e da «Armada que anterior
mente ao eslado de guerra tivessem dc-
seriado, desde que se apresentem deu-

| Iro do praso máximo de seis mezes, que
| terminará cm outubro próximo, nas sé-
1 des dos consulados 011 vice-consuiados

portuguezes tle que dependerem.
São. pois, avisados ç convidados por

esta forma todos os interessados, resi-
dentes neste districto consular, a com-
parecer no consulado, geral de Portu-
gal".

.»n o «rn »_¦«¦"

Inaugura-se hoje a expo-
sição de Carlos Oswaldo

_ Mais um cerlanvcn de arte, mas arte
sincera, será hoje inaugurado, ás duas
horas, no edificio do Lyccu de Artes c
Officios.

Traias- de uma série de trabalhos
de Carlos Osv.al.lo, d*.* pintura c de
;iru;i forte, em que o moço artista é
exímio..

São cincoenta e sete producções entre
um e outro gênero, que o publico, por
certo, verá com satisfação.

Opporlimanieiilc diremos com vagar
sobre a obra de Carlos Oswaldo.

'—**5ti '*&¦ **3*fr—fr-BP———

COISAS DO CORREIO

Extravio do um voeis-
trndo 110 valor de
1:363$000

O ministro da Viação pediu provi-
dencias ao director geral dos Correios
afim de <iue seja remettido ao seu Mi-
nisterio o processo relativo ao extravio
do registrado n. 11.306, com o valor <le
1:363500o, procedente de S. Paulo, e
destinado ao collector federal da villa
de Pinheiros.

wXTTj-^-^J^-^Sa-ítt:

A batalha de luyuty 1

commi:mi.i;.u..o do
f-f.v axnivkiisario | (

Conforme já noticiámos ha dias, íor-
mará amanhã o contingente das tres
armas -pie têm de prestar continência 11
Osório. .

Essa força será cnnimandad.1 pclo
coronel Domingos Jcsuino <!e 'Albuqucr-

Assim s^ denomina um interessante I
jogo de paciência dc que recebemos umi
exemplar e que se acha á venda nas I
prineipaes casas de brinquedos desta ca-
pitai.

Os apreciadores dos innocentcs «liver-
tiiuenlos próprios para os serões de fa-
milia encontrarão nesse novo appare-
Ilio, muito simples e que se prendo il ]
em assumpto da guerra, agradável e áf-;
tracttte passa-tempo, que tem o condão jde despertar n maior interesse entre os .
«lue sc euípciiliam cm vencer os obsta- i
culos i[no cllc ofterecc.

— isz <• <a> <¦ t^1 ~ 1
O ministro do Interior officiou nò |

director geral ela Saude Publica deeia- :
rando que só «levem ser averbados o's I
seiviços federaes prestados pelo dr. ;
Toão CoeVho Moreira, .ic-.ial inspector
de saude «los portos do Estado do Pa-1
raná, visto que os iivros das reparti-.
ções publicas não sc destinam ao rogis-
tro «lo que não interessa ao serviço ç
não confere direitos dos imiccionario»

C.\Í=A APEDREJADA

Uma declaraçflo
Eícreve-nos o capitão de corveta su-

zano Brandão: ."Sr. redactor do Correio da «iJnitmi.
de ler em vossa conceituada' 

lima
que
pro-
rua

No pro-«.'rão no-
para este

I NOTICIAS Dl. ALAGOAS
I
i Maceió. 22 — (A. A., -

ximo despacho do governador,
, meados os'juizes substitutos
1 município.

.Maceió, 22 --.ÍA. A.) — O Con-
1 gr« sso estadual apn"rovo,ii o orçamento

«Ias repartições «Ia Secretaria «Io In-
.terior.

Maceió, 23 — ÍA. A.1 ... O go-vernador do Estado, stipprimiu o logar
I de guarda da Kccebedoria de Rendas «io

Sul do Eslado.
I 

—.*-*—¦ ¦¦ .—a! f. ifPi ftm^immm • ....¦¦¦

(Política aik;i:ntixa

Rocõnliccimento de
dcnutndos

tires, 22 — ÍA. A.) A Ca-
Deputados discutirá, na sua
hoje. os diplomas dos depu-

ttidos eleitos pela maioria, 1111 província
tle Sanla Fé, Prevê*se que os debates
serão muitos animados.

mwmt <'-!_ShMjj ¦

Buenos
mara dos
sessão de

ministro da Fazenda pe-1 COnheddo

— .-..-ano

que lunior, comi
ileycml.

-*.n.i:.r
eaçadorc .
Quinze de í> '•

posição.
O uniforme

e praças,

do $6" de
nn.ir na praça
onde tomar,': dis-

I.i para

Iccal relativa ao apedrejamentò
vem soífrendo o prcdio.de minha
priedade e minha residência, :i

807.
eferencia a esti?
fineza ele vossa
a solução desre

acha af-
¦íccía á autoridade do illustre sr. dr.
Osório de Almeida Filho, digníssimo
delegado auxiliar, dc cujo zelo. infelli-
gcneiii c aretieia ainda ninguém pôde
duvidar, pois s. s. aqui esteve o tejn
pessoalmente c por seus prepostos di-

officiaes risido as respectivas diligencia;, -*-
... 'Agradecido, sou, ce."

:1c Boinfim n.
Em rectificaçao e 1

faelo, seria extrema
parte declarar.les que
incommodo estado de coisas se

IX.I OÍÍIClo
Agricultura, o
diu providencias no sentido de terem
exercido, na delegacia fiscal no Amazo-
nas o escrevente da extineta In.spcctoria
Agricola dali, José Mauro de Oliveira,
que se acha c:n Manâos, aguardando
designação de serviço, e na delegacia da
Bahia, 05 funceionariòs da Inspcctoria
Acricoui uo mcãino Estado, Affonso
Costa Cindido de Freitas Chaves e An-
dré Pinheiro, que se acham nas mesmas
condições,

¦¦¦Mi ifr-rg-tl f liW ¦¦¦¦' ' ¦"

CAIXA DB ...vlOETISAÇAO

Papeis que precisam;
de despacho

A junta administrativa da Caixa de
Amortização passou cerca de dois me-
zes sem effectuar uma r.ó reunião, re-
sultando «le.-sa irregularidade o aceu-
nmlo de grande numero de papeis «pie
dependiam de despacho,

A 20 do corrente houve uma reunião,
não sendo, porém, despachado nenhum
dos papeis que aguardavam solução.

Pedem-nos 03 interessados chamemos
a attenção do inspector da Caixa de
Amortização, afim de convocar uma
reunião exITaordiuaria, dentro deste
mez, para evitar maiores prejuízos.

Urna reciproca errada

Um fez e outro pagou
O primeiro caso. aliás da minima im-

porlancia. deu-se ante hontem, 110 mor-
ro dc São Carlos.

Ao p..c:'.r por aquelle morro, nas pro-
ximidades da coiihecidissima o famige-
rada "Chácara do Céo", o nacional An-

| tonio Thimothco da Conceição foi as_-
gredido a náo por um gratuito e de

Escola Militar

O sr. Wencesláo elogia
o coronel Sisson

O ministro da Guerra baixou hontem
o seguinte aviso ao chefe do Dcparta-
mento do pessoal a propósito da visita
presidencial á Escola Militar:

"O sr. presidente da Republica tendo
recebido a mais agradável impressão na Cs-
cola Militar «lo Urasil, onJc assislitt a ce-
rimonin «ta incorporação dus novos alu-
mnos, muito satisfeito com o sarbo mih-
lar, o iiorte desembaraçado c a justeza <le
evoluções do corpo de aluiiiiios «|iie cra
.icoinr.anliado de perto pelos novos aluamos
manda louvar o coronel comniandante Au-
Kiisto Maria Sisson pelos resultados, que
vae obtendo no sentido de «lar ó Escola
Militar orientaçüo segura para o fim o
«me se destina: preparar officiacs. isto e,
preparar instructpres c educadores para o
Exercito. ,

A visita que depois fez ns dependências
da escola também lho causou boa iiniircs-
«So o que .prova que o comniandante e
¦auxiliado cificiiiiincnte pelos seus subordi-
nados. , . ,Fazendo também meus esses elogios uo
sr. presidente da Republica, recoiiiincndo*
vos qne sejam clicpados nominalmente 03
ir,5lrticíorcs que concorreram para que a
tropa da escola apresentasse liio sensível

ogresso c íirmesa."

A GUERRA

Notas e Jmpressõss
OS MENORES EXÉRCITOS DO

MUNDO — O menor exercito do 111111:-
do é o do Principado ele Mônaco. O
exercito monaquense consta dc 73 guar-
das, 75 carabineiros e 20 bombeiros.

0„.do Grão Ducado de Luxemburgo,
actualmente oecupado pela AUemanha,
compõe-se dc 1J5 geiidarmcs, 170 vo-
luntarios e 39 músicos.. Em caso dc
guerra podo elevar-se o numero «le vo-
luntarios a 250..

A Republica de São Marinho, onde
o serviço militar é obrigatório, pôde
pór em .pé de guerra 950 praças e j,S
officiacs ao mando dc um general. Eni
tempo dc paz só tem, para as suas 11c-
ccssidàdcs, uma companhia de 60 ho-
meus.

O exercito da Republica da Libéria
offerece um contraste, singularissinio na
proporção entre officiacs e soldados:
lia 700 soldados para... 800 oíiiciaes.
(Não é singular, porque a nossa Guar-
da Nacional só tem officiaes).

;Nota muito importante: a Libéria :'. I
a primeira nação que, na actual guerra,
proclamou ofíieialmeiite a sua neutra-
lidade,

<A SUISSA E A OllERRA DE is,-»
— «\ pequena Suissa, tão volentameii-
te dividida cm Suissa allemã germano-
phila e Suissa italiana fraucophila, d,--
vido á guerra actual, havia «lado j.i,
cm 1S70, guardadas as devidas propor-
ções, o cspcetactilo de uma divisão se-
mclhaiite.

Mas o que se torna verdadeiramente
interessante é «pie a sympathia pela
França era então viva, sobretudo n.i
Suissa allemã, ao passo que os jornaes
da Suissa franceza mostravam franca-
mente suas sympathias pela Prússia.

¦Em Derna, o Bcrn^r Taccposl e n
BmmcUtholcr Blatt, e cm Bale o Ihulcr
Machrichton, se patenteavam tão vio-
lentamente hostis á Prússia, que seus
artigos chegaram a provocar ardorosas
polemicas na Allenianha.

Os jornaes elo outro lado do Rheno
cobriarn a Suissa c o seu jornalismo
das maiores injurias.

A imprensa helvetica, no emtanto,
recebeu essa cólera com grande «les-
dem.

•O Emmeiilholer Blatt, o grande jor-
nal tão popular nos campos e nas num-
tardias de Derna, respondia, a 13 da
anosto dc 1870, ás ameaças pangerma-
nistas com esta solenne profissão de fé:"Indepeiidentcmcutü ela popularidade
dos soberanos, as sympathias da imnien-
sa maioria do povo suisso são pela ua-
ção franceza.

Alguns jornaes, influenciados pelos"micliels" 
prussianos o alguns iiidiw

duos dos Estados nionarchicos podem
fazer o ruido que quizerem: o pove
francez n_.o deixará de contar, por isso,
com menores demonstrações de sympa-
thia."

El Bund, órgão official do governo
helvetico, que se havia manifestado,
desde os primeiros dias da guerra, iu-
voravcl a Allenianha, soffreu uma radi-
cal transformação, a partir dc agosto
de J870.Essa folha accusoti então Bismnrcl.
como o. caiisante da guerra, publicando
um abai.xo-assignado, subscripto por iu-
dividualidades de alto conceito, a favur
dos habitantes da Alsacia,

Os diários do Ziirich foram os uni-
cos escriptos no idioma allemão que se
conservaram irreductivclmente gemia-
nophilos.

Os jornaes da Suissa italiana, Jtior-¦nal de Gcni-ve, Gazette de l.ausannc e
National Suisse, hoje defensores apai-
xonados da França, se diziam então
neutros. Essa neutralidade era, porém,
visivelmente benevola pata com a Alie-
manha.

Entretanto, depois de 4 de setembro,
proclamada a republica, Se converteram
em francophilos.

Sua attitude Se explica por um facto
muito simples: a Suissa italiana se
mostrava, naquella época, tão inquieta
ante o imperialismo de Napoleão III,
como hoje ante o de Guilliermo II.

Presentemente, a Suissa inteira seu-
te e se exprime sob tuu ponto de vista
completamente nacional. O interesse da
pátria oecupa o primeiro plano, o queexplica .perfeitamente agora su.1's sym-
pathias, que estavam cm opposição ás
ligações da raça e da língua.

E' interessante notar, além disso,
como a imprensa suissa se poz iinani-
memente em guarda contra a Allemã-
nha, manifestando-se infensa á aunc-
xação da Alsacia e Lorena, em nome
da paz tão desejada, que, na sua opi-
nião, a referida anncxação tornará *im-
possivcl.

AS PERDAS NAVAÉS INGLEZAS.

S. X. DB AGIIICÜI/JCIIA

As duas reuniões dc lioie
líea.iza-.c boje, ás 5 limas da tarde,

na sédc da Sociedade Nacional dc Agri-
cultura, a ultima reunião «ia Commis-
são Executiva da Conferência Algodoci-
rn, devendo começar a 30 do corrente as
respectivas sessões preparatórias duran-
te as quaes se procederá a eleição da
mesa definitiva que deverá presidir aos
trabalhos ela Conferência.

Termina ;i 30 do correnle o praso
liara o recebimento das memórias que
tintam das theses constantes do qtie-
siionario organizadas pela Commissão
Executiva.

A' mesma hora terá logar a sessão
semanal da directoria da Sociedade.

ininui que lhe moctt os

Por acto dc hontem. do ministro da
Marinha, foi nomeado o 1" tenente
Francisco Pinheiro Chagas, para o car-
ko de ajudante da Inspcctoria do Ar-
senal de Marinha do Ladario.

.V CRISE NO COMMERCIO
Uma firniti em liqui-

daeíio
Ila pouco tempo fallcccu um dos so-

cios da firma Bhcring & C, estabeleci-
da nesta cidade, á rua 13 d_- M.1Í0, 19,
com fabrica de chocolate, cacáo, bon-
bons c couíeitos, ficando, por isso, com
a gestão do negocio o sócio sobreviveu-
te Antônio Teixeira l.opes Bhcring.

Entretanto, agora, a viuva, «ptc fica-
ra com a sociedade na fabrica, requereu
a dissolução e liquidação da firma, ao
juiz da 1* vara eivei, allcgaudo discor-
dia entre ella e o sócio, dcsmazclo, ine-
pcia e desmoralização delle, que abusou
elo sua confiança, prejudicando-a.

Cl dr. Alfredo Russel, por sentença
ontem, considerando a prova feita
requerente, julgou a firma dissol-
e em liquidação e mandou que os

; se louvassem cm pessoa idônea
r liquidante.

Damos a seguir a relação dos va-
sos de guerra perdidos pela Inglaterra,
desde o começo da guerra:

Couraçados — Audacious, 27.000 to-
neladas; Tigcr, 29.000; Formidablc,
15.250; Buliuark, 15.250; Aya.v,
15.250; Nelson, 16.Soo; A'a/n/, 13.550;
Good llope, 14.300; Ccnturión, 27.000;
Triuniph, 11.Soo; Austrália, 18.000;
Vcncrable, 15.000; Agamenon, iti.500;
Abukir, 12.200; Ilogue, 12.200; Thuii-
derer, 23.500; Eduardo VII, 1G.500;
Irresislible, 15.500; Minolaur, 14.500;
Warrior, 13.750; Qncen Mary, 28.500;
Majcstic, 14.900; Goliath, 12.05o; Os-
man, 22.000; Argitl, 10.850; Hampshi-
re, 11.000; Gressy, 12.200; Monmoulh,
10.000; Üccan, i3.,ooo, e Exmouth,
14.00c.

Submarinos — "E 3", "A E 1" "E
15", " I! n", "13 2", "A E 2" 

' "E
13", "E 17", "E 20", "E 7", "II
6", e "X", destruído ultimamente em
íYxel.
Cruzadores _ AmclhistC, 3.000 tone-

ladas; Gloilcester, 4.900; Pathfindei;
3.000; Pegasus, 2.200; Venus, 5.700;
Unlannted, 3.560; Bayamo, (i.ooo:
Charybvcs, 4.450; CVaii Macnaulon,
3.100; Colômbia, 8.000; Halciyon,
1.080 J Vikuor, 1.000; Ilawkc, 7.8uo;Fcartess, 3400; Hermes, s.700; H11-
counlcr, G.ooo; Arelhitsa, 3.320; Fis-
íiard, 2.500; Princcss Irene, 5.400; In-
dia», 8.000; Amphion, 3.05o; Driad,
1,080; Tara.

Torpedeiros. —- Phoicnix, 780 tonela-
dns; Bulfinch, 800; Dover, 800; Doon,
550; Maori, 1.000; Número 46; Nume-
ro 48; Numero 10; Dyiur, 225; Fcr-
vent, 800; IFiliing, Soo; Coquctis;
Druid, 7S0; Lacrtes, 980; Specdy,.
800; Recruit, 300; A, 950; Numero 47;
Numero 49; Numero 12; Louis, 800;
Arabis, Soo; Mu/ray; Numero 2; Nu-
mero .5.

Canhoneiras. —Niger, 820 toneladas;
Prince Abbas; Kau-cdjubrt; Thclis;
Hylhc; Tyr/ris, Soo; Abdal Mencii;
l-isikl; Niflht.

Total: Couraçados, 30: submarinos-,
12; cruzadores, 29; torpedeiros, 25;
canhoneiras, o.'' ti i ni < DriMi

de hi
pclà
vida
soei.'*;
para

problema de mobiliar uma easa
com arte. conforto c modicidade
foi resolvido pela fir.ua Ijcn..dro
Martins & C'„ rua do Ouvidor

"s- 9.1 e 95 c nos antigos armazéns í
rua dos Ourives 39 a 43.

O ministro da Fazenda communicoii
ao embaixador dc Portugal, cm respos-
Ia au seu pedido, ler autorizado o (les-
paoho livre dc direitos aduaneiros de
varias bandeiras, sineíes e escudos, ini-
portados pelo vice-cousulado portuguezno Pará.

EM DUEXOS ATRES
Terminou a parede dos"íiarys"

Buenos Aires, 22 — (A. A.) — Ter-
minou a parede dos empregados da Lim-
peza Publica Municipal.

O prefeiio dr. Arthur Gramajo, resol-
ven attender ás reclamações dos paredis-
tas que voltaram jmmcdlatsmcnte ao
trabalho,

osso- a lambada.
O Thimoíheo não teve tempo nem tle

fixar bem a "iiosoloslria" do atacante;
que, praticada a bravata, se pój a pan-
nos. E' claro que o Thimothco jurou
.1 si próprio tirar um desforço sobre o
seu aggrcssor.

Hontem, Thimothco subia o morro,
quando viu ali um indivíduo que lhe
pareceu o homem da sova de pio. Era
elle o trabalhador Jeronymo José da
Silva. Rápido, o Thiniotheo. que se
achava armado d» uma navalha, correu
para Jeronymo, e deu-lhe uma navalha-
da em pleno rosto.

Foi logo preso por Martiniado Silva
e Eduardo Maximiliano, que o levaram
ao 9" districto. Só. na delegacia viu
Tliimotlieo que se linha enganado, pois
não. era a sua victima a pessoa que o
ferira.

Nem «por isso deixou dc ser 3ut ií\1o
em flagrante e recolhido ao xatlrez..

O ministro da Viação consultou ao
seu collcga do Interior, sc 05 diplo-
mas da Escola Livre dc Engenharia, de
Pernambuco, podem ser registrados, tle
conformidade com o decreto n. 11.330,
dc íS de março de 1913.
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O BRASIIi NO EXTERIOR

19° Coniirosso interna-
ciou ai do Aiuericanistns

De volta dos Estados Unidos, onde
tomou parte uq 19" Congresso Interna-
cional «le Amcricanistas c 110 Congresso
Pan-Amcricano, acaba de chegar, 110
Minas Geraes.. o dr. Antônio Carlos
Simocns da Silva, que representou o
governo brasileiro e vinte e seis socie-
dades scientiíicas 110 primeiro daquelles
Congressos, _ apresentando duas mc-.no-
rias c realizando varias conferências,
com projecções luminosas.

No segundo dos referidos Congressos'ornou parle o dr. Simocns a convite
da "Smtlhâtoriati Institmion", na sc-
cção dc anthropologia.

São as mais lisonjeirís as impressões
trazidas, pclo dislineto patrício, queconseguiu ver o Brasil colloeado cm
primeiro logar naquelle certamen scien-
*!iíico, logo depois dos Estados Unidos.

O dr. Simocns da Silva também obte-
ve que o proxi-.no Congresso Internado-
nal d.. Amcricanistas se rcuna ncita ca-
pitai.

O ministro da Fazenda approvou i
acto do conselho fiscal da Caixa F.eo-
noinica dc S. Paulo, crcaudu uma
agencia filial cm Taubaté.
—*—'"—• •eqfrt&~4_> + g_mjm —

O •I.AIM.OSO' MM VIAGEM

Segundo um radiogramma recebid»
hontem, pelo chefe do Estado Maior
da Armada, o Uarroso está naveR.uido
sem novidade, com todos bem a bordo,
devendo chegar hoje á Trindade,

— ¦.eeüro-q» .0. bw—..-— —
MOVIMENTO XA ARMADA

Teve ordem de cmliarcar no Filiia,
o i° tenente Áureo do Valle Lins.

Foram designados: o 1° ten-.-mo
Amaury Saddock de Freitas, o armeiro¦dc 2* ' classe Miguel Fonies Ballcy, ('
carpinteiro de 20 classe João Auttusto
da Cos'a. o sub-niachinista cxtranimie-
rario Emilio Gomes .Fontes e o fiel de
2* classe José Sebastião «le Aquino,
para servirem, 'respectivamente, o pri-
meiro c o terceiro, na Superii.tenib-tici.i.
de Navegação; o segundo, na Escola
Naval; o quarto, na flotilha de Mat:o-
Grosso, e o ultimo na guarnição mili-
;ar da Trindade.

Foram desligados da Escola Naval, o
sub-macliinista cxtranttmerario Emílio
Gomes Fontes, e do Hospital Central de
Marinha, o enfermeiro naval dc cs cbs-
sc, Francisco Machado Linhares.•Kste enfeimeiro foi mandado sfervu
ao def.acamcmo m:li:ar da Trmdad*. ^

f^Í^3m*e.-^
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UMA VELHA ASPIRAÇÃO

0 assentamento da pedra funda-
mental do novo edificio da

Escola de Hedioina
m 

mm

t'^ft'*m*mammm—mmuu%uWmmmmmmM—mmáu%\\9

C" ' '»£?*'***%£«'' JÊÊt • ¦uu^S^^^^—^,u\\\\uuuuuu\\n-~"'Wtu.

--__B-í___ff»«»W"**»»^

A ultima conspiração
O general Agobar prestou

em juizo, o seu depoi-

iv hr„,a n presidente da Republica :f'i 'ministro do Interior car-
'LaTà 

ei^jZ^ntai; 6 esquerdo, estudantes da. Vaculdad,
19 de Medicina com o re spectwo estandarte.

caixa
,.-0|)i;t
los prescu'

l*fícc'tioit-sc, hontem, as 4 b°™ d»

,, .. % 1',-ita Vermelha, a cçrinior. a

i-T ¦cnanienio da pedra fundamental
,.0 ...no eâlifiei. da faculdade dc Medi-

L '|V , ella o cunho da maior soleiini-
,;,,lt: .-ngalnnando-sc toda a. arca que
ZÍ «er occnpada pelo edifício e sendo

erguido no centro un» pavilhão, linda-

SSic ornamentado, paia a recepção do

mimdo official, corpo -docente da la-

culdade e pessoas gradas.
V-, cavidade perfurada para o assen-

,:,.u.nlo da 1-edni, foi eollocida uma
contendo os jornaes uo dia, uma
da neta lavrada e assigmida pe-

e varias moedas do pau,
sendo a argamassu que a m»**'"^
locada pelo presidente da Republico,
; -;. compareceu ao acto, «ffl»a«W

ministros do Interior, Agrlcu tura
Marinha,'chefe de sua casa militar
ronel .'isso Fragoso, ie ajudante dc

•-tenente Dodsworth Mar-

A. Niobey, Paulino Werneck,
Gonzaga, .anner de Abreu,

línvn Mnssilon Saboya, reli-.

dos

ordens
'.ins.

Ap.".:

capi

cerimonia, falaram o
i, direclor da Factil-Aloyçio de Castro,

,!,,!,. ,k- Medicina; Anlonio .
;:ide:nico Clovis Mo

dr
Cttl

Jannuzzi,

governo e
aincnto (ltie

s: Couiinlio, 
Üeo"ii:';tatülando-sç todos

a classe medica, -elo
M. ia cinprcheiider.

Slím das autoridades já mencionadas,
.p-receram mais os srs. senadores

,v IlarbaM. Miguel Carvalho , e M.

Ul. Almeida, dr. Azevedo boda-, .pre-
Vi:,, municipal; dr. Aurelino Leal,
... . ,«, policia c sau assistente, major'«'¦¦ríos 

Ke-i-s; coronel João A*.da Costa,
.'X-',-nw do ministro do Interior; depu-

V* ,1o lo-. Augusto de Freitas, dr. A ira-
• I.Í-4UI" director dii Instruccão Pu-

hlic-i' dr. Hrasilio Machado, presidente
1, c.in-e.hn Superior de Ensino; dr.

idl, din cor da Satl-lc Publi-

R

Abreu Fialho, Antônio Auslrcgesilo,
oSdo Cruz.' Ernani P«^W
Ferrari, Licinio Cardoso Mar nhí Aze-
vedo. Roberto Freire, Esplrito Santo
Menezes, Adelino Pinto, José de Men-
donça. Bulhões Carvalho, director do

Brasil Medico; Augusto ^««^àSgj
nisio Ccrqueira, Sampaio \ lamia, Alfre-
do de .•"¦-"'" H.-nrinue Atitran, Luiz

Barbosa
Leonel

Sc.! jòínãiistãi""'- 
"muitas 

outras

pessoas, cujos nomes nos nao foi pos-
SÍ 

TÒca?an.:adurante a cerimonia, duas

bandas dc musica militares. .
O senador Ruy Barbosa, foi recebido

nela classe acadêmica e pelo povo., que
cs acionava nas cercanias do pavilhão
de convidados, com estrondosa ovaçao
e ao estrttgir de vivas e .almas.

O novo edificio oecupari uma arca
de duzentos . quarenta c quatro metros
de frente sobre cento e vinte dc fundo,
sendo o projecto elaborado pulo eiigc-
nheiro dr. Luiz. dc Moraes Junior O
estylo adoptado é o nío-classiço, empre-
caiido a ordem toscana no primeiro pa-
vimento, a coritvthia no segundo e a
componha no terceiro central. .

A coustrucçfío foi confiada a firma
Antônio Jannuzzi & l'i!lios, pela quan*
tia dc a'.i7.;648$300, no prazo de 2-

mezes, c será fiscalizada pelo engenhei-
Vo dr. Armando Torres Carneiro.

,-,". ,i,s. Dominiíos de Oocs, Rocha.-a-
ria Miguel Cou!.), Cypriano.de 1*reitas,
NaVci.nento Silva, Souza laima.^bouza

l „,,.... Dias dc llarros, Francisco. Vai-
lid-ir.-'-. \11ionio Sattaniini, Benjamin
H-i','.'i-'à. Nascimento Bittencourt, An-

«,.„in Marti» Teixeira, Fernando de -Ma-

rallifict Raini- Galváo, Pacheco Leão,
Naseiii.cnlo Gurgcl, Agenor Porto, Mau-

ricio ib
cegiiciru uc
Oswaldo d.

Medeiros, Chapo* Prévost Pc-
do .maral, Plácido Barbosa,

Oliveira, Miguel Pereira,

ELLES SÃO BRANCOS...

E trocam oíticios malcreados

.iu

0:
seu
lão

Os leitores lembram-se de uma repor-
,_,.„ feita c publicada pelo Correio

Manhã, a respeito da. demora do pa-
cimento dos funecionarios addidos ua

ji 
"icctoria 

Federa! de Portos, Rios c

Caiíaes, Apurámos que o atrazo clamo-
vos. eri motivado 110 facto de haver lll"r-a.ija.lor 

da vida., que sc mctlera«fc
permeio, entre a Direciona da Despesa
1'i.lilica e a Inspectoria, coagulo
...lUiilos desta a se cotizarem, cm
i.-.vor, sem o que não receberiam
c-i-ilo u.n vintém. ....

\ reportagem foi confirmada c .1
Di-suesa abriu inqucriio para saber

ii'cru " .....l.indr.) do arranjador ua
,,m. ?,. iitrcvin a cavar cm seu

Pediu .1 Inspectoria qtit- a nju-
.,' denunciando esta quaes os seus
cionai-ios que sc iinliam compro-
ido a dar gorgetn, Recusando-se a
¦¦ciiiria a delação, sem ordem nu-

...,-ia!. :, Despesa zangou-se e passou-
belleza, cm fôrma dc

Após .1 cerimonia, foram offerccidos
pelos con3.ruc.oi-s: ao presidente da
Republica, a colher e o martcllo de pra-
ta, que serviram para a cerimonia da
collocaçao da pedra: ao ministro do lu-
terior, mna penna de ouro, e ao dr.
Aloysio de Caslro, um tinteiro de prata.

A nota dissonante foi a provocada
¦por um grupo de indivíduos que se in-
titulavam estudantes, c que, dirigindo-
s» para um barracão onde se armara
um btiffet, assal.aram-11'o, retirando
garrafas de agua mineral c du chainpa-
ine e quebrando a cabeça de utn pobre
vigia, que se oppuzcra a tão vergonhosa

Foi' um facto reprovado por todos
que a clle assistiram c a que so fez vis-
ta gorda a policia ali destacada...

'visita 
diplomática

O sr. Gastão da Cunha esteve
no Senado

V hora em que o sr. Urbano lcvan-
tav.t :t ncqueiia reunião havida liontcm
110 Senado, dava entrada tili; cm visita
aos dignitarios da Republica, o dr.
Gastão da Cunha, que acaba de scr no-
mcido embaixador do Brasil junto ao
governo da Republica Portugueza.
S cx. foi cumprimentar os senadores,
obedecendo a sua visita a uma delica-
deza dc caracter diplomático.

Conduzido ao salão nobre da casa,
ali demorou-se o diplomata aa palestra
co.n vários representante
retirando-se cm seguida.

 —*¦» *» .m

mento.
-Recomeçaram hontem os trabalhos da

apuração da culpa dos "eonspiradores"
ultimamente denunciados.

Como se sabe, comi os depoimentos
das testemunhas arroladas na denuncia,
nada se apurou que pudesse configu-
rar o delicto cm que o procurador cri-
minai da Republica capitulou a acção
dos indiciados.

Arroladas novas testemunhas, foram
hontem pelo dr. Aprigio Garcia ouvi-
das estas 110 edificio do Supremo Tri'
bunal Federal.

lim primeiro logar foi ouvido o gc-
ncral Agobar. S. ex. inque.do, disse
que, depois da exclusão de Ínnumeros
sargentos do Exercito, após uni inque-
rito feito pelas respeclivas autoridades,
começou a receber denuncias de uni
outro movimento subversivo que deve-
ria rebentar, ao qual já haviam adheri-
do vários inferiores da corporação que
commandava e cõinmaiidu,sabendo pelas
mesmas denuncias, ora anonymas, ora
levadas pela policia, que se faziam reu-
niões nas fileita-t do Exercito c que
essas reuniões eram convocadas pelos
drs, Mauricio dc Lacerda c Agripino
Nazareth em casa de Nilo dc Mello,
cm Ramos, c na do dr. Agripino Na-
zareth, á rua Ferreira de Araujo, 122.
O depoente, então, p.-diu o concurso do
inspector da 1. I. C„ major. Bandei-
ra de Mello, (pie promettéu agir, o que
fez no dia imincdiato, pedindo-lhe a
coadjuvação do musico Sylvio, da Bri-
gada Policial, rapaz int.-lligentc e. acti-
vo, que fora seu alumno na Escola
Policial, ao 'tempo que sairá, pelo ano-
nyma-to, que 03 sargentos SanfAnna,
Braulio, Guedes e Marinho confabula-
vam com os drs. Agripino e Mauricio,
o que não lhe causou duvida, porque á
execução de SanfAnna, os demais ja
se tinham envolvido na anterior cons-
pirata,

O general Agobar a todos ouviu,
aconselliando-llies que cumprissem os
seus deveres, não se esquecendo do. que
acontecera aos seus collegas do l.'.xer-
cito, recentemente expulsos, avisando-
lhes que os seus próprios companheiros,
doKxcrcito e Brigada, estavam fazendo
.policia dentro dos quartéis. Continuan-
do, disse o depoentu que o sargento
Uraulio logo so desço!.riu, pois. amea-
çando-o com uma campanha diffamato-
ria pela imprensa, por uma carta, o
depoente, que tivera conhecimento dei-
Ia antes de lhe chegar ás mãos, pren-
deu-o e cxpulsou-o da Brigada, como
indisciplinado c réo confesso. Os ou-
tros tres, dois dos quaes, Marinho c
Guedes-, inilividuos intelligeivtes, eii-eo.-
lherain-se e SiiirifAnna, tido por seu
eommandante como mtuto ignorante c
quasi .inoffensivo. continuava como
chefe, comparecendo a todas as reu-
niões, inclusive ás da rua Santo Ama-
ro, reuniões quo lhe comnuinicara o
major Bandeira, e -pelas pessoas que fa-
/.iam o serviço 110 Exercito por ordem
do general Tiio Kscobar, eommandante
da 6" brigada de infanteria. Que ode-
clarante cansado pelos numerosos boa-
tos, resolvera segurar os ditos chefes,
resolução que o obrigou a pedir uma
conferência ao major Bandeira, a que
este accedeü, solioitauilo-lhe dois dias
dc espera, pois num barracão, d.i rua
Real Grandeza, deveriam reunir-se na-
quelle espaço de tempo muitos sedicio-
sos. Que o depoente acredita que. essa
reunião, que se cfiectuou, não foi con-
corridissima devido ao temporal que
desabou. Oue uo dia seguinte, sabendo
do relativo exilo, da diligencia policial,
o depoente tomou iniuinieras providen-
cias entre as quaes ,1 abertura de ura
inquérito militar e a prisio dc todos
os inferiores e praças-, cujos nomes lhe
foram, então, apontados. Que esse in-
querito e essas prisões que lhe foram

DeutscHudamerkanisclie Bank A. G.
(Banco Germânico da

America do Sal)
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HÊU NACIONAL
¦

?az todas as operações banca-
rias c abona os seguintes juros;
Em coma corrente de
movimento 3 "1*

Em couta corrente limi-
tada. . *.*.*•
E a prazo fixo;

iDe 1 inez ,. 4 * *
" 2 mezes .1 4 »l2 " *

.11 _ 11 e • *
"6 " . . . t 6 * *
"9 " . . . . 6 l|a * *
" 12 . " •-

solicitadas pela policia civil, resolveu-
fazei

dos Estados,

.(lll,

lll.

lll!

lu-nitc sta

Somente hoje tive
vosso ofiieio 11. 8'.

'• \n sr. inspector federal de Portos,
Rios e Caiiacs. —
io-..!..-cimento do vc-__ .
•|, .•;; de abril findo, em que manifcs-
lar*, '.n-.i.i boa vontade em attender us
¦..,;••'- .,-õ, . feitas cm meu officio 11.
.,- dc'iij do dito mez, mas desejando
.'.'.• pur-.intermédio do Ministério, da

A :..v'.o -t iam i.lt.is encaminliailas, uma
./. .«-ic é necessária a ordem desse nu-
.-.-;.vio para quo st. possa lortiar cl-

. i-vij o inquérito solicitado, .
Ptrmitiircis ponderar que nao solici-

. . b.-i't-ir.i dc inquérito algum, pois
:. i.::;.s i':-ü vos dignasseis mandar syn-
. o - «.ca ... fiiiiccionarios dessa In*
--. -i.u-i;, que, tio dizer do Correio da
i/iinW dn referido dia ,9 de abril,

.. üicvivaiu a iiisi.iuiii.-ao tle contribuir
..>-'i delci-u.nada quanlia para o anda-
... i:d, nesta Directoria, do .processo
rt-ít -.-euio ao pagamento dc addidos.

A vossa ivs|ii-.st;i nic surprelieilde,
l-.u-iiie 11enl111.11 chetc dc repartição, de
.-..'.n-sicrio algiiiii, civil, precisa de or-
.'„-¦.. s-.i-n-rior para veriiicar factos da
r.;-..:r..M du de que s- trata, oco-rridos
c.i'11 "- rmpivgados, seus subalternos,

l.onge de esperar tal ordem, o dever
>1. cargo impõe, por motivo de morali-
.: .de iidiiiiiiisui.ii.va, que sc. apure im-
M.fvli.i.íiim-tue. mo pov syndictuieia ver-
:¦„!. ,1 íumiamcnio da accusaçâo. afim
,;,- s.".-i'.. punidos os rcsiionsaveis.

\'.i .-..so presente, a recusa dessa

A MUNDIAL
Sorteios em 25 do cor. ás -lhs.

Só coucot'1'ci'ão apólices imites

Pi-oinios ímcos: 397:051.500

do o depoente fazer aquclle inquérito
para apurar o qua de real havia nas
aceusações, assacadas aos seus comman-
dados. Que esse inquérito o dcclarante
enviou áo i" delegado auxiliar, sabendo
que, além das praças pertencentes a
Urigada, a conspiração contava com os
drs. Nazareth, Mauricio, Ganha Vida,
Ananias de Albuquerque, Nilo de Mello
e outros, dos denunciados. . .•Findo esse depoimento, foi ouvida a
testemunha José do Oliveira Guimarães.
O s>'ti depoimento é um amontoado de
contradicções, entre outras coisas, que
ma casa do dr. Maurício, onde clle tora
mostrar um requerimento d., pleitear a
sua reinclusão nas fileiras do l-.xerc.to,
ile onde sairá sem culpa, viu osr.
Abelardo Tavares, que se dizia omissa-
rio do coronel Ananias delineando os

planos da conspiração c pediu 
""

ao dr. 'Mauricio para arma
uheiros que iam tomar de
couraçado São Paulo, que se achava 110
dique; -para matar o almirante AIcxiui-
drino, depois de assaltar a sua resi-
dencia ..- prcndel-o c para ..lur ao_pcs-
soai do Corpo de Marinheiros c Rita-
lli-lo Naval; planos diabólicos com que
nio concordou o dr. Maurício que con-
demnoti o assassinato individual c o

saque; que Dias -Martin*, dissera que,
pezar do sr. Alexandrino estar ga-

rantido, por seis marinheiros,, armados
a fuzil Mauzcr, elle su incumbiria disso,

pois conhecia bem a sua •'csHlcnci.i.
\dcantou a testemunha que o coronel
Ananias, convidando-o para a mashorca,
Z dissera que ia receber 35:000.000

òilfsiad.) do Espirito Santo, pelo que
ninguém ficaria prompto e que, na re.

nião cffectuada na casa do sr. Maur
cio a qu"' «leve presente, nao v,

nenhum dos denunciados .presentes, a

excepção dc Antônio Geraes.

UMA FESTA RELIGIOSA

O jubileu do bispo de
Nictheroy

A egreja fluminense comtnemora
hojo o 23'' anniversario da ordenação
sacerdotal do rcviuo. sr. d. Agostinho
Bennassi, bispo da diocese do Kstado
do Rio, onde o digno sacerdote conta
um amigo cm cada diocesano.

Orador brilhante, de um coração
magnânimo, será clle hoje alvo dus
maiores provas de sympalhia,

Na Cathedral de Nictheroy...celebrar-
se-á, ás 10 horas, missa pontificai, sen-
do s. ex. conduzido, em procissão, do
paço episcopal para o referido templo.

Todas as irtiiandadcs acompanhai-
o-ão, incorporadas.

Na matriz dc S. I.ourenço, as solcn-
nidades. obedecerão ao seguinte l.ro-
gramma:

.-Vs 7 horas da noite, será recebido
no templo o dr. Nilo Peçanha, presi-
dente do d.siado, tocando o Hymno Na-
cional, as bandas do musicas ali esta-
cionadas.

A's 9 horas e 15 minutos, chegara o
bispo, d. Agostinho Bennassi, tocando
a musica e as creançás cantarão o
hymno Pontifício, Serão executados
niais: Vcni Sancte Spiritus, pelo coro
da matriz; Ave Maria, pela exma. sra.
d. Marietta -Monteiro dc Souza; alio-
cução, pelo revdmo. padre 'Henrique de
Magalhães; Tc-Dcum, pela Seola Can-
toriim dos a\prendizcs do Collegio Sa-
lcsiano (.10 vozeS), dando-se cm segui-
da benção do santíssimo Sacramento.
Hymno Queremos Deus, coro e banda
de musica do internato do Collegio Sa-
lcsiano.

— Terminado o progranima, o pre-
sidente do listado apresentará seus
cumprimentos ao sr.. bispo diocesano,
retirando-se em seguida.

Será enião offerccCidã ao sr. bispo
uma linda corbeille s .mDoli.cn, em nome
da parochia de S. Lourenço.

Em seguida organizar-se-á um nume-
roso prestito, em que tomarão parte,
e.n bondes c automóveis, todas as de-
voções da matriz, diversas associações
religiosas da parochia, a banda dc mu-
sicii do Collegio Salcsiano, o Collegio
llrasil, grande ntnnero dc extnas, faini-
lias e cavalheiros.

'Chegando no palácio episcopal, sau-
dará o sr. bispo, ein nome da parochia,
o (Ir. Oscar Przewodowslíi, terminando
a manifestação.

Officiarão no Te-Dcitm, monsenhor
Paulo Antunes, reitor do Seminário;
padre Antônio Dalle Via, dii.eetor do
Collegio Salcsiano; padre José Joaquim
dc Albuquerque, secretario do bispado.

O Boletim Parochial dedicará sua
edição ao sr, bispo diocesano.

Foram convidadas, para assistir o
aclo, todas as altas autoridades do
Eslado.

Tambem .1 directoria do Collegio dos
Tadrcs Salcsianos de Santa Rosa or-
ganizoit imponentes festejos em honra
do bispo diocesano.

Na actualidade, pensão a 60$, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. Mem de Sá. i.l—15-

Na Prefeitura

10:000$
os mari-

assalto o

Feio prefeito . foram assignados hon-
tem os seguintes actos:

licenciando: por seis mezes, á .profes*
sora adjunta Oliv.ia Brasil; por 90 dias,
á professora adjunta Latira Costa da
Silva Moura; por 60 dias, á -professora
adjunta Lucy Barbosa Guillion; c por
30 dias. á professora adjunta Alzira
ÍJorgongino de Carvalho;

rivalidando as licenças concedidas, ás
professoras adjuntas Adelaide Queiroz
de Barros e Vasconcellos e Rosalina do
Amaral Pássaro.

O SERVIÇO DE CABOTAGEM
„ E OS FRETES

.Recebemos a seguinte carta:"-Rio de Janeiro, -.-• de maio de 191ÍÍ.
— lllmo. sr. redactor do Correio da
Manhã — Presente. — Lendo na vossa
conceituada folha de hoje, nos "Traços
da Semana", do seu illustre_ collabora-
dor dr. Costa Rego, uma referencia ao
transporte .dê um cabrestatite do Pará
para o Kio Grande do Sul, para cujo
serviço abi se diz que o l.loyd Crasi-
leiri) pediu dez conlos e a nossa com-
paub.a (c não a Costeira) nove con-
tos,: somos forçados a solicitar-vos aga-
zallio para as seguintes linhas, que es-
clarceeiu de certo modo o assumpto cm
questão:

a\s companhias nacionaes que fazem o
serviço dc cabotagem não podem por
certo compelir com as companhias es-
trniigciras cm matéria do fréles. E a
razão é muito simples.

Emquanto as companhias nacionaes
são obrigadas a fazer acquisição 110 es-
trangeiro de todo o combustível dc que
necessitam e bem assim do material
imprescindível como sejam cabos, lo-
nas, -limas, óleos c uma infinidade dc
artigos de consumo forçado a bordo
dos ¦ vapores, as companhias cslrangei-
ras.se suporem Ue todos esses artigos
nos. _ próprios mercados de origem,
adquirindo-os por preços reduzidíssimos
e vantajosos.

A.ccresce ainda que as companhias
nacionaes, como já se lem provado, ate
e:n documentos officiaes, são oneradas
grandemente com exigências dc impôs-
los, taxas de praticagem, emolumentos
de Alfândega, de Saude Publica c mui-
tos outros que em todos os porios do
paiz só servem para gravar ainda mais
as despesas com o custeio dos vapores.
E é claro que as companhias estrangei-
ras nfiq estão sujeitas a esses ônus tão
generalizados nas praxes que regulam
o serviço da marinha mercante nacio-
nal,

Devemos ainda considerar a face
mais importante da questão; cm-
quanto os vapores de .1 a 6.000 lonela-
das são obrigados pelas capitanias dos
portos a ter uma tripulação de 35 a 40
homens, ns vapores estrangeiros dc to-
nelqgeni idêntica percorrem todos os
mares, visitam os portos do todos os
continentes, com cerca dc So o] o menos
de salários e dc tripulação engajada, o
que diminue consideravelmente as fo-
lhas dc soldadas, isto é, as despesas dc
caracter permanente que pesam 110
custeio dos referidos vapores,

E ,1 prova mais cloqucnle do que aca-
bamos de expor, é que ha bem poucos
annos, ainda, unia grande empresa ai-
lema.- dc -Hamburgo, creott, com sede no
porlo do Rio de Janeiro, uma exccllcn-
to linha dc navegação nacional para fa-
zer o serviço dc cabotagem e tal linha,
a despeito dos grandes capitães alie-
mães, não pôde se manter por muilo
tempo, sendo forçada essa empresa á
venda ao l.loyd de todos os .seus vapo-
res, q que fçz até mesmo .1 prazo e com"irejuizo evidente, dos seus interesses.

Eis a razão principal por que as em-
presas brasileiras não poderão fazer
fretes baixos nem competir com as
companhias estrangeiras, facto este que
em nada desabona o serviço de cabota-
gem., senão o próprio apparellio deíei-
tuoso da legislação que a ampara c
mantém.

Muito agradecidos ficamos, sr. rela-
ctor, pela publicação da presente, e so-
mos com toda estima, de v. s. ami-
gos, nfentos, obrigados, pela Compa.-
.nhia Commercio e Navegação, Rodol-
pho V. Lulimcycr, dirccior-presidentc."

A QUARTA SESSÃO FÚNEBRE
DA CÂMARA

As homenagens ao sr, Souza
Brito

.Após a leitura da matéria do expe-
diente, hontem. na sessão da Câmara,
oecuparam a tribuna os srs. Arlmüo
Leone _ Bueno dc Andrada, que fizeramt
o -necrológio do deputado bahiano -Souza,
Brito, seputado na véspera.

O sr. Arlindo l.eone, da bancada ba-
hiana, .pronunciou uma saudosa alio-
cução relativamente ao extineto, recor-
dando os pontos mais em destaque da
sua vida publica. O orador accentuou
o facto de falar mm nome de toda a
bancada a que pertencia o deputado
fallecido, sem distineção dc orientação
politico-partidaria. Após a exposição
dos factos -biographicos de maior impor-
tancia da existência do sr. Souza Brito,
o orador concluiu a sua oração, reque-
rendo a inserção, na acta, de um voto
dc pezar pdo lutuoso acontecimento,
pedindo, 'por outro lado, e de accordo
com a praxe parlamentar, o levanta-
mento da sessão. Todos os conceitos
articulados .pelo sr. Arlindo Leone fo-
ram vivamente apoiados pelos deputados
presentes, nofadamciitc pelos srs. Pe-
dro Lago, Augusto de Freitas, Octavio
Mangabeira, Leão Vclloso, João. Man-
gabei-a, Pires de Carvalho e Luiz Do-
mitigues. ... 1

O sr. Bueno de Andrada, oecupando
por sua vez. a tribuna, declarou, dc co-
meço, emprestar a mais sincera solida-
riedade ás palavras do sr. Arlindo
Leone. Teve — disse o orador -— op
portimidade de tratar de perto «om o
deputado extineto, na commissão de
Viação e Obras Publicas, o que lhe fa-
cultava poder dar testemunho da sua
operosidade, do seu amor ao trabalho,
da sua dedicação, do seu desejo dc co-
operar, intelligcntcmcnte, no bom fun-
ccionamenlo do legislativo, especial-
mente da Câmara, assim tambem da sua
cultura e do seu talento vivo e solido.
Nesses termos — concluiu o orador —
dava a sua inteira solidariedade e apoio
ao requerimento formulado oclo repre*
sentanie bahiano, rendendo, dest arte,
as suas homenagens muito justas a uni
collega, que suecumbira ainda no exer-
cicio do mandato que lhe fora deferido
pelo eleitorado da Bahia.

Submcttidos a votos, foram ambos os
requerimentos do sr. Arlindo Leone ap-
provados, sendo logo levantada a sessão
Eram 2,5 horas da tarde, 

EM MINAS
Projecto de uma estrada

ligando varias cidades
Os srs. dr. An.nolio Stavrovctzky c

commendãdor Manoel Domingos Ro-
drigues, capitalista, sócios da firma
Stavrqvetzk. & C, de Bello Horizon-
te, organizaram sociedade. anonyma
intitulada Companhia Auto-viação Ceu-
tro dc Minas, lendo por objectivo a
exploração do privilegio por 25 annos
concedido ao dr. Anatolio pelo governo
do Eslado, cm 25 dc janeiro dc 1915.
para construcção, uso c gozo dc uma
estrada de rodagem para trafegar, uma
linha de automóveis entre as .cidades
de Peçanha c Santa Barbara, .011 ponto
mais conveniente da listrada de Ferro
Central do Brasil, atravessando os. mu-
hicipios de S. João Evangelista, Serro
lírio. S. Miguel de Giianh.ies. SanfAu-
na de Ferros c Itabira dc Matto Den-
"'o- „ .

Aquelles dois cavalheiros, que sc
mostram empenhados cm fazer a allu-
dida construcção, vão percorrer em
viagem dc estudos a zona referente ao
privilegio, de cuja execução muito terá
a lucrar o norte de Minas, pois aquelle
cmpreiiendimento vem facilitar o pro-
biema do transporte.

SANTOS JHJMONX

Uma sessão solenne no Club de Enge<
nharia—As experiências do pro-

dueto, no estrangeiro
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AMOU KILlATa

1'inn íiiiicii snicltla-se,
jioi' Iiaver lalleeido o
l"10 , • , • j-' 

liontcm, noiieo depois de meio-dia,
falleccu á rua Visconde do Uruguay nu-
mero 221, em Niellieroy, o major inten-
dente do Exercito, Manuel Feliciano da
Costa. ,

Sua filha Dora, de 19 aimos, tomada
de grande ncabrunhamento pelo desap-
parccimcnlo dc seu progenitor, que lhe
devotava grande amizade, ingeriu for-
te dose de ácido phenico, tendo morte
quasi imm.diala.

Para soccorrcl-a. foi chamado o Ur.
Leandro Moita, que nada mais pódc
fazer, pois a allucinada moça já agont-
zava, quando elle chegou.

A .pedido da familia, o cadáver ficou
em casa, onde lioje será autopsiado pe-
los médicos legislas. ,

Os cnterranientos sairão hoje, <la relê-
rida casa, para o cciltilcrio de Maruhy,
ao meio-dia. "-*--•*-** f.',.. r~*i—í^T-
Laranjeiras ia0 hoje, ás 4iiz',dois
esplendidos loles de terreno, per Virgílio.

— » __ ¦» ¦¦"
ESCOLA XORMATi

BeuiiHoii-sc Iiontom a
ileciinti dns insuecto-
ras de aluiiiiius

Sepultou-se, honíem, á tarde, 110 ee-
miterio dc S. Francisco Xavier, d. Ame-
iia Pronça Guimarães, antiga inspccto-
ra de alttmnas da Fscola Normal, cargo
que oecupou desde a fundação desse es-
tabelcciiiienlo de ensino, até o principio

I do anno leetivo de 1015, quando se apo-
I sentou, já contando £2 annos de _dadc.
i Senhora de altas qualidades, dedica-
! da ao exercício das funeções que lh

foram confiadas, a finada gozou sempre
da maior consideração c respeito, tanto
do professorado da escola em que ser-
viu, como dc suas suecessivas adminis
nações .tendo sido alvo de significativa
manifestação dc apreço, por oceasião
de sc octogesimo anniversario.

•\o seu saiincnto compareceram o di-
ri eior da escola professor Ignacio do
Amaral, o dr. Francisco Cabrita, repre-
sentando o corpo docente, <: uma com-
missão composta do sr. Ciccro Coutinho
c de dd. Marcolina Ferreira do Nasci-
mento e Joscpliina dc Andrade Tcixci-
ra, representando n (¦>¦>: j>u de inspccto-
res, a que a ii....da p 1 :iieeí,l.
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Em companhia do dr. Agenor Barbosa,
director do Banco Mercantil, o aviador
brasileiro visitou hontem o barão lio-
mem dc Mello.

¦di»»*»
AO IaÉO DA SORTI.

_ V.!

OS AUTOMÓVEIS

Duns virtimns t-ceclieram
hontem ferimentos

Honíem nm automóvel, guiado pelo
"chauffeur" Lucas Fernandes, 1:1 pas-
sando pela rua Conde Bomfim, quando,
ao chegar um certo ponto derrapoti.

Lucas Fernandes, com a mudança
brusca de direcção do carro, perdeu o
equilíbrio c foi cuspido ao sj.o, ficando
com as costellíis esquerdas fr.iclurad.is.

Recebidos os primeiros curativos no
Tosto Central de Assistência., toi Lucas
mandado internar depois na _
de Misericórdia.

Lucas Fernandes res.de
Botafogo n. 360.

—* -\ outra victima foi n pequenino
Álvaro de 2 annos de edade. filho do
sr Domingos Gonçalves da Rocha, mo-
rador á rua São Clemente n, 10O. .

Na rua Bambina foi atropelado pelo
vehiculo dirigido por Francisco APrc-.o
da Silva, ficando ferido cm diversa*,
partes do corpo.

O "chauífeur" foi preso.

KSIADO DO RIO

NICTHEROY
Pelo secretario geral do Eslado fo-

ram designados os drs. Manoel Fer-
reira dc Figueiredo, Hcrciliò Leite e
Paes de Azevedo, para procederem á
2' inspecção dc saude no soldado da
Força Militar, Alexandre Antônio da
Silva Lisboa.

No juizo dc direilo da 2" vara
leve inicio hontem a formação da cul-
pa do processo crime instaurado contra
José dc .M.rcu Lopes, aceusado de ha-
ver assassinado Ernesto. Lourenço Soa-
rcs, no dia 21 dc abril, cm Jurujiiba,Por sentença dc hontem, do juiz
substituto federal, foi annullado de
fls. 45 cm deanie o .processo crime
instaurado conlra Felippc Tamer, por
não ter sido dado ao réo curador, por
ser menor.

O desembargador presidente do
Tribunal da Relação distribuiu ao des-
embargador a\nizio Paiva o pedido dc
habeas corpus impetrado pelo advogado
dr. Agostinho Pereira, cm favor de
Xatiu ou 'Nemataila Salcl; Dumitli.

O tenente da G. N. Álvaro Cos-
ta, implicado em uni processo de mou-
da falsa, que se acha recolhido ao
iiuarlel do conluiando . superior daquel-
I.i milícia, foi transferido para o quar-
tel do 5S" bataiháo do Exercito, aqui
aquar. ciado.

ü dr. Nilo Peçanha, presidente
do listado, acompanhado de seu official
de gabinete, dr, Teixeira Leite Filho
c do .prefeito, dr. Oclavio Carneiro, foi
lioiitcni a Merily, regressando á noite.

A FORTUNA DE MME. ZIZINA

Uma nobre louca aos
boléos, num carro dn
Assistência Policial

Internada lia Maternidade da rua das
Laranjeiras, Elvira dc Jesus, portu-
gueza, de cerca du 30 annos dc edade,
teve um parto prematuro, o que lhe
oceasionou a manifestação dc completo
dcscquiMbrio mental.

Tomando providencias, seu medico
assistente requisitou do 6" districto íos-
sc a infeliz mandada internar no Ho*-
picio Nacional. .

Encarregada a Assistência Policial
de fazer o transporte, o cocheiro do
carro, apezar das rccommcndaçõcs que
recebera á poria do estabelecimento, em
vez de levar Elvira de Jesus para. o
ponto indicado, apresentou-a ao carcereiro
do deposito de presos da Repartição
Central dc Policia. ,

Felizmente, o respectivo administra-
dor, lendo o officio que era dirigido
ao director do Hospício Nacional, im-
mcdiatanicntc comtnuiiicou o facto ao
dr . Osório do Almeida, 21 delegado
auxiliar, que fez com que a desgraçada
creatura seguisse para o seu verdadeiro
destino.

Realizou-se liontem, sob a presidência
do dr. Wencesláo Braz, uma sessão
solenne do Club de Engenharia, para
tratar das questões relativas ao pro-
bleina do carvão nacional. A essa ses-
são compareceram varias figuras repre-
seutativas da engenharia nacional, pes-
soas dó mundo official, iudustriaes, etc,
podendo-se especializar, entre outros, os
ministros da Agricultura e Marinha, re-
presentantes das casas civil c militar da
presidência da Republica, drs. Lucas
Ayarragaray e Santos Duniont.

Aberta a sessão, falou o sr, Oscar de
Campos, que expoz minuciosamente seus
estudos sobre o carvão mineral brasi-
leiro, assignalando-lhc as origens, descre-
vendo as nossas mais importantes ba-
cias carboniferaà c, ao terminar, apon-
tando quaes as medidas praticas que,
a seu ver, são necessárias para a solu-
ção do problema.

Em seguida falou o sr. Getulio da»
Neves, que leu um estirado discurso
apologistico do carvão nacional, pro-
curando disfarçar a aridez do.assumpto
com phrases dc fulgor literário.

O discurso do sr. Getulio das Neves,
com períodos sublinhados de intenções
políticas e de patriotismo, teve por
peroraç.ío um vibrante appello ao sr.
Wencesláo Braz, cuja terra, informou
o orador, c a mesma dos srs. Calogeras,
Affonso Arinos, Carlos Peixoto e Sa-
bino Barroso, bem como dc 11111 punhado
de nomes gloriosos, que sentia prazer
cm registar.

O sr. Frontin, antes dc encerrar a
sessão, agradeceu a presença das altas
autoridades do paiz; teve algumas pala-
vras de synipathia para o ministro da
Argentina c para Santos Duniont; elo-
giou com ciitluisiasmo a acção do almi-
rante José Carlos de Carvalho, presi-
dente da commissão encarregada pelo
Chi!) de proceder nos estudos do carvão
nacional, c, finalmente, solicitando aos
presentes alguns minutos dc attenção,
recordou uma serie du factos demonstra-
tivos da orientação e da parte activa
que tem tomado o Club de Engenharia
cm relação ao importante problema.

Relembrou então a acção desenvolvida
cm 1904 pelo dr, Osório de Almeida,
então director da Central do Brasil, c
o resultado das experiências que levou
a effeito nàquella estrada, experiências
que demonstravam que o carvão nacio-
nal so não é de primeira qualidade, ser-
via para satisfazer as necessidades da
nossa industria, constituindo grande c
útil riqueza para o paiz.

Relembrou quaes foram os resultados
das experiências praticas feitas em va-
rias estradas a a conclusão dos enge-
uheiros que opinaram por algumas alie-
rações dc locomotivas.

Não esqueceu s. s. de citar o nome
dc White, contratado pelo então minis-
tro dn Viação, o sr. Lauro. Muller, para

inconvenientes são afastados pelos pro-
cessos dc purificação.

Depois de apresentar algumas ouno-
sas informações o orador lembrou que
a alta do cambio e as misérias do es-
pirito .rotineiro, não pcrtnittiram que
estudos tão bem iniciados chegassem a
seu termo.

Agora, porem, com a conflagração
européa, que difiiculta a importação do
carvão, com a baixa do cambio, que lhe
eleva o custo ao triplo, pareciam ao
orador de grande opportitnidiidc novas
e mais -brilhantes tentativas.

Concluiu o sr. Frontin lembrando a
conveniência do estabelecimento de
prêmios, de acquisição fixa pelo gover-
no, feita annualmcntc c de outras me-
ilidas, que o patriotismo inspira e a
razão esclarecida approva.

Após o encerramento da sessão, o
presidente da Republica, acompanhado
(íaqueltes ministros c demais autorida-
des, examinou, com interesse, as va-
rias amostras dc carvão, que se. acha-
vam expostas.

NOSSO CARVÃO NO VIU"(UIAY
Em rosposln a um pedido de infor-

inações do ajmirantc José Carlos de
Can alho. a propósito do experiências
que se teriam realizado, do nosso car-
vão. lia capital oriental, o sr, Lauro
Miiller, enviou hontem áqueile mcnibru
da conunissão do Club dc Engenharia
o seguinte telegranima:

"F.111 Montevidéo não se ter. oftl-
cialmeiitc nenhuma analyse ou expe-
riencia com carvão brasileiro. A Com-
panhia <lo ("iaz, Usina dc 1-lcclricul.i-
de, lanchas do serviço do porto, não
têm experimentado aquelle nosso pro-
dticlo, Sei que o cônsul uruguayo cni
Porto Alegre vae lazer um esti..Io (b>
carvão 'brasileiro. A Fcrro-Carril-Ccn-

| trai IJrugtiiiyo trouxe do -üo Grande

chefiar a commissão dc estudos do car-
vão brasileiro,

Tendo cm mente os relatórios apre-
sentados pela referida commissão, o sr.
Frontin disse que. ficou então provado
que era unico defeito do nosso carvão
o excesso dc cinzas c enxofre, cujos

rindo me informaram, pequenas par*
lidas do nosso carvão, mas não « ana-
iysou, li' possível (pie alguma fabrica
tenha experimentado esse nosso uiiiic-
ral, sem este consulado ter conheci-
mento directamente, ou pela imprensa
ou .por qualquer pessoa. Em Buenos
Aires consta que fizeram ou vão fazei-
experiências com o nosso carvão .
Completando estas informações '.ran-
screve o tclegramma do nosso vice-
cônsul cm lluenos Aires: " Dc accordo
ordens v. cx. informo qne o consti-
lado acompanha experiências co.u o
carvão nacional e o restilladú pro-
íuctte commercio regular, uma vez
activada a exploração das minas. O
consumo alé agora tem sido para as
cozinhas c pequena industria com ac-
ccitação. O preço da venda, ami: iC
pesos, ouro, por tonelada. Foram rece-
bi.los dois carregamentos, formando ii
total dc 720 toneladas. A Companhia
Argentina-Sul Atlântico destinou um
vapor da linlia do Rio Grande para
fazer somente o consumo do nosso
carvão, já lendo feito duas viagens.
Situação do mercado, devido «'. alta do
preço do carvão Cardiff c americano
pódi: influir no maior consumo. Peço
venia offereccr maiores informações.
Cordiaes saudações. — Lauro Miiller."
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dr. Samuel das Neves, em sua r. si
j dencia, á Praça Duque de Caxias nu-
' muro 25,

Dr. Carvalho Azevedo [f.*.' O conhecido ladrão João Antônio dc
Olheira tendo cm sen poder objectos
de alto valor, íoi preso pelo guarda

, civil de 1" ciasse, 11. 41.6. Paulo Fran-
O ministro da Viação rcmetlcu .10 ei-.cn Pereira, quando pretendia levnl-os

i° procurador da Republica o processo comsigo.
referente á j...tenção do engenheiro liontcm, esse policia^ f-ai por esse
José ...íloi.io Martins Romeu, do rece- motivo mandado elogiar e::i ordem do

er.er- 1 ter dos cofres públicos vencimento» a I dia pelo dr. Aurelino Lia!, chefe dc
I que se julga com direito. i Policia.

Ü albergue nocturno, estabclicm.) em
um galpão 110 Cáes (Io Porto, graças
aos esforços caridosos do capitão Viclor
Murks, é infelizmente, o local pnde. ã
noite, se reúnem iodos os vagabundos
i|tie durante o dia pcrambulam pela
cidade.

Dahi, constantes Ititas corporais en-
tre os taes hospedes, que nem mesmo
respeitam os policiaes que para ali são
*j, fi«* -..".• m d.- 'i.:i»'.'f n ordem,

Hontem havia sido escalado para pro-
ceder á limpes:: do galpão o desordeiro
Cani:'.') Brasileiro.

Negou-se clle a isso. .1. clarando ao
soldado João Leandro Chaves, que nao
o faria nem .. força.

No intuito de amrdront.-ü-o, a praça
d.i Brigada sacou do -.-.bre.

Car.-.ito avançou sobre elbi.arr. ba' ,u-
liic a arma e :iggrc,lt-.i_ 1 vai-.HItiit..-n.tp.

A intervenção de outros indivíduos,
depois de muito trabalho, conseguiu a
prisão do ii-rrivel homem, que Íoi au-
toado 11. >' districto. polkia.l_

FORA DOS AUTOS, OS irERDEI-
KOS "ARRAZíUM" AOS

SQPzVPOS K lll-;\<iAlaAP.\S. . .
Manuel Meira de Figueiredo c José

Lacerda do Nascimento, concunhado e
cunhado de Targino da Silva Cordeiro,
residem á rua Felippc Camarão nu-
mero 05.

A celebre questão da herança da co-
nhecida cartomante mine. Zizina fez
com que o sr. Targino ficasse em des-
harmonia contra os dois, pendendo para
o lato do viuvo da sybilia, o sr. Ma-
nue) Mendes da Câmara.

Na nossa edição dc ante-hontem, ap-
pareceu um annttncio, concebido nos
seguintes termos.";VoS VliHDADlilItoS NIÍCKSSIIADOS ! —
Pessoa que não deseja ser. conhecida
mas que cumpre com satisfação um
voto por uni milagre operado em pes-
soa muito cara e estremecida, que após
trinta annos de cegueira, reputada in-
curavcl, acaba de recuperar a vista,
distribuirá, por isso, hoje c amanhã,
ccfn esmolas de 5$ooo cada uma, á rua
Felippc Camarão n, 9S."

Como vê o leitor a easa indicada pnra
receber as esmolas era a de Meira e La-
cerda.

Foi tuna verdadeira romaria de co-
.v.ns, cegos, tuberculosos, pernas iiicl.a-
di.a cie., que acorreu ao ponto indi-
cado.-

AhL chegados recebiam elles bilhetes
cm que era determinada a casa á rua
Ribeiro Guimarães 11. 41 onde a entrega
do dinheiro seria. fcita,_ acontecendo .que
essa easa era .1 de Targino da Silva
Cordeiro e sua familia.

Voi uma grilaria infernal', as maiores
reclamações, pondo nas maiores difii-
cuida les, no mais violento dns vexames
o alvo da pilhéria de tão mão gosto.

Resolveu o 'Targino pedir providencias
á policia, derigindo-se ao dr. Osório de
Almeida, 2" delegado auxiliar.

a\ medida tomada foi garantir a in-
tegridade mora! dc Targino, que teve
casa guardada por praças do 17" dis-
tricio policial,

Parecia tudo terminado quando hon-
tem pelas 4 horas da tarde, estando
Targino Cordeiro á espera de um_ bon-
de na rua da Quitanda esquina da dc
São Pedro, foi inesperadamente aggrc-
ilido por Manuel Meira dc Figueiredo. 1 por ter si

Luta corporal foi travada, os. sopa- de 100 c"
jios e os pontapés choveram, até que ! cchemos
um guarda civil levou-os para a delegacia l: ' —

do i° districto policial, onde depois da
maior grilaria foi restabelecida a paz.
ficando tudo como dantes: — os dois
moradores da rua Felippc Camarão pen-
sando cm nova pilhéria c .1 <!.i rua Ri-
beiro Guimarães, furioso com a doce-
pçííQ pnr íjiic passou t

COM A SAUDE PUniilOA

a\s coiiniiunieaeõo.s (lo

TacnAtelit do prédios

O ministro do Interior dirigiu o se-
guinte officio ao director geral de
Saude Publica .. ."lim resposia ao oti.cio ti. c.n.l,
dc M de dezembro ultimo, declaro-vos
que as communicações dc vacância dc
predios exigidas pelo art. 10,;, para-
grapho 1", alinea a, do regulamento an*
nexo ao decreto 11. io.Sji, de 18 de
março dc 1<Ji-l, devem ser con-uderadaô
como documentos de expediente das
repartições da União, attento o. fim a
que sc destinam, qual o de auxiliar as
mesmas repartições a bem desempenha-
rem o serviço a seu cargo. *-\ssim cn-
tende o Ministério da Fazenda, cou-
forme me declarou cm o aviso 11. 57.
dc 15 do corrente mcz. Saude e frater-
nidade, —- Carlos Ma-iimiliano.

Sociaes
Ferreira

com-
; PU-

NOS JETaEGRAPHOS

Funecionarios <ine re-
ceberniu ntiantins in-
devidas

O ministro da Fazenda, cm aviso
hontem dirigido ao seu collega da Via-
ção, declarou-lhe que é acceitavel o
alvim- proposto pelo director dos Tc-
legraphos no sentido de serem as quan-
•tias, indevidamente recebidas por alguns
funecionarios da mesma repartição, c
que tèm dc ser recolhidas aos coíres
públicos, descontadas dos respectivos or-
dt:na'tlos na proporção em que forem
abonadas, ao envez de o serem pela
quinta parte dos vencimentos.

—m «»!.._¦¦
MINISTÉRIO PO INTERIOR

Os funecionarios addidos
O ministro do Interior, em cumpri-

mento ao antigo i_6, paragrapho 8, da
l|Íei n, 3.0S9, de 3 de j.-.nciro ulumo,
" ' remetteu á Câmara dos Deputados a

relação dos funecionarios addidos dc
sou :;:in:s:orio,

1-1 tnoiii' —
ESMOLAS

Do Olavo Soares, ea: regosijo
lo contemplado com a sorte
atos, dc sabbado ultimo, re-

a quanlia dc ioo$ooo para
distribuir pelos nosjos pobres.

Us cartões de numeres ..! n ,"o tem
2§oo*o cada um.

De um caridoso anonymo recebe-
-.nos .1 quantia dc io$ooo

De caridosa
quant

 ... anonyma recebemos, a
de 5,000 par:, o .\sylo da Vc-

:e Dc=_r,tp;

SO' N-V CASA PORTUOUESE ,70k j
Rua Assembléa, 40

contra manteiga fresca
rior; l-iio .'?5oo.

que sc cn-
incira stipc-

ALFÂNDEGA

» ]M>l.K'IA l

Foram designados os escripturanos
Mario Corrêa e Victor Paulino para
avaliarem e classificarem os contraban-

ile meias :!e seda e do baralhos dc
I cartas, apnrehcndidos pelos officiaes

«Por aclo de hontem. foi nomeado para aduaneiros 
"Luiz 

Antônio Corria c a\u-
exercer interinamente o cargo de in- susto Ortiz, eifie os armazéns 5 Ç. «
sjiector dc alumnos da Escola Premo- c 17 c rS >!n Cáes do Porto, nos dias
nitoria Quinze de Novembro aVntonto _ e 4 -io corrente.
Medeiros durante o impedimento doi — Foi indeferido um r-equcrmient.o
effectivo'Manoel Moreira de Mesquita, | de Alberto Gomes &¦ ('-, pedindo re.sii-

cha licenciado. ! tuição dos direitos que pac.iram pela

DAI AS INTIMAS
Fazem annos lioje:
O menino Pedrinlio Rangel, filho dr

ca]|Ítâo Pedro 1'ercira Kangel c dc d.
Irene rercíra Rangel,

ci mm. d, V.iml.1 Pacheco
c-Sposa du dr, Adalberto Ferreira^
mi*s.,\:io dc IJyfficiiCC e Assistcncl:
blica;¦— a menina Iracema, lilbinha do sr.
Arthur de Albuquerciue Reis e Silva, func-
cionario dos Correios in acadêmico ile direito, Joaquim líor-
ges Valladão 1'iliio, filho do sr. Joaquim
ilorges Valladão, conmicrciantc desta
praça;miie. Ilaydée llrasil, filha do tenen*
te do Exercito Joi-é Rosa Brasil:

o sr. Álvaro il.. Silveira Mdtts, cm*
pregado no commercio:

o ioven Vasco dos Santos, fijbo. da
viuva Santos, empregado no comnicrcio;

o capilão da Guarda Nacional sr.
José Ferreira allvcs Filho, fi!!io do «r.
José Ferreira Alves, negociante iiosta
praça.

Pe.slcja boje a s.a Jata natali.cia o sr.
Alberto Ig'c;Í3S, estimado leiloeiro, aesta
praça.

Cavalheiro muito estimado na :in=.;a ?o*
ciedade, o aniiivcrsariante trrá lioje ocea-
sião de receber felicitações dos fCus ii.iiu-
n-.cros amigos.

o sr. Carlas Alberto da íonseca, pro*
prielario do conhecido iitclicr püotograpiiico
Carlos Alberto íi Pilho;

a senhorita Uertha Fonseca, fillia da
v.v.va cl. joaqtiina Amali.i da Fonseca;

a senhorita Lygia Montani Pinheiro*.
o joven preparatória no Antônio Ta*

vares Nogueira, sobrinho <!o extineto in*
tendente municipal Salvador dns Santos.

*— o joven líaul (iomes Ja Nolirega, iilho
do sr. Henrique Nobrcga, funceionario da
Companhia Jar.li:,. Ilotanico.

o sr. Alfredo de Souza Barros, 2" of*
ficial da Directoria Geral dos Correios;..

o sr. Manot-1 de Oliveira Maia, funecio*
Dario da -K. <ic J'erro Central:

o sr. Oswaldo lanot do Mattos, empre-
gado da antiga casa Jano. Rody, dcsia
praça; ,,Foi aivn dc significativa manifestação.
por parte dos seus companheiros da sccrç-
taria da Guerra, por motivo dc seu anui*
versario natalicio, o 1" oíficiul dr. Fr
-jerico Curió dc Carvalho.

;\o anniversartantc foram offcrecidos um
rico anel de bacharel cm liuciiia e outros
minios* * * »
BODAS DE PRATA

O sr. Manoel llnncs Barbosa e d. Gui-
Ihcrmina Uocha Barbosa, nara coramcniorur

25° anniversario do seu consórcio, mandam
cclcbtar uma missa, eni .-.cção dc graças,
hoje, ás 91I.J horas, na matriz do Sagrado
Oração de Jesus, sendo celebrante o padre
João Nicoláo dc Alphcu, vigário da lia-
roci.i.. ...

Durante a missa solenne, a senhorita Auro-
ra Soucasaus cantará a " Ave*Alaria" dc
Gounod, acompanhada pelo maestro Giuseppe
Russo.

A" noite, o ca5.1l í.oors Barbosa, offerece*
ri uma recepção ás pessoas ami}...-., cm sua
residência, ú rua Andrade 1'ertence u. 39.

O sr. Manoel M. D. Nabuco de Araujo
e d. Elvira T. I.. Nabuco dc Araujo tive*
r.-r.i o sen lar cm festa, no dia 21 do corren*
!c, cómmemorando o 2ía anniversario do seu
c.nsorcio, o au<: offercccu ensejo para re*
ceberam .:.-..lias saudações das familias das
su&3 relações.

CO. ÍIMTOJIOR.íçõbs
O Asylo Isabel está hoje e-n fc-l.s. com*

memorando o anniversario natalicio de sua
dircclora. .1. Alvina de Andrade I.opes, filha
.1) negociante sr. Marlilibo Lotacs e de d,
l-iancis.-a I.opes. ,

A annivcrsariante tem consagrado, desde
a fundação do :\fyi'\ os feus melhores es*
íorços cm beneficio daquella pia instituição,
cuc, cm signal dc roconrccjincato, promove

! iit-ie uma significativa manifestação uquêllasua benemérita proicc.ora.

rena.a e Vision, do iiics.no autor, \i..!mr. «
paiurj; Révcrie, dc Schuman; solos d> vio*
lão; Marcha dc l.icge, Batuque; aMnrclia dc
Taiiliatiscr; Queixitmes (calsa); raiiçonelas
Lavadeira c .Assobio, pela menina Clcn,
acompanhada ao piano pelo maestro li-
gueiras. .

I':.lcsir.i dc Bcl.niro Braga: versos ile
sua lavra.

Dentre a numerosa c Tina assiste...-*, na
sua niaioiia, hospedes do IMuntiiie.nse.-lloIcl,
vimos aa .scgniiiles pessoas: dr. .lair Cm!...:
ile 1'laiii.ilo Iluniier, I.liitlolpl.o de Azevedo
d,- Santa II..sa, Carneiro Junior, coronel
Leopoldo Bello, Insé 1'al.rino, coronel .Min.
do ISoares, Aurelin Cabral, dr. lt.ril Ucrgal'
lo dr. Alcides Pinto de Moura, coronel
Alexandre Vignrlto, Cláudio Coelho, Jos'
Vilhcgas, coronel Reis c família, coronel
Pentes viuva Lima dc Mendonça, Cocll.a
Abreu, .1. Isabel Alv.-s. José Pinto. mine.
Cabral Peixoto, mlle. llnrilv Alves, mlles,
Pnli-c e Oltfa Silveira, mine. Hoiil.ia Alello
Franco, mllc. Helena Leilão. <!r. c mme
Barreiros liuiiur, ;\i.:onio Albcrlo Furtado,
Rozcndo Parahvba. Manoel Cardoso e fami.
!ir. e José Ilcllo Pimenlel Uarbosa.

que— Apreseníon-se iiontcni, por ter
desistido do res-.o da licença, o comi-
nuo (ia secretaria, llcllarniino Xavier
da Cosia, sendo dispensado o interino
que o substituiu, Alfredo Brandão dc".loraes. ., .__;

fevereiro ultimo,
pcnliiltido a Costa Pereira

nol.i ::.
— Fo .

C. despachar, com 30 o|o d
to, a mercadoria contida em. ..i caixas
que importaram pela vapor francez Ga-
ro.ii_. por se achar . lue-âma avaripid?.

CTailiS E FESTAS . .FESTA I.lTKRO.-MUSICa.L. - Xo sr.-
!ãi iiobrt. do lMumíncnse-Hotcl, realizou-
ante-hontem esplendido festival litero*nuisica!,
ou. que tomaram parte o violinista mineiro
Duque Bicallio, a violinista Bran Horta, c
sr Jaymc Fi;;.-.e.in_, pinníf-t;» Jo ConscrvatO'
r'o Nacional; ,i nocta líelmiro Brag?, e c
galante menina Cíéo.

O profiram:na observado fei o seguinte!
Cavatina do Haíí, violino e piam.o; Sou

vcuir, dç l-'r:r.z Çrüld, violino « pi:no; Sc-

JANTAR
No Rcstauranlc As-vii.j foi honíem offeti.

calo a., dr. Camillo Guerreiro pelos sins atui-
gi.s c collegas, um jantar, por motiva dc seu
natalicio. .

Ao clinmpagne «saram da palavra os na*
cl.arelandos Siqueira Netto c Carvalho
Branco, n cujas saudações .- annivcrsarianlt
atiadcceu, sondo, :.o terminar, alvo de unu
salva dc palmas,

:Ii !Ü< íji
VIAJANIUS

.Seguiu lioje para a sua fazenda, em
Palmas, o dr. Gastão da isiivo Boa, con»
sua familia, Tambem seguiu, e::. compa*
uhía dn dr. Gastão, o di^no moço Ar-
tinir de Serzcdollo Machado, que (.11 vae
cn busca de melhoras para o s-eu eslido
de saude.

No Hotel Globo, l.ospedaram-se li-.fi»
tem: C-asciniro S'i._za, Roberto Marreto,
coronel Ottoni Manso, Bazitn Pinheiro,
Orozimbo rinheiro, Rocha, coro.u-1 Joa-
quim aVbrcu Villcla, ...ão Fernando da
Cunha, Mario Ouinuiiilha, Tufi Antônio
Manoel Sampao," pliarmacc.itro Raul Vir-
p.ilio da Cunha, Líbano Saljueiro, Oito
Scbimlne Manoel P. Bastos, là.trar.o
Machado Lima, tenente coronel Ahredo
(iabirobertz, Francisco dos Proôcres Ju*
nior. José de Vasconccllo3 jMorae3 c Joso
dc Vasconcellos Moraes Junior c t.:m.:.a.

:'. ,'S .i>

ASSOCIAÇÕES
CENTRO CARIOCA — Em sua novi

sede, á rua Marechal Moriano 1'fisoton.
iS, se reunirá hoje, ás ; horas () i noite,
para tratar do assumptos ureentes, em
issi-rr(!'"iéa gcf.il, .> Centro Cí-ioc... !.

(is sócios, mesmo que s\ii" estejam qui*
tes, ijude:ãu tomar jiarte na reunião.

ASSnCMCAO BK..SILKIKA DK T.STU*
DANTKS* — A Associação Brasil ira .de
J.studantcs realizará h->ic, no Museu Com-
n.ercial, uma sessão ordinária na qual sci.m
discutidos assumpto. riu magna importância.

Ü sr. Annibal de Souza fatá uma confe*
rencia sobre pllilologia comoarada do lispe-
ranto.

ü: * *
GRÊMIO DOS MAC-IINISTAS DA

MARINHA CIVIL — l;c.inc*se hoje < .-
collectividadc, para discutir o projecto da
Federação Marítima.

A reunião cüccu.ar-se-5 Ss 8 ho-as da
noite.

UNIÃO DO LIVRE-PENSAMENTO -
Quinta-feira, a_j do corrente, ás íi *_°r,l.
da noite, realizar-se-á a aiseniolea
ordinária, franqueandose a sede ao P-
ente; do ec. inicio, para uma conic
que será realizada pelo sr. Josc J-.lt
Silva, sobre o thema — " O que pensa do

^BciACM OBAStfilIM DE PifAR-
MACE-UTICOS — Renne-se hoje
corrente, ás íí horas da uoite, ^bica gera! extraordinária., a -víao-i.
Brasileira Je PhanniKiiticos.

Ord...... da dis: cle.Çao <!o
.,, ..,.. : ,; ,. 0 a,*.;a:r:;C.-l*.i
"Oucstão -as rh-.iaiac;ai".-Ü IU *

i:xi'i'i.it.\Mi;NTOs
Scpuliou-sc m dia 1

no cemitério dc Inl.au.ra. .............. .
., coroa de d. _,co|»ld)aa Carvalho de
Ol-v-ira, n:üe áa sr. Antônio Carvalha do
0'ive!ra iimccionario dos (.irr-.os. o .10
a-' Viccnlc Carvalho de Oliveira. f;-.-...cic_
nario da listrada do Ferro Central .do Bra
,i| sogra dc. srs. Luiz José Ferreira, lov
L-Ji* Cliaiiioinha e Francisco Pinto Pcr«*.
rá funecionarios da F„ dc F. Centr»),
<j_ ncscciaoto Franasca Dcr.-.íríjno»
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O CIA NAS ESCOLAS
1'ACULDAPE DE MEDICINA. — Re*

íincm-se boje, ás 2 horas *da tarde, na sala B
«lesta Faculdade, os doutoiandos cm mediei-
aa. para elegerem os homenageados de 1910.

So houveí tempo, tratar-sc-i de outros as-
sttmptos referentes h 6» serie medica. Pede.
83 o comparecimento dos ouvintes aue tem
direito ás discussões.

A mesa deverá apresentar o requcrinien*
to que será dirigido á congregação.

—Rosa Figueiredo, convida suas collcgas
r.tic concluíram este anno o curso obstetrico,
á comparecerem amanhS. is 3 horas da tar-
dc, na sala B. Para eleição do paranympho,*

Realizou-se sabbado ultimo, no Extcmato
I.yccu, o 1° concurso mensal de latim, tendo
sido sorteado o .3° nonto.

il''ni este o resultado êblido:
Classe adeantada — i" logar, Edison Re.

lende. com gráo g; a" togar, Norival de AI-
cantara, com ¦rrií B. _-,,.. _¦_

Classe atrarada — i» togar. Miguel de
Carvalho, com Rfáo ?! i° logor. Luiz i. de
Oliveira, com gráo S.

™l™« 3,* __.*___¦_-— ¦

"LA VILLE
DEVERDUN"

A mnior novidade
Botas pelica beje,
com guarnições de
verniz, preço 28$;
pelo correio, mais
2)000*! espefialidade
em calçados sob-
medida-7: 6g. rua do
OUVIDOR, «9.

m*mme* "
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KM S. PAULO
As cieanns começam a

operar «li
'S. Paulo, 23 — (A. A.) — Maria

Tlrandão queixou-se a policia dc Ilibei-
rão 1'reto dc «íue tia rua Campos SaHes
ti. 54, uma cigana, a pretexto de. llie
tirar a sorte, fez que a mesma respi-
¦rasse uma droga qualquer, e narcoli-
zou-a. Uma vez, adormecida, a cigana
(lassou busca em Maria, rotíbatido-1'lie
lodo o dinheiro que trazia.

CHARUTOS*" DAMITOS
Formato pemieno, dois por 500 rs.

— »»»»!
O ministro do Interior declarou ao

«lireclor da lfaculdadc dc Medicina do"Rio de Janeiro, que não pódc scr posto
á disposição de scu Ministério o edificio
ciíi que funecionou a extiiicla Inspeclo-
ria de Pesca, por já tçr sido o pavimento
superior cedido A Prefeitura Uo Distri-
cto Federal para ncllc ' scr installada
tuna escola primaria c continuar o pa-
vinienlo lerreo a serviço do Ministério
da Agricultura.

«s
Má

Nutrição e
Fraqueza
Orgânica:

Destes males é
do que soffre
meia humani-
dade. O reme-
dio é alimento e
medicamento,
como se com-
binam perfeita*
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

HEÃTROS & CIHE-MS

PRIMEIRAS

mm*>o^^^^^^^mmummm-mM

Ml>l»
A SAFRA DO CAFÉ' PAPT.TSTA

saneia, dando-lhe
ry turnos.

novos e encantadores

5. Paulo, 22 — (A. A.) — O dr.
Cândido 

"Motta. secretario da Agricul-
lura, vae designar dois funecionarios da
mesma secretaria, para avaliar a safra
do café neste Estado, no corrente anuo.

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
(Canto com a rua tios Ourives)

INSTALLAÇOES
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OS FILMS DE HONTEM

Com cxcepçjò do cinema Parisiense, que
cantem no carlaz o assombroso trabalho que
é O Circo da Morte, todos os outros cine
natograplios renovaram os seus programmas.
Tara dar uma idéa, assim mesmo pálida, do

triumpho nunca visto alcançado pela mo-

...mental peça que actualmente está sendo
or.uibi.da no cinema da empresa Staffa, basta

Si her que, oté sabbado, estiveram no Tari-

.lente 33.382 pessoas. Ir" positivamente um
rccordl Não nos surprehcudc esta estatis-
tca, porque conhecemos . valor do trabalho.
St a empresa Staffa se resolvesse a deixar
no cartaz O Circo da Morte, quinze dias

on um mcz, os enchentes succedlam-se como

arontecou hoje.
O Odcon escolheu, enlrj outras, tres filas

piimorosas para renovar o cartaz: Bondosa
Aiosinlia, uni mimo de comedia da Gaumont-
Tí-ris; A Sombra Tragha, soberbo drama,
em tres partes, interpretado por ninie. llaw
k«ns, da Oporá Cômica dc 1'aris, Signorct

Ji-.nior, e Navarro, o celebre creador dc
Pc-iilDim-í* Amor c dinheiro, hilariante come-

d'.i da fabrica Nordlsk, niagniíicamcnto des-
empenhada pelos queridos artistas Karl

A.slrupp e Frcderich Berck. cada qual mais

engraçado. Ha mais: ,Oi'.<-ii-.-l.'iia';_*aiJ.'J.
interessante jornal illtistrado, no gênero do

Pathé Journal, fitas que despertam sempre o

interesse local.
Depois, o Patltó, o elegante Pathé, que ja

annuncia para breve outra série dos

Mysterids de Novo Verti, apresenta um pro-

gi.imn-.a dc primeiríssima coin fitas da or-

dtra dc C_.-M.tl'- de Artette, graciosa e

sintimontal comedia da fabrica Kelair; He-

raiifo Cobiçada, estupendo drama; Aveiitu-
ras dc tim caçador, esplendi'a comedia, c o

sempre curioso Pathé Journal, trazendo as

u'timas novidades mtindiaes, especialmente
as novidades pliotograpliicos da grande guerra.

No Avenida, além do empolgante dra-

ma policial O Quarto Mystcricso, cxlubem-

se a3 filas O Suicídio de S-tn/iii-O, irresis-

tivcl fabrica de gargalhadas, e o Uitivcr-

so, Journal li. -06. O primeiro film bai-

tava para rccommendar o programma: O

Quarto Mystcrioso i um bello trabalho que
deve scr devidamente apreciado.

Vamos agora ao Ideal. Num bello

cartaz colorido vciu annunciado entre ou-

trás coisas lindas este admirável drama Uc-

rança cobiçada, O casamento de Arlcttc e

Aventuras de um caçador, e corno fita co-

mica cita que é das melhores — Seis
dias de licença dc Casemira. O Paris não

fica atrás. Querem tuna prova? Abi tem

os films annunciado.: A sombra trágica, o

estupendo drama interpretado por dois ce-

lebres artistas de Taris, mr. Hawiclns c

o famoso mr. Navarro; Amor c dinheiro,

que é dc matar a gente dc rir; A bondo-
sa àvâsinha. Não 6 preciso mais. O Paris

«cm essas fitas tem andado aplnlmdo, din

c noite.
O íris. O sympatltlco e querido cinema

da rua da Carioca, seguindo os bons exein-
ijilos, não poupa sacrifícios para exhibir
este ofsombro de cinematographia que se

chama C_ cíito da morte, c, nesse andar
daqui a pouco a lotação do íris será pe-
quena para conter todos os seus licíiifiiír.
Auguramos no íris o mesmo triumpho do
Parisiense.
__¦_ mm-w-mm-rm **"

NOTICIAS & RECLAMOS

A "ÁGUIA NEGRA". NO **'•<*
RECREIO .;:

O Recreio vae oar-nos boje, cm p.iãjci.ra
representação, o Apuia Negra, peça ¦"'ancio-
saincntc esperada Pelo nosso ouhlieo cm con-
sequoncia do oue a respeito tem sido dito
desde as primcira3 noticias nos jornaes,

Ao que nos dizem, essa curiosidade vaè'scr
srtejamente satisfeita, porque, além da mon-
tagera opparatosa oue lhe deu a çompanliia
Ríias, os papeis estão beni defendidos, c a
Dcça, por si sò, tem situações empolgantes;
era que o alma popular vibra do enthusias-
ma c explode cm manifestações calorosas,
applaudindo os interpretes. Pelo nicnís as-
sim suecedeu em Lisboa o no Porto. Onde o
-Ifliiia A'fffi'11 se representou centenas .(Je ve-
zes consecutivas. i : ¦ ¦ m • |
UMA NOVA OPERA, NO í

APOLLO ¦"¦•'-..
Canta-se hoje, pela primeira ve?, ní>. Rio,

a nova opera de Lconcavallo Zingari, dc
que já demos o argumento ha dia3.

Desde o advento dc Palhacc-s, no mundo
lyrico, que o nome glorioso dc Leoncavallo
se iinpôz coino autoridade no assumpto. c
principalmente no Rio. as suas producÇões
contam cm cada espectador um admirador
fervoroso. Palhaços o 2d--il, esta ultima
dada pelos mesmos srs. Rotoli & llilloro, no
S. Pedro, lia «ler. annos, eslão bem- no espí-
rito do carioca, para necessitarmos de fijzer
juir.os prematuros sobre ^iiiosn. «as o que
6 certu é quo essa nova opera, qv.c se estrea
hoje 110 Apollo, tem elementos de sobra para
acrodar 110 Rio, como succcdcu em b. Paulo,
cijn critica lhe íoi unanimemente favorável.

Sabemos quo é trecho de grande suecesso
uma romanza (lc Icnor. no gencro ila que
tão appiaudida foi na 2liícit. 4

Escovas em estojo
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PRISÃO DE VENTRE - UM
GRANDE PERIGO
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D DIA RELIGIOSO

Quando sc enfermam c chamam «ni
nicilico, a primeira coisa que clle faz c
ttdministrar-llic nm remédio purgante..

•Va/. isto 'por du-ia razões : Primeira,
porque nenhum oulro remédio tem bom
effeito sc os intestinos não fuiiccionam
bem; segunda, porque com toda a pro-
liribililride não enfermariam soa a-cçao
dos iutc-í_inos tiver sido normal.

IQuando os resíduos- dos alimentos
permanecem demasiado no systema, cor-
rompem-se e «lão logar a mãos gazes
.rue incham o estômago, causando ua-
tulencia (ventosidade), náuseas, dur (ic
cabeça e uma desgraçada sensação Ue
se estar cherio c «lebilitailo.

_*c nlio se-climinaintiroiirplamcntc, «çstes

Tcsiduos podem contaminar c viciar
lodo o systema. São causa- dc males do
íleado, de bilis, indigcsino, .affecçoes
do estômago, inflaminação intestinal,
hemòrrlioides, c da maior pane das cn*
fermidades cutâneas. Desgraçadamcn*
íe muitos ao acliancm-sc com prisão dc
ventre recorrem a purgantes violentos
que conteem mercúrio c outras drogas
mincraes, que deixam os intestinos com-

plctamcntc desfallccidos.. A isto sc sc-

gue que o doente tem que ir augmçntando
a dose pnra oonsegtur egual elfeito, ate
riuo o remédio .perde dc todo a sua lil*
flucncia e a debilidade «los intcslinos^e
toma permanente. As P 1IjV Ii AS
ANTIIÍH.IOSAS .1.13,. DOA» mo
conteem ncnluim ingrediente inmcjal.
São puramente vegetacs. A sua acçno e

rápida c cabal, sem causar dor ou mal
estor, tal como se a evacuação fosse
natural. Fortalecem gradualmente os
intestinos, c depois de um icrtodo ra*
zoavel o remedio pode suspender-se dc
10Ao 

nfio ter oceorrido uma evacuação
livre dos intestinos durante o dia, fleve
tomar-íe sem falia íi noite uma dósc
«hs 1'IIAII/AS A_.TimUOSA« 1>K

"Ss 
WI.TOAS AKTmiMOSAS 1)K

TIOAN acham-se A venda cm toaas as

Pharmacias. . ,..„.„ .1.
Ilínviar-se*;. amostra gra'..?, franco «ic

porle, a quem a solicite,
FOSTEU-McOIilüIiliA» CO-

riixn (lo Correio 10G2

2S I)B MATO — S. J0.10
DAMASOBNO

S. João Uamar-ceno, nasceu na cidade
de Damasco, 110 nnno 6;C. liste ¦ plorioso
S.mlo. foi um sábio da sua epoca. Sempre
crente na íé do christianismo, S. João
Damasccno foi um exemplo dc . um ver-
dadeirn adeplo da pratica da caridade.

Umrcgott a sua 'alma ao Creador cm =4
de maio de -;o, com 80 anuo. dc edade.

GAMARA **)*..cr,I*SI.\STIC.\
I.X_'KU1KN'_t: UH MONTEM ,— Tas-

sou-so provisão ao padre Arthur briyc. pnra
continuar como vigário dc S. Francisco
Xavier por 1 anuo; Francisco Morgado
das Neves c .Toaquina Máxima da Cosia;
Heitor Pernandcs c Anna 1'ictro Uour —
Como redem, mtm-mt-mm ¦ ¦ ¦
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NEURASTHENIA
MAO HXílTO

f^ToNico.o Estômago
OYSPEPSIA
ENxnquecA

Tônico
00 intestino
ENTERITE ^

CM VêMlCULO C/rLMANre
D£ MELIS0ÕA£ANI2

mr&aõj/t*

GRANADO * C. — 1 de março. I..
-a» » —

Dciit.

O fallecimento do depu-
tado Souza Brito

São Salvador, =2 — (A. A.) — A
fallecimento do deputado

produziu nesta capita!
noticia do
í.ouz.1 Urito
profundo pczar.

\'n Câmara c no Senado foram apre-
sentadassentadas moções pelo seu infausto p.is-
samento. 1V!'0 mesmo motivo as repar-
lições estaduaes estão fechadas, con-
serrando ein suas fachadas a 'bandeira
cm funeral

COMPANHIA VITALE
Não pé'de haver mais duvidas

embarca depois de amanhã, cm
a bordo do "Savoia", a componha, 

'ta-

liana dc óperetas, organisada c dirigida
reio conhecido empresário- Utlorc vitaie.

Tclct-f-annna liontcm recebido Uaqliçila
cidade, pelo Cyclo Theatral Brasileiro,
por conla do qual vem ao Iirast! a refe-
rida companhia, diz que sc consegutu em-
fim ultimar as negociações com o Compa-
nhia de navegação n que o ' bavo.in per-
tenee, c obter os logarcs necessários para
as cem (iguraa dc que a "troupe se com-
põe, e o espaço necessário nos porões,
para o numeroso material (lc que ella sc
luz acompanhar.

Assim, é certo que nn dia ti ou I-
dc junho, estreará no Polaco li.c.itrc, a
çompanliia Vitale, com a operela . cm 3
artos do maestro Pietri -- Addio 1,ip
vinezaa". inteiramente «lesconhcçida. ip ra
o Rio dc Janeiro c que cm Itália tez um
ruidoso suecesso. . j-C om a deliciosa operela de Lcliar—
"Amor de Zinsaro*.", reapparccu depois
de aníanhã ao publico dn Uio de Jane.ro,
a estimada actrin Crcmilda de Pluca,
que uma impertinente doçura tem 1 elido
durante alguns dias no leito.

A "AIDA", AO AR LIVRE
Tendo surgido difficuldades entre a com-

nanbia Rotofi Sc Billoro c a empresa dq
Theatro da Natureza, 1uu1.se rer.lrznrr
mais o espectaculo ao or livre, com a
opera "Aida", conforme fomos nos. o-

primeiros a anauucjar lia dias.

MAESTRO LUIZ F1LGUEIRAS
Ficou adiada nora o próxima semana a ré-

cita on-auizada e promovida pelo niacs.ro
Luiz 1'iluueiras, a reali_i,_r-sc no Palacç-
Thoatre, com a collaboração da companhia
Palmyra Daslos. ..

Nessa recita representar-sc-a, como ia sc
disse, a Viuva alcarc. fazendo Uenulda ie
Oliveira o paod (le orolagonista. e tomando
o artista 1'almvra Bustos,parir* 110 scptiinino
c 110 intcrincdio, une scra mtcrça.Iado uo o"
aclo da querida o popular opereta.

COMPANHIA PALMYRA BASTOS
Tem sido tão ruidoso o suecesso alcançado

ptln deliciosa opereta dç Messagcr — I cra-
iiíc: que a companhia Patavra Bas os.
nctualincutc trabalhando no Palacc-lhcalrc.
está levando á sceua ha dias que a empre*
sa resolveu fazel-a renresenjar ainda hoje,
afim de poder attender nos uinumcros pedi-
dos nesse sentido recebidos.

A peca í das mais inlercssanlcs c graciosas
dr> repertório, e o desciiincnlin qtlc lhe da a
ccnipanhiii, brilhante c magistral.

E um espectaculo a om- nao cevem tai.ar
os apreciadores (Ia boa musica.

A "MATINÉE" DE HOJE, NO
TRIANON

Realiza-se hoje. no Trinnon, cru matinée,
ás 4 horas da tarde, o grande festival ar*
tisico. organizado pela empresa desse theatro.
em hoincnageni ao nosso patrício santos
Dumont. que comparecera »o espectaculo,
bom como a direciona do Acro-Uub Bra*
51 

O elegante tlieatro da Avenida estará, para
esse fim. artisticamente cngalanado c lera
uma banda de musica ri tocar nos mlervalios,
''^Womlnuliiá Alexandre Ar-cvcdo represen-
taro a interessante comedia Je Mauricc ne-
ncouin — Inviolável. _

A' noite, nas duas sessões, rcpcic-sc ..
mesma peça.

UMA NOVA OPERETA
A companhia Caramba-Scognamlglío cenha

d* representar, cm Bucnoo Aires, uma nova
opereta, que ultiinaments fez crandin succeS;
ao na Itália. _.¦.'.

Adiiqucsa do Bai Tabartn — tal e o nome
dessa neca  é uma versão feita pelos.li-
b-cttistas Vizzctto c Franci, de um antigo
vandcvllle íraueez, cheio dc graça e movi-

"A 
acção do i° acto desenvolve-se ua.es>

taião central dns tciephones de Paris,
O duque de rontarcy. oue exerce o cargo

de ministro dos Correios e 1'elegraphos,
acaba dc casar-se com unia ex-cançoiielistri
«1_ reiiarct dc Pari', conhecida nas rodas.
aíegrcs pelo appellido de J'«ni-/Toiir e a
«luciii o marido proir.eltera a somma dc qui-
tibentos mil francos, sc ella tivesse unia
condueta exemplar durante o prazo dc scid

l-issc prazo expira no ultimo dia iS do mcz
dc fevereiro. ;'i meia-noite.

Chega o «lia =8 do fevereiro.
Toda a prcoecupação da duqueza c «Ia

terminação desse dia, findo p qual ppdírn
divertir-se, som ser incommodada. cm.com-
Diiubia do príncipe Octavio de Uiautail,

O ministro, n seu turno, se enamorara dc
uma bella tclephonista. r, scnhorila l:p •

ovado pelo- desejo de falar-lho. visita cm
freqüência a eslação central dos telcplioi.es,
onde Edl* desempenha o cargo do opera-

°A 
tclephonista sente-se inclinada por W

meca, que ella julga um mnplji ''»1l'rrcfi".
c (|iie. ontretanto, nao c senão o próprio
príncipe Octavio dc Çh.autai..

Km conversa, o ministro1 ço vida .a tele-
plioulsti ri comparecer ao Uai Uiibarii., ne-;-
sa mesma noite, cm que se ícalcjri a an*

¦*KdyCrccusa o convite. Como, porém, ties-
s- momento, recebe uni recado tclcphonico
cl* qüí a duqueza dc Pontnrcy* inard »
e contrò con, Octavio para a nieia-pnite. 110
Uai Tabarin, a telcphoiu.ta resolvc-ic a
oceeilar o convite dn ministro para ir ai.,
110 intuito de surprchender seu nç>.vo.

O 2- aclo passa-se numa sala do. Bai
Tabarin, onde sc vc um.l grande c alc.re
Carrméiá',.oitc. Chega Frott-Vrou, qwj
recebida triumphal.iicnte ..elos eiycumatr«. le,,
autieas amigas suas c velhos admiradores. ,

Octari le ChaitUil cucontra.s c com
I-ron-Froú. 1, oue,,. pro.nct.c M»^>>^
ot-aclie. sair com cila c 11111 tal \\ f"-,W°
.ímiliarizado com os roliarelJ dc Moi.i-
tuartre, para uma plttoresca excursão. -..

Octavio sac cm lmscri.de uma fantasia,
encontrando-se, á corta, frente a frente con
o diwue de Ponlarev, que entra no c.Iwví

VTsTnelfexi çompanliia do mi-
nistro Octavio desconcerta-se mus vae cum-
uri. emSira contrariado, a promessa que
"f 

%fepho°nis'.arÜp-de cucarevidameut, que
vi procurar uru carro que u conduza « Slw

Uma resenha dos ultimos
embates

Paris, =a (A. II.) — Communicado
d'1» 

\o3 siiade' Bérry-au-Bac fizemos cx-

liloiiir duas minas, com exilo, na col-

Na Chánipagnc. uma emissão de ga*cs
asphyxiantcs allemãcs. na zona compre-
liendlda entre o caminho de Souain a

Sommc-Py _ o caminho de Salnt-Htlair_
a Saint-Souplct. não deu ncnluim resul-
tado. Unia mudança brusca de vento
espalhou quasi toda a nuvem de gazes
venenosos sobre as trincheiras inimigas.

Na margem esquerda do Mosa. a=
aecões dc infanteria continuaram duran-
te a noite. No bosque de Avocourt. as
nossas tropas obtiveram algumas vanta-
tens c oceunaram diversos lilocuaus
evacuados pelo inimigo. Na região a
oeste de Mort-Homme, luta particular-
mente encarniçada. Diversas tentativas
feitas pelo inimigo para ampliar os seus

progressos foram quebradas pelos nos-
sos tiros de barragem e pelo fogo das
metralhadoras. L'm vigoroso ataque lc-
vado a effeito pelas nossas tropas per-
miltiu-lios retomar parte do terreno per-
dido na noiiu de 20 para SJ do cor-
rente. ... • .„ ¦ .

Na margem direita, or, allemaes pro-
ijtiiiciáram diversos contr.i.ataiiucs con-
tra as nossas posições nas pedreiras de
Hatidremont que liontcm lhes tomámos.
Todos cssrs ataques foram detidos, pelo
nosso fogo c tiveram p.va o inimigo

De Portugal
' 

Lisboa, =-* - (A. A.) - Está confir-
tnada officialmcnte a noticia do pedi-
do«U* demissão apresentado pelo sr.Ari-
tonio Pereira Reis, do cargo dc minis-
tro do Interior. , ....

Nada está. porem, ainda decidido
quanto a sua substituição.

Lisboa, 22 — (A. A.) — -Em virtude
das férias em cujo gozo entraram as
Casas do Congresso, os parlamentares
pertencentes ao Exercito c á Marmita
apresentaram-se aos j-cspcctivos muus-
U-rios. aíiin dc prestar os serviços ne-
cessados. _ .

Lisboa, 22 — (A. A.) — Partiu T>ara
Paris a missão medica que vae estudar
nos campos de batalha da linha dc fren-
tc occidcntal. de accordo com dctermi-
nação anterior do governo, aíim dc or-
ganizar o serviço de soccorro dc cam-
pana cm PõrtoiRal. vasado nos ultimos
processos adopladòs.

LE GRAND' TAILLEUR
Costumes inglezes e á phantasia. L.

Altilio. III Uua da Ãssembléa III.

EM PARIS

Uma homenagem á memo-
ria de Ruben Dario

Paris, -2 — (A. H.) — O sr. Cor-
rtdor Latorrc, iniciador da homenagem
que vae scr prestada á memória de Ru-
ben Dario, o genial poeta ccntro-amcrica-
110 que consagrou todo o seu talento a

S&7«.Sltído"di"lh..'i,.fÍígiVg™.: glorlVicar a cultun latina convidou a

s perdas. Nas cercanias dn aldeia de elite uucllec 
f'. ^s. 

»f°«n '. M» rdC0

Vaui. uma RcqacM operação levada a publ«eanas da America to •»•« •;. ü0

effeito de manhã tornott-uos senhores Su|. da Hespanha, Ioi.a,.ii. n-'-"

de uma trincheira allemã.
Km tes Epargcs, diversas minas alie-

n'ãs cxplodiraiu sem nos causar ilrtiimos
A 

" •-*-¦¦•¦--

dão, a "íosta do vinho", dn Mi-

Rtimaiiia, 
"a 

unir-se para erigir a Rubçri
D-irio cm Paris um monumento que seja

•i- c-,.is-.r iiiiiiuu. o sjnnbolo, da fraternidade intellcctual
v, ,-oifo -b Verdi o dos povos latinos c uma homenagem da

aroo,.-- Na região do .veidiin. os ."_'.. Hispano-Portugucza á metro-
nossos aeroplanos atacaram os balões '" eiico "' '

CMitivos allemãcs, seis dos quaes foram 1*0 
f,;il'. 

"reunião, 
dos admiradores

abai dos cm cl.ammas. No correr do um A ',' 
Dario realizou-se hoje. assis*

combate aerco, 11.11 dos nossos pilotos , «<n ™ol*_ "Json;l,ida(Ics 
m;lis represei*-

abateu um.aeroplano alemão. ui„, de todos esses pnizes actualment-
Na região dc Les. Epargcs, dois ou-1 «••"'-'¦;!-'.*.'• .. '.,. -.,  .1

tros apparelhos inimigos atacados pelos

Um heróe no hospital

O "AliMIEATÍlE" JOÃO ÇATVWDO
ESTA' NA SANTA CASA,

GR-Wl-MENTE FERIDO
Não sci-i esquecido, por. muitos an*

nos ainda, o nome do marinheiro Joa.o
Cândido, o "almirante" preto que dm-

giu a ultima revolta dos marinheiros da
nossa armada. - ,

Primeiro o seu fiilrant no papel ue
almirante, de que tão bem se Kuu, -nm-

uobrando com uina esquadra poderosa
e composta de unidades modernas c

formidáveis, como o Minas Geraes. o
S Paulo, o Bahia, etc; depois as lcn*
das de que foi cercado o scu comnian-
do na esquadra revoTtosa. e por fim

seu complicado processo, tuâo.isso con-
correu para a cclcbradade dc João Can-

dli ò que após essa accidentada ody -

s.a acabou em empregado «le conf.an-
, _0 fhiado general Pinheiro. Maclia-

do cuja teiúlia o conserva ainda cm

£eHoSi.L.',n°joão 
Cândido, no morro da

Graça? ao 
"afivellar uni c.nlo de .que

nè*ul*a m revólver, íel-0 com «feita-
Sade pois a arma caindo,.deflagrou
uma cápsula, .indo a bala ferir gr^\c
mcn'e o "almirante ,.

O projcctU entroú-lhe pelo ilanco r

reito, saindo-lhe nas costas do mesmo

lajo-o'Cândido foi medicado Pel-jJVs*
sistencia e recolhido, cm estado inelm-
droso á Santa Casa.

Fallecimento em Fortaleza
F. ortalcsa, 22 - (A. A.) - Fa Mem,

d. Carinelia Áreas, esposa do ncgocian

lCAJO-xtinc'ta3gozava de grande estima
nn -min da soçeidade cearense.

As "canoas" policiaes
O delegado do ia» districto, acompa-

nbado dc vários guardas-clvis, percorreu
madrugada dc hoje algumas ruas da

sua jurisdicção, cffecttiando a prisão de

vários vagabundos^ |( .

O recenseamento geral da
Republica Argentina

Buenos Aires, 22 (:\..\.\-r- 
'¦

PRIMEIRAS

Começa
Crí.o',..Vrori dansa com Octavio O dliintc
au. j está de regresso, vem buscar dily.
"-&0 -Frou, mie queria nassar d«anperceb.-
(i, junto de seu mando, apaga as luzes do
"Afim 

de vingar-se dn dliqueza, que lhe
„„V Lb.r o noivo a telcphonlsta, aprfl*
«liando a escuridão, fecha as portas. Ei
_cwid_° ihiimina a unia, O duque e a du-
otieza encontram-se cuitao fruc n lace.

O a" acto passa-se na rccidcucia do da.,uc
-V_«aoC.'cscnvo!vc-se r,o dia SCBtuilli ao

VniS0- Pleiteia o divorcio conf a

«3"hefferd^sl«
fe,&«Sèa.^S°^q|
F.ou de accordo com o convênio cstipu*
laCo'ro surpresa acral. çntrctr.ulo. 

verifica-
s. qu™, cm'logar dc =8 dias o^.nca de feve-
rTX1icMS.ÍSf^d»

IAk\ 
Interoretacão da nova opereta dada cn 1

Bueío' Adies píla çompanliia Caramba 5,eo*

£í' • Csllhc*' Web"?, E Valle: duque de
ròmarey' Í-i Cd-Sioi Octnvio de Chatf
lr,il. Waiter C.rant, ... , ,,,,.-,'.„

A orchestra foi dirigida pelo maçs.rc
ncctizo Bcltezza.

(l£^^_*^ 
DE SAÚDE

FESTA ARTÍSTICA DO TENOR
DE CARL1

E' sem duvida alguma um dos mel.o-
res elementos do elenco dr, comnanlin la
liana de óperetas Maresci i-\\Jiss o tc no:
¦Cav. Dc Corü, possuidor de w JJ
potente, extensa c dc timbre agrad vc,
muito superior ás csigencias de uma tom
t .íi.u.i do operclas. .., .1 

Aléin disso, tem clle um. magnífico ogo
dc scena c estuda os papeis cum o mnxi-
mo cuidado, pelo quç agrado sctnpre ia
zendo jús aos merecidos applausos que lhe
lOni dispensado os freqüentadores do taça-
-•.Ioi.'roJÍn^r.cs,a. 

para . a. qual esco.
il eu o Cav. He Car! 11 novíssima opereta
-í cavalli.re delia Uma", na qual tem o
benefieiado irai de serrs melhore pap 1;.

U Carlos Comes será pçnucno.lipjc [rara
conter os admiradores do beneficiado.

_^— _¦ ¦ • «w*

UMA NOVA COMPANHIA. NO
S. JOSE'

Ti' bem po«sivcl que ainda esla srrrrrrrra
fiaúrc no cartaz do popular tlieatro a
praça Tiradcntcs, uma. ueva çompanliia, do
óperetas. revistas, mágicas, burlctas e pc*
ca« de costumes regtonaes.Ç 

Nc.sc sentido tem trabalhado com em-
.penho o conhecido empresário, laschoal se-
S. ratando da organização do ctoco,
7u2 eslá sendo feito com oii.ax.nio1 cu da-
do e se comporá dos melhores elementos
cm disponibilidade. - —i» f .

nossos criir.-uti desamparados, um na:
linhas inimigas perto de Liancourt. e
outro nas nossas linhas, em Vontciioy.

lísta manhã os aeroplanos allemaes
lançaram bombas sobre Dunkcrque.

Durante as tres ultimas noites foram
feitas diversas operações pelas nossas
esquadrilhas de aeroplanos de bonibar-
deio, sendo lançados, com suecesso,
obuz.s nas estações de Metzr-Sablons,
Avriconrí o Roye, nos depósitos dc mu-
iiições dc Lciaches c Ciiapcllotlc, nos
bivaques da região de Azannc o na ai-
(leia de jimiotz, onde está installado um
importante posio dc commando do ini-
migo.

Além disso, dois dos nossos dirigiveis
semearam bombas sobre as estações c
a linhas férreas dc Ikicullcs e Dun."

Os turcos concentram-se
em Sivas

Londres, 22 (A. A.) — Informações
aqui recebidas dizem que 05 exércitos
ottomanos, commandados pelo general
allemão von Sanders, estão concentra-
dos cm Sivas, no intuito de impedir
o avanço dos moscovitas por aquella
região,

f.S 
'SVNT 
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A pasta da agricultura na

Prússia
Amsterdam, 22 (A. A.) — Telcgra-

pliain de llerliui dizendo que foi desi-
I gnado pnra oecupar ri cargo dc ministro

da Agricultura da Prússia o sr. von
llocscli, que tomará posse immediata-
mente.

Reposição do ministro
francez em Bucarest

A.) — A imprensa
o ministro plcnipo-

11 - ~. c_-í

r"™"™" RHUIV1 I1 « GIOSOMI

EM

DE
Enies.o Souza
Com Ioíto.Cilycc-
riniicllypnphos-
phitos do Cálcio

o Sódio
Tratamento cer-

lo das Bron-
cintos, Asthma,

j,..___-.« Tuberculose
iVÍDnüSpulmoaar.rdchi-Usino.

TOMÍCÕTODEPOSO
| G1IAXAP0 _*i.C.~l0 üe .Mmc» 1-1 \

gs3MBjBco__a__ass3_e_a_^^

NO 0BA11A'

Slnsistrailo." iiloilcmn" 
silíl íTiiitcuracã"

Torla!c:a. 22 - (A. A.) -Os ma-
cifrados Sabino do «Monte, Álvaro dc
•Alencar c Kaymundo Ribeiro, lentes an-

figo" aos quaes a Ul Frota Fessor. pri-
vou das respectivas cadeiras na 1-acttl-

. V. ,.. nr,!.;,„ propttzeraiu uma accao

nrJindo a sua"-reintegração, ali

ser aquella lei i.icoiisiriuci.-ti ¦'

vitalícios desde a data «la
orno lentes. ...

i A acção segue os f

.. ado
: serem
a po sc

rolo ministro da Marinha foram?..-

pachailos os scüofntcs rcqueniii^-¦'--¦•
' 

Uo capitão do correta engenhe ro ma-

Chinista Gustavo JacinUio Martins Coc-

lho: — "Ceri.riqu.-sc_: _
do c.piirro-tencnte v icto. 1 ujo' •

"Irrjr. ferido";

DR. CRISSIUMA FILHO

lima festa sppatíiica
\ iradiçional festa que os operários

1 costumam realizar quando collocam a
cumieira do edificio que estão constru-

1 tndo.cfícetuou-sc ainda uma vez liontcm
pela manhã, á rua do Riachuelo, 110'

1 nredio «|UC vae servir para a Crisri de
Saude do dr. Crissiuma Filho. Para

libr uma certa solcnnidnde a esie neto
I c mostrar o carinho c capricho com

que está sendo feita a construcção; o
! engenheiro Álvaro da Cunha Mello,
! encarregado dc executar o projecto, rc-
1 solveil associar--e aos seus operários,

convidando, para visitait as obras, já
I cm adeantado estado, a imprensa, enge-
; nlieiros, médicos e muitas pessoas gra-

das da nossa sociedade. Depois dc ter
ir.inuciosaménio percorrido todas ns dc-
pendências, explicado o fim n que se
destinam, chamando a attenção para os
segredos da arte de construir quç ali
sc'observam a cada passo, o engenheiro
Cunha Mello, acompanhado dos seus
distinctos convidados, dirigiu-se para o
terraço do edifício, que fica ha uns
trinta metros acima do nivel da nia.
Mesrn dependência da consrrncção. em-
balsamada por suave brisa que corna,
sob uma tarde clara c radiante, tiveram
os visitantes a oppr.rtiitiidr.de dc apre-
ciar o bellissimo, panorama que dahi sc
descortina sobre grande park- da cidade-
c alguns arrabaldes, Foi, ctiião. servida
uma* taça dc "charnprrgne" c um delica-
do "luncli". duran'c o qual foram Iro-
cados diversos brindes, sendo o constru*
ctor vivamente felicitado. Acompanhan*
do os visitantes, esteve lambem 110 cs-
taljclccinn-nto cm construcção o scu
futuro director, dr*. Crissiunia Filho,
que deixou dc tomnr parte na festa por
se achar de luto pesado de seu lio,
engenheiro Miguel de Teive o Argel
a\i- filleccu ern Paris doraingci
sada.

í UUQUF.GABY, KM "TOURNÉE"

Tem «ido coroada do nrais brilhante. exi
to a íounira qne pela norte esta realizan
do o festejado duo Duquc-Gabs*.

A excursão artistica dis apptaudiüos uai
lariuos começou por rernambuco. otitli
.pcrmaticcerain -*-* dias. nue foram err dia
de triumpho para ambos.

Mem do enorme suecesso o.itrilon.--. cs-
ncclaculoi realizados. Duque, c l.aby v-
ri-i-'c incessantemente cercados das mais
requintadas gentilezas, por .parto da poptita-
çrm do Uecife.

Di capital pernambucana, seguiram para
IMacciú. onde levaram a ciícrto tres cs-
ipcctaculos, sempre acompanhados, da çonhe-
cida artista '/-",-_ Soares, que preenche os
.Mosraimmts dos dois queridos daiisarino;.' 

De Maceió, Duque c Oahy embarcaram
rara a Bahia onde cstre.Tr.1111 a 5 do cor-
rcnle. 110 Pollytlicama Ualiiano, une obteve
uma enchente colossal, corno raramente tc
Iem viíio cru S. Salvador. ..

O segundo espectaculo, realizado no 01a
(, obteve o mesmo grandioso exito uo pri-
"'"No''.!'* 

7. domingo, foi offerecido ao ele-
cante par um Thé-daiisaut. pelo Club Uu-
terpe, constitui-lo pei.i sociedade elegante (
da capital bahiana. . , .

Diinuc c Gaby receberam uma vcrdadei-
r- consagração, nessa festa, qne sc revés-
tiri do mais requintado rníaiimi.i-. .

No dia 11, rcabzou-sc o tcsuval.oo i'--
nne, dedicado à nrorilrule ncadcnnca. qrre
lhe fez a mais estrondosa manifestação, oi-
ierecendo ao 'beneficiado uara rja/ç/-iiic
artística c a Caby urna linda corbcdlc de
flores traturaes, , r

No dia u Duque realizou, no Club Eu-
terpe. uma foircc-ifiiKíaiit, cn*. retribuição
ú (Vic lhe haviam dedicado.

Poi urna ícsia elegante c rcquiutausmen-
¦"líuqce 

tem recebido, muitas propostas
rara estender sua rourmw n 1'arabyba, Jla-
ra-ihão Fará c Manáos. mas as tem recusa-
,1o, erri vista de compromiísos r.nler: rrnen-
tc assumidos. ., . .

•V.ór dessas, ".cm ti.lo convites, mo so
d-na capital c de S. Paulo c Santos, para
nova- temporadas, como pa.-a uma foar-
.:_< ão Kio Grande do Sul c á Ar_cntmn.' 

Duouc c Gaby devem embarcar por estes
dias. se é aue não embarcaram liontem.
na Brliia com dcslirro ao Kio, onde im-
ciarão surri festas com um grande baile
do Assyrto.

Vae «er *.:r,a temperada atiraeile. na
I oual 05' laureados bailarinos apresentarão
I es n*s«s graciosas novidades na inc clioreo-

«ias- •"',¦„. l-icri. qne elles tanto têm sabido cie-
var'. cstylisando-a cem requintes dc e c-

Eslá marcado
próximo mez dc junho,

CONCERTO
rlrnerros dias do
grande conccrl

Londres. 22 (A.
daqui noticia que
lendário da França cm Bucarest fo"
rcposto.em scu cargo, a pedido próprio.
não havendo nesse acto nenhuma inter-
ferencia estranha ou coacção.

VESTIDOS MODELOS? ;.
La Maison Nouvelle

O, ÍUA GO.XjpÁLVJES MAS, í>

Batalha naval entre russos
e allemaes ?

Copcnhaguc, 22 — (A. II.) —Tem-se
ouvido na Dinamarca, para os lados
dc Kaimar, na Suécia, um violento ea-
r.iioiiiio.

Ao qne parece, lrala-sc dc uma bala-
lha naval entre russos c allemãcs,

Os turcos e os kurdos de-
têm o avanço dos russos
A'oi'0 York, 22 — (A. A.) — Dizem

dc Constantinopia que os turcos, allia-
dos aos kurdos, conseguiram deter o
passo dos moscovitas em Mosoul, in-
fligindo-lhcs ahi perdas muito sétins.

Por outro Ir.rio. as noticias dc Lon-
des informam que a offensiva russa
sol-re Bagdad continua victoriosa, cs-
tando os eossacos cm iero_ persegui-
ção ao inimigo, já alem de Rivaudouza.

fHU3 «_.i-e.-.-o p..t__»_. '—¦• -

um Paris. Foi nomeado presidente (Ia
reunião o sr. Paul Adam, aposiolo da
lalinidaile e campeão dns aliianças la-
tinas, que dirigiu os trabalhos secreta-
rindo pelos srs. de la Barra, ex-ministro
do México, e Valle y Inclau literatot
hespanhol.

Num discurso que pronunciou, o sr.
Paul Adam procurou principalmente de-
moustrar o papel que eslão destinadas a
desempenhar as nações latinas, apaixo-
nadas pelo ideal da fraternidade hinna-
na c lutando contra o ideal da força
bruta. Concluiu o orador dizendo que
a realização do sonho dc Ruben Da-
rio será a victoria do gênio latino.

Falou cm scyuida o sr. Corredor La-
lorre, que exaltou a fraternidade latina
e realçou a alia significação dc um
encontro de eminentes intellecluacs de
todos os .paizes latinos, o que teslcmu*
nhriva claramente a firme vontade que
«¦•¦les tem de viver unidos c solidários,
(j cr. Latorrc terminou annunciando os
propósitos do "comitê", que se ia con-
stituir, dc. soecorrer os csenplores c os
artistas cegos.

O sr. Valle y Inclan. que discursou
depois, definiu a alma magnífica dç Uu-
liou Dario, provocando o cntluisiastno
cm todos os presentes;

Foi cm seguida dada a palavra ao
professor Mnrtiiiciiclu*. que explicou u
escolha dc Paris para a crecção do mo-
nuniento. recordando que foi cm 1 aris
que Ruben Dario iniciou a sua forma-
ção intcllccttial e que Paris exerceu sem-
pre grande influencia sobre.o poeta.
Terminou recordando os mais lindos
versos de Dario e salientando quanto a
sua poesia sc transforma num laço pro-
fundamente cntcrncccdor pnra a frater-
nidade das almas.

Essa manifestação franco-ibero-ainc-
ricana terminou pela nomeação da com-
missão Centra; Executiva dc lans, que
¦ficou assim constituída :

Pela França. Paul Adam c proiessor
'Martiiienchc; pela Hespanha. Valle y
Inclan e Aparicio; pela America Latina.
Comes Cavrillo e Latorrc; por Portugal
o Brasil. Xavier tle Carvalho c Graça
Aranha: pela Kuniania, Laliovary, so-
briirhn dó ministro rumaico nesta capi-
tal! c pela lioMa, '-oillienr-.c 1-errcro,

Charutos .VIKIHA DB MBLI0
«IS 1I1«'1I|0I*«IS

V LO RJdXTJ XA—(lc ÍÜ500

Um violento artigo de Ma-
ximiliano Harden

Paris, 22 — (A. II.) — O ultimo nu-
mero dn revosta de Berlim Ziikuiift traz
um artigo extremamente violento do
seu director Mrixiniilirino Harden.

O vigoroso jornalista diz textual-
mente mim dns tópicos do seu artigo:
'•pnrn defendermos a nossa causa lc-
mos, porventura, necessidade da aiacar
sorrateiramente velhos, mulheres, «rc-
ancas o enfermos, para lhes augmenlar-
mos ossoffrimcntos e ás vezes para
lhes tirarmos n vida?

A guerra submarina r.c a quizernios
tornar cfficaz, arrastaria infallivelmen-
te 03 listados Unidos para o lado <las
nações da "Entenlc" c se isso se dósse
perderíamos os nossos navios que es-
lão refugiados nos porios americanos e
não nos' seria mais possivei enviar as
nossas noticias pira a America Central
c do Sul. por intermédio da estação dc
Sayville".

La Vau-

guardiã c-trim. _~liòjc 
'dados 

^$ 
«£

tistica geral de toda a Republica, re

fcrcntès ao anuo de i'.M.
Esses dados estavam, «servados para

serem publicados officialmcnte no pro-
ximo mez dc julho, tendo •***-<VP°rt™-
10. um tour de force da reportagem da-
oueUe órgão sua publicação nesta data.

Segundo esses dados, a população
total da Republica i dc 7..885.337 na-
bitautes, sondo que s.357-952 de estra..-

¦^Pcloa mesmos vcriíicn-sc ainda que a

população da capital do paiz naquelle
anno cra dc 1.5-...SM habitantes, ha

"MEFISTOFEIJt", NO APOLLO
Uma bella noite de arte oíícrcccu, ho .•

tem, a empresa Kotoli-Billoro, aos frequen*
tadores do Apollo. coin a rcprcscalaçSo ,'1
Mefistofeie, dc ltoito. ,. . ,

Opera de um adepto da religião de Il.y.
rcuuth, vinda a lume -do rioalta quand-i
as hosics anli-vagncrianas se achavam mai.
aguerridas, caia redondamente ern lütjri 110
Scala de Milão: mas 9 annos mais tarde,
no 'Municipal de ISolona, colhia a nr .
assignolada desforra, para, cm seguida ¦;•¦¦
correr victoriosamente as principaes setrf.rrs
do mundo civilizado.

E hoje não ha companhia, de certo t«i:.,
qne a "fto conte no seu repertório.

A nossa platía .-lícita. ao ecletismo ;i
musica dramática, sabe já dar o de,' !
apreço .*_ -prodticçòcs de cada escola. _ n<_
Mcfistcfctc niiiic*. recusou o valioso c ir:
curso do sua presença c do seu applau- .
mormente quando a popular partiuirn irn.r
o apadrinhamento do empresas que _•;,.:¦.
escriipiilosruiieiite dos próprios credito;.

A companhia Kotoli ltidoro, ir;..::.
com r sua tradicional honestidade a ; *.-
micro de Mefístofle, c o publico, eonfi.nr:.,
acttdiil ao convite, encheu littera urv re ..
theatro, c. coino era licito esperar, ir5., se
arrependeu do scu gesto, pbrqtiatitn, i* .ri
dissemos, cm começo, .passou un.-.i 11M.1
noite de arte»

O prulogo, logo ao inicro, pri cr; . v ¦
dencia o extremo cuidado artístico qrre n
cilacsiro tle .\ti_clis e seus. collaborii.lorcs
expe.idcra.n iu magnifica fus^o da \\.\-
vocal c instruincnlal. daquella pa_inri de
empolgante solcnnidade, cm qire se tr. v: :i
suprema luta entre o gerrio do bem e u
genio do mal.

Melocchi personificado iro protagoiusln
avultôii fjiKnntescttmentc, ilammaim*J co . ._
sua trovejante voz a desencadeada sonorid;i-
«lc 1L1 orchestra, .a qual mais fero* ainda
sc (et com o lempcsttioso c etisunkceitir
taiii-iriiri, terrivelmente csinitrrado pi Io Uc-
toli.

Q tciior Dcl-Ky no popi.1 dc nuriuisu
Faust. soube arrancar npplauros em \ir...'.-i
lancei', com especialidade r.pó:. o duo d:i
¦prisáo c o fosso estreme.

A sra. Ilaldini, gcniil Margarida 1*. após,
elegante Helena, interpretou a musica boi-
tiána coiíV a intuição de fina cantora.

A sra. Frobctti, no duplo papel de velha
Manha c viçosa Pantalis d^.r pcriciiri r n-
ta do recado.

Não deixemos dc mencionar o =r. Oriíiii-
(11 

'que lambam se desdobrou no Waíjucj
c no Nereu, e bem desdobradinho.

Os coros povlaram-st; afinadi.ssimos, a or-
ch estra obediente aos acenoà do nirn-uo
I li- Angclis, recebeu largo quinhão «ler up-
phtisos.

A plalca festejou todos os interpietcs,
distinguiu-os nos trechos mais populares dt
opera e íio final de cada aclo üs chafiíou
repetidamente ã scena.

O maestro de Angclis foi alvo dc incre-
¦^ida ovaçâo» com o baixo iMcíoccbi, ."-u ter-
urinar do 1'rnlogo.

"DA MEZZANOTTE AI.VUNA",
NO CARLOS GOMES

A companhia" italiana do operüa*, nue ora
oecupa o lheatro Carlos Comes, deu bouuin,
eni premiére, a operela em tres actos J'.i
íl/t'__íiHíi(í_ ali una, do maestro l.oetz.

Estylo vicnncnse, dc nue 1'rrin.-. I,elin;,;„ rr- de 1 ./..ai.t ham antes, ua- usiyio ,vic nuvn», ue uu_ . ...u.. ...........
-uno cia .uc 

"_/'*•_'.'. 
,i„..i_ .g-c o nfamado pioneiro, n opereta hon ein cnsCe-

vendo assim um augmento, de_u_ 1075. n_d_ __|n £omi,anhl|| Maresca & Weiss não
dc 137 "i"> leva nenhuma vantagem sel.re ns iá conheci*

Quanto ás províncias, o augmento vc-1 ,|il5 (|0 „uísn |)ublico. O cnroJo <¦ sediço e
rifícado 110 mesmo periodo, é de 124 'Io 

| futil, descnrolando-su em ires partes por
rara a de Buenos Aires. 138 T para a; vezes não escounadas , duma monotonia in-
paia a u<- uuviiu.1 o 1  -ninr. A mtis en. norem. ncrada SobrttUtiüpara a ..
de Mendoza, ie6 para a dc SantanUl-l COlOr. W lliusiu, VJU.iíiii, UKiatw .i-Ji -.• '""•

,.'-", ' - '"," rã - -..>'!" a valsa do beijo, do primeiro aclo, ir ri ou-
Fe. cabendo as demais tle » 1 " I lrA. „ue c01n ccrta £rcqucncia. se repete no

Os dados referidos ainda demonstram 6cpundo e serve de introilo orchestra! 110
01*0 entre a capital federal c as provin- terceiro neto. Ha, cm ambas essas valsas,
i, de Ilucnos Aires e Cordoba estão lindos coloridos, que st* com iiiiain, de modii

ícmiidos 7j "|" do total da população febr: com a cadência suave do c„,:!paS.o. A

da Rcpublic

Missão commercial "yan-

kee" na Bahia
La.Pae, aa (A. A.)— Chegou hoje a

c:-So capital a missão commercial norte-
americana, que vem fazer unia íoiinií-5c
pela America do Sul.

Daqui a missão seguirá para o Chile
c dali á Republica Argentina, ao Uru-
fiuay e ao Brasil, dc onde.regressará a
Mova Yorlc.

A acolhida feita á mesma foi muito
cordial, projcclando-se varias,., demons-
trações dc syinpatliia ao paiz amigo.

mtv V» *m¦- iimmwm^^mm-^rmmwm
A divida externa do Pará

Belém, aa — (A. A.)—O Banco Com-
mercial do Pará, como representante
dos banqueiros inglezes ç portador dos
tilulos da divida da emissão do .Esta-
do, eslá chamando os portadores dos
Tilulos provisórios pnra o recebimento
dos definitivos c a liquidação dos ju-
ros vencidos.

O niesmo banco noticia estar com-
plcto o serviço de juros do empréstimo
interno de 8 pór cento.
__—- .- «ni « <p o ii
A madeira de "quebracho"

na Argentina
Buenos Aires, ca — (A. A.) — A im-

prensa tem chamado a attenção dos
poderes públicos para as riquezas que
o p.iiz pOíSiic cm madeira dc "quebra-
cho", que poderá resolver a crise do
combustível, sobretudo por so poder da
mesma extrair o í.taz para illuiuinação,
que será de melhor qualidade que o
actual, além dc ser mais barato.

oue eslá sendo organizado pela professora
d. Alcina Navarro dc Andrade, no sa'"*

do Jerual do Coiiimcrcio.

O CASTAZ DO DIA
MOS T1IK.VTKOS

RUPUBUCA - A Brande companhia do
American Círcus, cujos trabalhos sao ila a
da mais applaudidos. annuncia para hoje
mais uma grandiosa tuntção. ,....„,,,-.„=Os irmãos Oncirolo, nos sçus (iS5oml).oso=
e arriscados saltos cm combinação, c-re.. 1 .i*
dos com rara precisão! o capitão 1 u=ui?i
apresentando os dois ferozes leões, cai cuja
ir'.u]a corajosamente penelia.i n mona Gei»»»'
líos «eus saltos solire trapezio duplo; 0. altos
tiabaUioa de oouitação. os difficeis cxcrei-
elos de cyd sroo, os palhaços r cto.iJ; com
os seus com cos intermédios c suas c*m--« ;J
M, piadas, conslituem um rro.ra.n.rrr, < ;
inuito divertirá a oucm for boje ao Repu.
bica. onde presentemente trabalha *
completa lrcul-2 que r.os visita i*.e>:c» últimos
tempes. *

R PPDKO — f1 «tf" ''•"' ntcrrett ainda
hoje fnri as delicias dos seus insaciáveis
apreciadores. , „!_£._.

A resi-tente peça continua cm. pleno
cup.v.m, agradando cada vc*. mata pejo
chiste de scu librctlo, pela sua nca Bioh-
taecm com o quadro do desfile d.o na-
ções olhadas cm honra a Portugal a p.o-
voear applausos ruidosos c sem conta. -.

A isso ba ainda a ajuntar o magnífico
desempenho que A P'" -*> •* eom-anliift.

q JOSE' — Doir.lnco o tlreatro São
Tose* foi pequeno para conter a «traordi-
ciaria concorrência que ali octtdio, rara
cssistlr á interessante fita em doze .pane.
— "Nobreza traúcha , de grande nitioez.

r=*,c cóinolgante film tem seenas lia .ran-
les da villa da campanha orpeimna, scr.rc-
lhante ã vida gaúcha do Km C.rnnJe Oo
Sul c outras empolgantes, altamente dra-
maticas, nas quaes a cada momento, rc-
«n'ia a bravura indomita dr> gaúcho.

•liontcm iarnl:;m foi grande a çoncorrçn-
cli ao S. José. oor qne açora so lia sessões
.1 noite, ás ., ás ? c ái io horas.

IIa;c slnrla se repete o cxtraorâlrur.o
film,'

láo Uma exhortação patriótica
ás tribus sul-africanas

Londres, 22 — (A, II.). — A
Agencia Rcnter recebeu o seguinte tc-
legramma dc Joliannesburgo:" (i chefe ila tribu dc Baralong, fal-
latido aos indígenas que trabalham nas
minas, declarou qne o dever imperioso
de toda? as tribus sul-afrícaças era
observar fidelidade ao rei e ao império."Os princípios pelos quacs sc balem a
Grã-Brciànlin e os paizes seus alliados
— disse ainda clle — são os uuicos que
tão justos."

O chefe concluiu dizendo que os m-
digenas não serão chamados a tomrrr
parte na luta; podem, porém, contribuir
com o seu concurso pessoal levando o
seu obulo onde srr recolhem fundos para
a guerra".

Charatos VIEIRA DB "MEI/LO
os ímdhoiTS

Tüll .MiMIADOlI — de S300

A missão naval portugueza
na Itália

Roma, 22 — (A. A.) —Telcgrairanas
aqui recebidos dc Turim dizein que é
esperada ali, no próximo dia- 25 do
corrente, a missão naval portugueza.

A referida missão, segundo informam
os mesmos despacho?, deverá partir dahi
com destino a Tarento.

Uma apologia da França
Paris, 22 (A. II.) — 0 senador Mas

giorino Frrrari., ao chegar a Ron*n._ de
regresso da França, escreveu na "Xuo-
v,i Antologia" nm artiço cm cujo final
diz: "encontrámos cm Paris o grande
e nobre povo de sempre. Saudámos nas
lir.has de frente o forte c glorioso «ser-
cito francez n"e t"o heroicamente se
bateu pela Civilização.*'

A offensiva austríaca na
fronteira italiana

Nova Voe!:, 22 (A. A.) - As.tiltt-
mas noticias aqui recebidas de \ ícnna
continuam a falar da grande offensiva
que seus íxercitos teriam realizado cm
ioda a linha de frenie italo-austriaca.
chegando cm um dos pontos. 110 Astico,
a atravessar a fronteira.

Segundo essas informações as tropas
austríacas tomaram o valle de Vcna.
Col Santo, Cima üelaglii, ameaçando a
linha do Isonzo e encontrando-se a
quinze kilonictros, apenas, dc Sehio.

Os turcos temem um des-
embarque na Ásia Menor
Londres, cc (A. A.) - Chegam no-

ticias do Cairo c de Athenas dizendo
que os turcos, temendo um desembar-
•pu* dos alliados nas co.las da Ásia Me-
uor, estão se concentrando cm Marach.

Segundo essas mesmas informações,
os britannicos enviaram para ali dois
grandes transportes de guerra, cerniu-
zindo hindus do sudail, que vão operar
contra aquelles.

A nota-protesto dos Esta-
dos Unidos

II*-flíliíiiff/íii. aa (A. H.) — Vae scr
enviada para Londres, talvez amanhã.
a nota dos Estados Unidos protestando
contra a ingerência da Grã Bretanha 11a
correspondência dos ncmros. para fins
de exame de contrabando de guerra.

Um empréstimo na Austrália
•Mclbo-.trr.c, 22 — A Câmara dos Re-

presentantes approvou hoje o projecto
que autoriza o governoa levantar na
Austrália um empréstimo dc cincoen*.a
milhões esterlinos para fazer face ás
desnesas de guerra.

O thesoureiro da Confederação. (mi-
nistro das Finanças), sr. Higgs, discur-
sruido. explicou que se o total desse em-
prestimo fosse completamente cnhcrlo,
o cn*,*ircstimo de vinte c cinco milhões
esterlinos, autorizado pelo governo im-

perial o do qual já nove milhões ha-
viam sido recebidos, não seria mais ne-
cessario.

A Câmara approvou lambem a aber-
tura dc uni credito dc 250.000 libras
esterlinas para criação de um fundo dc
rcp.T rincão dos soldados australianos c
destinado a auxiliar as necessidades dos
soldados repatriados r.os seus encargos
dc famiüa.

Allemanha-Estados
Unidos

Amsterdam, c_* (A, II..) — O. cor-
respondente da "Gazela dc Colônia" 'vir.
Nova York enviou aquelle jornal uni
extenso telegramma cm que diz que a
nova atlitude da Allemanha para com os
listados Unidos c interpretada eomo
confissão de que. graças ri firmeza com
que a Inglaterra está proseguindo o
bloqueio c tambem ao eslado militar dos
alliados, a situação vae tomando lenta-
mente mas com segurança, uni .aspecto
favorável ris nações da "Enlente '.

belleza da musica compenso ilcst .inc, ri
pobreza deplorável <lo enredo,

O desempenho não foi nrrio. Podia ter
sido, entretanto, melhor, se não se tivesse
resentido de falia dc ensaio.

A sra. Clara Weiss cantou com a natural.-
dade. que lhe é habitual. A sua vai, liou
como c, salva as fraqueza, iniisicaes da obra
di maestro Goctz. A distinca artisla fm
irais, uma Silvia, bailarina, compenetrada
seriamente da sua acção vocal na opereta. ,

O sr, De Salvi fez um svmlico lppoljlo
tolerável, quasi bom. A sra. Olga Sllvani
foi uma cançonctlsta ltosaua copa leves
ixrrgtreios, que, de ro.10, não a prejudicaram,
licitem. . ,

Os delirais artistas, nntadameiitc anula
o sr. C Silvani, que encarnou o Casiinirv
da Mczcanotte alVtaia, íaram-se rcsularmcii-
te bem. ,., , ,

Os cores estiveram, no realidade npns,
o despeito dc uni 011 outro senão, principal-
incute devido ã falia dc ensaio c a, desatloii;
ção do maestro. A ií>í.t.'-.'ii-.«cin' ir nue 101
ttc uma pobreza considerável sobrolud-i na
parte tocante ao vestuário dos coristas,

"INVIOLÁVEL"', NO TRIANOri
A comedia liontcm representada no T*.ir-*

iion é dc llcnnequiil c iii traduzida por
Portugal da Silva.

A assistência foi numerosa o seleeta, e,
durante o desdobrar dos episódios iriign-
çndos dos Ires acros da, comedia, run.. 1
franca hilr.ridride, na p'atea.

Parece-nos que a ¦deiiomiuação de cnnic.
dia não eslá .perfcitaiiiciilc apropria.!:'.! -¦•
"Inviolável" é um perfeito raiiifc: illc, com
todos os característicos.

•Comedia ou vatidcvillc o certo i* qrre a
peça agradou, fazendo rir á.'vontade.

Tem íi incumbência dus j.rti.cip:ie*_.pa!'»*^
Alexandre Azevedo. João J!ail.o-a, berrei-
r.i dc Souza c ICnnna dc Souza.

¦Seriamos- pouco razoáveis se, dentre •¦'
referidos artistas, quizcsscinos distmguu
nualqucr delles. Todos sc conduziram uiui*
to n contento. .

Alexandre Azevedo, -o estimado nrir.M
que iá conauistou a sympatlna do íiosro
publico, encarnou um "Paulo iJangny nu*
irniiico; Kuiinu de Souza, 11:11.-. "Co'ombr:
elegante, parisiense muito bem caracteriza'
do: ferreira dc Souza, uni sóbrio "Honr-
det": João llarbosa, o barão c ilcpulat:
Donillaril, espalhafatoso como n typo. «vi-
gia c Antônio Serra, uni I.amhcrliii ns di-
reilns. . .

Dos demais -papeis tomaram c.rit.-! l.niz
Soares, IC. Arouca, João Pinheiro, Juiliih
Kndri„nc9, Ade'oide Coutinho, llrasilia lo--
zaro' c Âuricclia Castro.

Os Ecenarlos estão bem decorados pcio
Bccnographo Iriyinc- Silva.

A tnisc-cit-scéito. que e trabalho de .*:•;•
rí.-iiidrc Azevedo, foi bem imaginada c cm*
iladosamcnto dcsciipuihada.

Uma zona franca no porte
de Montevidéo

Montcvidéo, 2: — ( \. A.) -- Pare-
cem definitivos os estudos a que a J-iga
de Defesa Commercial eslá fazenda
para a constituição tle uma zona franca
110 porto desta capitai.

Logo que esles estejam terminados
segundo annunciam, será enviada at
governo tuna nota solicitando essa ini-
portanle medida.

Unica e
Verdadeira cura da
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Xo grande estabelecimento do Professor LAZZA*
ESS"-*- jsais -R-INÍ todos os apparelhos são fabricados sob mc-
BBg^fejjM d ida, couto rmc o caso c a enfermidade, nilo ter.do

ím^^'^f^A ''" 10- uma contenção suave c perfeita, tambem das
vSsfw^^B "''T''''^ ü-5 luai» vühimo=.i3 ípodeiidn, o doente tra-

fazer exercícios de gymnastiea ou cquitaçã
completamente curado, sem operação a

r,........ -i5 pessoas q_:c soffrcm da Hérnia escrevam
hoje mc.-mo ao Prof. Lazzartni, ctim de obter
tamenio gratuit

o tra-
tamento gratuito. dia.

R10UEJAXF-IR0-LARG0 DES. FRANCISCON. 43
nt.n.:.t_.i.  -_ ¦ - . 1 . • , Obesidade, ventre cnido, rins move

nercesa curada com
dores riieutnatic

--¦-- - *.. especiaes' c tnoderuos oppareíiios clcclnco3.
dica para s-.-nboras, diri_i'J;.---- (,._..- por uma dama especialista.

AVISO .— Devido aos numero ros pedidos a Cn

retatica, de
Repartição urto

íi»J!r>u —- uevioo aos numerosos pcuiüos a i_'i=r>. enviara um proles» r
orlliopedico ás seguintes cidades l.l.M.O HOIÜZOXTK. lldlcl Avcniiln.
os dias -JI, 3_:. 2a. 2-i o 23 corrente. 0U110 1*1.KTO, «ramli-
Hotel os tlins 27 e 28 corrente, o .11'!/. DF. 1'O'liA. Hotel lüo
dc Janeiro, os dias 30 c ai c 1° de junho próximo vindouro.

TERRA & MAR

Exercito
Tor intermédio da O" brigada serão re-

mettidos á 51 região os ajappas dc tiro do
55° c 56" batalhões dc caçadores, corres-
pondente ao 4'1 trimestre do anno findo.

Concurso de musico : foi o seguinte
o resultado do concurso para o preenchi-
mento dc uma vasa de :° sargento mestre
de mnsíca :

Ia logar, musico do 32o batalhão dc ca-
çadorca Francisco Fontes Filho; 2° logar,
mímico do 2'-* regimento de Infanteria í-.!-
pidio de I.orena I.anri; 3" logar, musica
dn 56" batalbão .de citadürcs Carlos lia-
ptlsta dc Medeiros,

Serviço para hoje :
Superior de dia. capitão Joatluim l'1**-**"'

reira Prestes Júnior, do i° regimento dc
cavallaria.

Dia ao posto mciico da Villa Militar.
Io lònontc dr. Kabio CIcio David. da s*
cpmpanhia de metralhadoras.

A 51 brigada dirá as c*.iard_!S da Mi-
nisterio da G-rcrra e Hospital Central, o
ofticiol i*a:a dia á divislo. a patruliia i

1 d:sposÍç5o do official dc dia c o= "s
leitos para este quartel general ei
militar.

A 6a brigada dará ns guardas do.'
cios do (-'iil.-ie i- í.itanali.ira <¦ rr;
lhas para o novo Arsenal e lmeni!-*iHÍ.. ¦•"
Guerra.

A 4a brigada dará dois oííiciaes para
serviço dc renda c quatro ordcnou.as .'¦¦
a divisão.

A ,i" brigada dará as ratrulhas P«r.i 1
fábrica de cartuchos e morro do C

Auxiliar da ofíiciai de dia, w-.aiutet-v
Arêa I.eão.

Uniforme. .".

PARTIDO SQCIAT/IST.V 11KA-
sn_i:i];o

Realiza-se na próxima quinta-feira - á!
7 horas da noite, tuna grande reunião
dí todos os adlicrentcs deste par'.,10,
afim de prccr.clur 03 logarcs vasos "a
cimmissão executiva, c liatar di outro--»
»:sump:o5 importantes.

____!
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• Sob o ponto de vista agro-pecuario -O futuro desta*"
zona privilegiada - Liga dos criadores do Rio Preto - Cultura
de Algodão - Arroz - Cafesaes - Cereaes - Leilões officiaes da

Praia Vermelha -Prolongamento da linha Araraquarense
• # e
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Jl/oy' ,''«'.', prefeito
Preto

0 major i.óo I.i no nasceu a .) dc
tibril dc iS/7, na cidade dc Campo
Basso, caipilal d.i 'província do -mes-

, iu mc. Reino d.;i Itaüa, vindo
ipara Ü. Paulo lendo apenas cinco
nnnos do edade. Iniciou sons estudos
.],• humanidades 'iitim dos melhores
«oltegios da óptfca, eni Araraquara,
tctuio 'depois desenvolvido, sua activi-
ilude no coiumercio, Ue Araraquara
foi o sr. Léo Leno cstabelccer-so cm
'Kio Preto, onde exerceu as funeções
do 2° taliclliãò publico, cargo que
ileixou para entrar ua política, quan-
(l.o eleito verca-dór, e depois vice-
•prefeito c prefeito, posto cm que sc
conserva ainda hoje. 'Foi tambem,
'por varias vezes, presidente da Ca-
nuara Municipal. 'Ao -major I.éo Leno
deve Rio Preto grande parte da sua
prosperidade,

Da nossa viagem pelos diversos
(municípios de S. Paulo, a impressão,
¦máxima do grande futuro do Eslado
foi recebida em 'São José do Rio
Prelo, mais-conhecido por 

"Rio Pre-
¦lo", cidade situada no -ponto terminal
da E. dc V. lAraraqtiara,

IV sem duvida a estrella cio Far
West paulista, cujo brilho daqui a
ipoucos anno-- ofíuscará muitas ou-
trás cidades quo 'hoje lhe são maio-
res.

iSob o ponto de vista agro-pecuaria
não ha com certeza r.o Brasil inteiro

porque a par da sua situação privilc-
giada em matéria pastoril, 'privilc-

giadissimas são as suas terras -para
a cultura dc cereaes. Se em bellezas
cósmicas a cidade do 'Rio -dc Janeiro
fora multiplamente dotada pela na-
tureza, cm riquezas do solo foi Rio
Preto niaximamenle prendada por
Deus.

Com perto de 70 léguas dc com-
priilò ipor -|0 de largura, na comarca
Je Rio Preto se encontram variadas
condições que penmittom as culturas
mais diversas.

IA sua lopograpliia pouco dif fere
do resto do planalto paulista. Ligei-
ramenle ond.ulado, com 'morros fácil-
mente cultivados, oude cm grandes
extensões se pude trabalhar com o
arado.

'Em 1914, o Brasil exportou 1:100$
de carnes congeladas e cm 1915 quasi
6 imil contos; qual será a importai!-
cia, cm Rio .Preto, zona pcslorü,
daqui ha alguns annos?

Voltamos ao gado. Já vae sendo
conhecido Estado afora o viço das
pastagens e dos campos de Rio Pre-
to. lv o segredo disto está na ligeira
camada dc areia, que, cobrindo o solo,
é o sufficiente para evitar a evapo-
ração demasiada da agua. Explica-
nos este facto com clareza convin-
cente o presidente da Liga dos Cria-
dores de Rio Preto, o dr. J. N. Ta-
ves. To-mnndo duas tabletes dc assu-
car crystallizado, collocou nulma ex-
tremidade de tuna tablette um pouco
de assucar crystallizado, pela outra
extremidade poz a tablette em pé em
um pires contendo café. Qual o re-
sullado? O café subiu pela tablette
acima, altingiu o assucar crystalliza-
do solto ua sua extremidade supe-
rior c ahi tambem subiu por capilla-
ridade, tingindo d,o café o todo.
Numa terra sem areia quasi, e nas
terras roxas observam-se estes phe-
nomenos de evaporação. Sob a acção
causticante do sol, estas terras ra-
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'A 
MATRIZ DU RIO PR-ÜTO

Llr. José Augusto ile Noronha,
uiec-prefeito Jc Rij Preto

zona tão fabulosamente dotada pela
natureza. V. é uma zona cujo muni-
cipio e comarca apenas sc iniciam no
Rrandc movimento de progresso que
caracteriza os paulistas.

A comarca de Rio Preto está em
caminho de sc tornar uma das mais
importantes de todo o Eslado. Veja-
nios porque. Situada 110 canto extre-
1110 do nordeste do Estad.o, limitada
por tres grandes rios: o rio Grande,
que a separa Jo Triângulo Mineiro;
o Paraná, que a separa de Matto
•.nosso, e o rio Tiété, que a separa
do município de Bauru. Cortam o
município os rios Preto c São José
dos Dourados, assim como numero-
sos affluentes do rio Turvo, sendo
este que a limita com a comarca de
Barrelos. Salta aos olhos de todo o
mundo a importância immehsa que
forçosamente tem que adquirir uma
fona que sc acha env contacto com as
grandes zonas dc criação como são
as do Matto Grosso, Barretos, o
Triângulo Mineiro c podemos aceres-
centar a parte pastoril do sul dc
Ooyaz, da qual apenas a separa a
nesga do Triângulo Mineiro. E' a
chave da situação pecuária, cujo des-
envolvimento fatal e rápido vae tor-
nal-a a invernatla maior do Brasil,
e o ponto máximo do intercâmbio da
Pecuária nacional. E a cidade de Rio
''reto vae ser o nosso Chicago. Nin-
Euem ,> pódc negar. Nos Estados
Unidos da
Chi.-ajro ,; „
da pcc:i.-it:.i
"•¦ir-. x0 H
fs.lú,. circ-^
Kio preí0

Passando pela cidade dc Rio Pre-
lo c cortando o município desde o
Porto do Taboado até ao rio Turvo,
a grande estrada d.c rodagem c boia-
deira atlesta de modo categórico a
sua situação invejável. Todo o gado
que de Matto Grosso vae a Barretos
é forçado a atravessar tanto o muni-
cipio como a cidade de Rio Preto.
A 25, 20, IS c 10 léguas distantes da
cidade, á medida que vêm vindo os

boiad.eiros do Porlo dc Taboado, vão
elles deixando os bois que trouxeram
de Matto Grosso, nas diversas fa-
zendas de 'Santa Fé, do Viradottro,
Prata, Fortaleza, etc. 'Ahi já sc inver-
natn 'milhares dc animaes cm outros
tantos alqueires de campos de jara-"
guá nativo e capim gordura. Uma
vez gordo o gado é conduzido a Bar-
retos -para ser abatido, ou para dahi
seguir por estrada d.e ferro até São
Paulo, com destino ao matadouro de
Osasco. Aqui, um parcnthesis, pan
realçar a admirável intelligencia da
direcção da já celebre E. de F. Ara-
raquar.i, cujo ponto terminal sendo
Rio Preto, ahi não possue nem se-
quer um curral, nem tão pouco gaio-
Ias para embarcar o gado gordo des-
tinado a Osasco, em vez dc o deixar
passar ali nas suas barbas para uma
estação distante quasi 20 léguas.

cham e por capillaridadc se perde a
preciosa agua. E' o grande c talvez
unico defeito das terras roxas.

Em cima da segunda .tablette col-
locou assucar refinado finamente
pulverizado, c, collocando este no pi-
res, vimos subir o café pela tablette
dc assucar crystallizado, mas, ao che-
gar em contacto com o assucar pul-
verizado, o café mal humedeceu a
parte inferior, ficando de todo seceo
a sua maior porção. Falta de capil-
laridadc, conservação da agua, disso-
lução constante dos -sues, vegetação
mais perfeita, iproducção mais abun-
dante e pastos verdes por unais tem-
po, mais resistência ás seccas. Eis
ahi o segredo das maravilhas das ter-
ras dc Rio Preto.

E' fado conhecido que o gado de
Rio Preto está bem disposto c rela-
tivamente gordo, quando em outros
municípios a secea já produziu a
fome c conseqüente magreza

-Arroz. — A cultura deste cereal é
o que está enriquecendo imuiia gente.
Correndo relativamente bem a esla-
ção das águas, todos os lavradores de
Rio Preto têm certeza de um bom
lucro. Este anno cxporla-sc do mu-
nicipio pelo menos C00.000 saecas dc
arroz. Em Rio Prelo qualquer terra
dá o precioso cercai. E' fado com-

primeira qualidade, que abundam, e
que são trabalhadas com mais faci-
lidado, além dfas vantagens dc con-
servação da hiimidade c outras que
apresentam. A precocidade do ca-
fceiro não encontra egual cin ne-
nlium logar do E. dc fi. Paulo. E
agora em os primeiros dias de abril,
quando lá estivemos, assistimos á co-
lheita que já estava em andamento.
Não 'pudemos deixar de relatar a
surpresa que tivemos ao ver em Rio
Preto, .plantado 'havia 30 annos, um
cafezal cujas arvores se vergavam
sob o peso dos seus frutos, c isso
sem o auxilio do adubo,

Existem cerca de 20 milhões dc pés
dc café, na sua maioria novos. Não
faltam exccllentes negócios para os
empreiteiros. Ha duas machinas de
beneficiar na cidade.

Outros cercaes. — Falar em feijão,
milho, batatas e outros gêneros sc-
ria repetir o que já dissemos cm rc-
lação ao arroz e café.

Em Rio Preto sâ í pobre quem
quer. — Tivemos oceasiâo de con-
versar com um bahiano chamado De-
metrio da Silva. Esteve 12'annos cm
Ribeirão Preto, onde muito traba-
lliou, som «ada conseguir economizar
e onde os seus esforços não o rc-
compensavam. Foi para Rio Preto
ha exaotamentc um anno, conseguiu
terra emprestada para plantar. Além
disso, alugou quasi-13 alqueires por
1505000; deste pedaço vendeu iSoíp
de lenha, lucrando 305000. Ao todo,
o Demetrio colhe 1.200 saccos dc ar-
roz, 500 de feijão e .10 carros de mi-
lho. 'Conseguiu dinheiro emprestado,
dando em garantia parte da sua plan-
tação. Agora vae pagar a turma de
homens com que trabalhou e fica
com o lucro liquido de ¦onze contos
dc iviíj-pelo menos. Este facto é fa-
cil de ser verificado lá cm Rio Preto,
onde exemplos semelhantes são
abundantes. 'Repetimos, pois, conven-
cidissimos, quo cm Rio Preto só é
pobre quem quer.
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RVA DR. BERNARDINO DE CAMPOS

America, a cidade de
primeiro mercado não só
como tambem de ce-

brasil e sobretudo nos Es-
vizinhos ao de S. Paulo,

ecupar este logar,var

Emiim, nao c de admirar, pois pare-
cc que a direcção da E. F. Araraqua-
ra foi um dos maiores Panamás até
hoje conhecidos. O que nos admira
é que os governos federal c estadual
consultam que os fazendeiros, cria-
dores c a população de Rio Preto
continuem a soffrer a tarifa ladra c
o péssimo serviço que lhe é forneci-
do pela E. F. Araraquara.

Torna-se necessário e urgente uma
providencia governamental a este re-
speito, pois nada -desanima mais que
o transporte incerto, caríssimo e de-
morado, quando para sanar este mal
basta um pouco de energia da pane
de quem póJ,e.

muni, banal, colher :oo litros poi
cada litro de planta, sobretudo nas
terras d,e primeira; mas, mesmo cm
terras de terceira, como a "quiçassa",

é raro que um litro de planta não
renda pelo menos 100 litros na co-
lheita.

Café. — Ha terras de primeirissi-
ma para a plantação da preciosa ru-
biacea. A idéa dc que só a terra roxa
é que presta para o café ó uma no-
ção falsa. Em Rio Preto ha muita
terra roxa um pouco distante da
communicação ferro-viaria, mas os
cafezacs tem sido plantados de pre-
ferencia nas terras de massapé de

A Liç;a dos Criadores dc Rio Pre-
lo. — Apparccen cm Rio Preto um
medico cuja paixão pela pecuária c a
agricultura, a par á felicidade de vi-
ver o mais possível com a faniilia, o
levaram para lá. Este homem é o
dr. Taves, muito conhecido no Rio,
onde, ainda estudante, introduziu cn-
tre nós a applicação clinica das vae-
cinas de Wright,

Laureado e premiado com medalha
dc ouro pela Faculdade tle Medicina
do Rio de Janeiro, além das grandes
relações que aqui possuia e possue,
assegurando-lhe carreira risonhaaqui,
preferiu no entanto os encantos da
roça c o berro do boi ao reboliço es-
tonteador e á vida fictícia e fiteira
da capital. E nem por isso deixa dc
ser 'o medico do qual tem 'dado tan-
ias provas.

Poucos mezes depois d,e chegado
em Rio Preto, organizou a "Liga dos
Criadores", sociedade cujo program-
ma patriótico é digna de ser imitada
pelo J3rasil afora. Além do dcsenvol-
vimento da industria pecuária e o
melhoramento do nosso gado, a"•Liga dos Criadores" .procura des-
envolver o cultivo de cereaes, da al-
fafa c do nlgodoeiro. O campo de
agricultura experimental da Liga, si-
tuado nas terras do 'Porto dc Monta,
apresenta uma lição pratica c scien-
tifica para aquelles que desejam
aprender. Em cinco mezes depois de
organizada a Liga já se encontram
leguminosas preciosas como a alfafa,
a nmeuna, os cow-peas, a vicia villo-
sa c o sojo. e gramincas diversas,
chamando principalmente a nossa at-
tenção a Chloris Gayana c o Sudão.
A rcccm-celebre grania de Macahé,
a grama grossa, a graminha, o co-
lonião, o gordura roxo. o jaraguá, o
chloris e o sudão lá estão em gran-
des canteiros, lado a Jado, em uma
concorrência terrível, a ver qual
agüentará melhor a futura estação
da secea e depois o fogo.

Acha-se quasi prompta a grande
cocheira da "Liga", que certamente
vae servir de modelo a quantos fa-
zendeiros se estabelecerem em Rio
Preto. Economia de construcçao e
de trabalho, aproveitando grande es-
paço c apresentando solidez, foram
os objectivos visados.

Já se iniciaram dois grandes po-
mares coanexos ao Bosque, onde as
famílias dos sócios poderão divertir-
sc c tornar mais agradável a visita
ao Posto da "Liga". As creanças, ao
brincarem, vão se acostumando a ver
os animaes de raça e mais tarde,
quando fazendeiros forem, não mais
poderão tolerar cm suas terras os
animaes degenerados c disformes.

indiííerença nem a inlcnminavel fita
burocrática do funecionalismo para-
sitario. Quem quizer pódc ir á Liga:
Qualquer pessoa podo entrar e é
attendido inimediatamente.

A "Liga" admittc e acceita a fis-
calização official. Não consente, po-
rém, que o governo, municipal, -esta-
duai ou federal, se imiscua «a sua di-
recção ou no seu programma.

Critica sobre a acção do governo.
— O presidente da "Liga" fez-nos
umas observações que julgamos de-
ver nosso reproduzir.

•Disse-nos que os leilões officiaes
do Ministério da Agricultura até
agora só têm servido para fornecer a
deputados, senadores c outros rica-
ços o meio de adquirir, sem trabalho
c sem despesa, os reproduetores do
governo. Era o caso do governo pu-
blicar quantos animaes tem vendido
e quaes os compradores. No pcnulti-
mo leilão, só o senador Victorino
comprou todos 03 touros Hercford.
Se é assim que o governo entende
cm disseminar a raça, estamos bem
servidos! Lógico seria mandar dois
ou tres touros para cada uma das
varias localidades mais indicadas do
interior, com ordens -para o delegado
fiscal promover a um leilão publico
A inaioria dos fazendeiros não tem
tempo nem meios dc gastar 500$ ou
600$ para vir ao Rio assistir aos lei-
lõcs da praia Vermelha, e ainda om
a probabilidade de soffrer um conto
do vigário nas ruas da capital ou nas
próprias cocheiras do ministério.

Pense o sr. ministro nestas obser-
vações, pois têm todo o cabimento.
.Perguntámos á direetoria da'"Li-

ga" porque não solicitava um auxi-,
lio do governo federal, já que havia
verba 110 orçamento.

Respondeu um dos directores que
estão cansados dc escrever officios
e não obter resposta das repartições
federaes. O governo de S. Paulo
tem attendido com presteza. Reparti-
ções da Argentina, do Uruguay, da
America do Norte, todas têm respon-
dido e mandado informações com ce-
leridade, mas o governo federal nem
caso faz de iludo quanto se lhe escre-
va. No fim do anno a "Liga dos
Criadores de Rio Preto" vae publi-
car uma lista djas repartições que não
responderam ás informações pedidas.
Os próprios estrangeiros são mais
solícitos que os parasitas que infi-
cionam as repartições do nosso po-
bre Brasil.

¦uma fertilidade Assombrosa, como
aqui expomos.

A população da cidade c de cerca
de S.000 habitantes e a do município
de 45.000 a 46.000, segundo o ulti-
mo reccnscamcnto procedido.

A ¦ cidade apresenta um aspecto
agradável ao visitante e conta já me-
llioramentos notáveis: avenidas bem
cuidadas, ruas arborizadas, praças
ajardinadas, um bom serviço de luz
electrica e edificação moderna.

A' actual Câmara, que c composta
dos srs. drs. Presciliano Pinto de
Oliveira, presidente; Léo Serro, pre-
feito; José Nogueira de Noronha,
vice-prcfeit'0, e dos vereadores Vi-
ctor Brito Bastos, coronéis Jonas
Gonzaga, Emygdio Franoisco No-
gueira e Manoel Jorge de Medeiros
c 'Silva, muito deve o município, pois
delia decorreu tudo quanto ali se vè
dc progresso e de melhoramentos.

O cargo de juiz de direito vem,

representará, de fado, para o Esta-
do, dentro dc poucos annos.

A renda da collcctoria estadual foi
em 1915 dc iS7:36o$ooo, tendo sido
já arrecadada no 1° trimestre do cor-
rente anno 49:6\)5$900, o que faz pre-
ver que será a deste anno muito su-
perior á daquelle exercício.

O mesmo facto se observa relati-
vãmente á collcctoria! federal, cuja
receita em 1914 foi de 28:o7i$349,
em 1915 de 42:i43?°28 e no Io tri-
mestre deste anno de C9:469$838.

A renda do Correio foi 9 anno
passado de 6:6os$ooo, sendo dc espe-
rar que ascenda este anno a 10:000$.

O ifôro é tím do» mais movimen-
tados do Estado, bastando dizer que
na cidade existem 20 advogados, que
ali vivem folgadamente,

lA instrucção publica tem sido cui-
dada com esmero e carinho por par-
te da Câmara (Municipal, sendo de
lamentar que o governo do Estad/»,
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Algodão cm Rio Prelo. — Sob a
iniciativa do dr. Taves, já uma dúzia
dc fazendeiros se tem comprometti-
do a plantar este anno o algodociro.

Serão plantados nada menos de
240 hectares. E;tá-sc organizando
uma cooperativa para montar uma
machina de beneficiar c uma prensa
para o manejo do algod.ão depois dc
colhido. O enlhusiasmo é grande c
real. Assim responde Rio Preto ao
appcllo do presidente da Republica.
Não nos surprehe.mlerã uma grande
victoria para Rio Preto; será mais
uma para a 'benemérita "Liga dos
Criadores".

desde 1910, sendo exercido pelo dr,
Lafayette Salles, cujas decisões o
tornam credor do alto apreço e da
estima dos seus jurisdicionados.

•A promotoria publica é oecupada
pelo dr. Jayme Soares de Medeiros e
a delegacia de policia pelo dr. Fio-
rindo Longo.

As -lutas políticas, até ha pouco ali
extremadas, com a victoria do par-
tido dominante, cujo directorio é
composto dos srs. drs. Presciliano
Pinto de Oliveira, Léo Serro, Victor
Brito Bastos, José Nogueira de No-
ronha, coronéis Manoel Jorge de
Medeiros e Silva, Américo Avellar e
capitães Faustino Corrêa da Silva e
Cassiano Baptista do Souza, dcsappa-
receram, dando logar a que todos
possam collaborar nio engrandeci-
mento de tão prospera região do Es-
tado.

O destacamento policial é compôs-
to dc 35 praças, sob o commando do
tenente lAlcides Martiniano Gomes.
Além da delegacia, existem 13 sub-
delegacias de policia,

Para que se ipossa formar uma pc-
quena idéa do avanço deste mtmici-
pio, que, pelas suas condições cm ge-
ral, .será um dos mais importantes do
Estado, damos abaixo a renda arre-

que, com relação ã outros mimicN
pios, tem sido até pródigo, dotan-
do-os alguns com mais dc um esta-
belecimento do primeira ordem e lu-
xuosos, não tenha ainda voltado as
suas vistas para esse futuroso muni-
cipio do Estado, cujo progresso des-
conhece c já está de ha muito exi-
gindo a installação ali de um grupo
escolar egual aos muitos com que
tem beneficiado a outras localidades
do interior.

'A Câmara Municipal despende an-
nualmente, com subvenções a 26 cs-
colas, a quantia de 38:3405000, ou
seja a 7" parte do seu orçamento. O
numero total de alumnos matricula-
dos ascende a C81, o que representa
já um bom esforço da Câmara Mu-
nicipal cm prol da instrucção.

Bom será que o governo do Esta-
do vá em auxilio da Câmara, para
satisfazer uma justa aspiração do
povo que ali trabalha para o engran-
dccimenlo da riqueza do solo pau-
lista, ¦ dotando aquclla localidade com
estabelecimentos condignos do seu
adeantameuto material c intellectual.

O clima daquèlla região do Esta-
do é temperado, não havendo as mu-
danças bruscas dc temperatura que
sc observa em alguns outros pontos

Dr. Presciliano Pinto de Olivei-
' ra, presidente do directorio po-

litico de Rio Preto

'A lavoura principal do município
é de cercaes! arroz, feijão e milho.

E, como informação interessan-
te: contou-nos o dr. Presciliano
de Oliveira, engenheiro, profundo
conhecedor das terras dc Rio
Preto, onde é importante fazen-
deiro, quo um caboclo, não dis-
pondo de grandes recursos, plantou
em terras de sua propriedade vinte
litros de arroz, quo produziram a
bagatella de 80 saccos! Tor ahi se
vê quão férteis são as terras desu
importante município.

A lavoura do café é bastante pro-
roissora, existindo já plantados
20.000.000 d.c pés dc café, quasi to-
dos novos. Dentro de poucos annoí,
a producção deste município ipcsará
fortemente na nossa balança com-
mercial e cambial, pois ali se nota
a anciã dc prosperar, de progredir,
desde 03 abastados fazendeiros aos
mais humildes colonos.

A [industria pastoril, já muito des'-
envolvida 110 Estado, consíitue paru
Rio Preto uma grande fonte de ri-

queza. E, para imaior estimulo doi
criadores, ha quatro mezes, por ini-
ciativa dos drs, José Tavei, Presci

Prolongamento da E. P. Arara-'
qitoni até S. Francisco de Sai^s, no
Triângulo Mineiro. — E' uma medi-
da que se impõe. O governo que re-
ilida um instante somente na vasta
zona riquíssima que este prolonga-
mento vae abrir. Milhares dc cabe-
ças de gad.o virão não só do Trian-
guio, mas tambem do sul de Goyaz,
da zona comprchendendo as cidades
de Rio Verde, Jatahy, Mineiros, etc.
Rio Verde fica 70 léguas distante de
Uberabinha, seu ponto actual dc
communicação ferroviária, c de São
Francisco de Salles apenas 40 léguas.

Da cidade de -Rio Preto a S. Fran-
cisco de Salles a estrada tam 18 le-
guas a vencer apenas.

Que pense em tudo isso um pouco
o illustrado presidente da Republica. (

•O município de Rio Preto, de fu-
turo inestimável, dista da capital 551
kilometros. A sede da comarca c Rio
Preto, bella cidade, odificada em
d.uas colinas que sc estendem j>or ki-
lometros, circumdada por magníficas
florestas. O município está dividido
em oito districtos de paz: Villa
Adolpho, Ignacio Uchóa, Ibirá, Ta-
naby. Cerradão, Monte Aprazível,
Itapirema e S. Jeronymo. O mais im-
portanto destes é o de Villa Adol-
pho, que procura acompanhar o pro-
gresso que se observa na sede da co-
marca.

Em extensão é este município, de-
pois do de Campos Novos da Para-
napanema, o maior. Tem uma arca
d.e vinte e quatro mil kilometros
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JARDIM PUBLICO

cadada pela Câmara no ultimo
cennio:

'1907. « r. :.; .: 32 :?4O$O0O
1908. t ..; x ... 4Ô:820?ooo
¦1909. .; c .- Si /S:460$000
1910. r. . ... 79--i98$ooo
1911. -r. ¦¦: .: -k ioo:ooo$ooo
•I9I2. , x. ac :¦¦ IOO:0005000
3913. x •¦ ¦- '¦ 138:6O0?0OO
1914. m * •: i65:ooo$ooo
1915. .: .; -.: •! i79:soo$ooo
1916. .: .-. .- .-. 255:675$ooo

dc-

existe a fria 1 quadrados; as suas terras sao

Como se vê, o município dc Rio
Preto i 'd.e um futuro tal que a pre-
visão mais optimista poderá falhar,

de por ficar muito aquém Jo que elle

do Estad.o. Dadas as condições to-
pographicas da área em que se as-
senta a cidade, o escoamento das
águas é completo, ainda por mais
abundantes que sejam as chuvas, de
modo que b seu estado sanitário é
optimo. Não obstante existem na ci-
dade seis distinetos médicos: os drs.
José Amancio Carneiro da Moita,
Thcrcziano de Magalhães Chaves,
Fritz Jacobs, José Nicolns Tavc;,
Cândido Pereira iMonteclaro c Fran-
cisco Mend.es, quo exercem a sua
profissão na cidade e districtos, al-
gvns dos quaes são servidos pela cs-
trada de Ferro Araraquara.

Dr. La-fayeHe Salles, jitis de di-
reito de Rio Preto

liano de Oliveira, Léo 'Serro c JosS
Nogueira de Noronha, fundou-se ne*
município a "Liga dos Criadores de(
Rio Pntco", cujo 'IJjcctivo princi-
pai é dar á pecuária, naquella riqtiis-
sima zona do Estado, o impulso quo
ella bem merece, por encontrar noH
vastíssimos campos do município q
suecesso franco que a espera. Pena
é que o governo federal, que lútima-
mente vem se mostrando interessado
por esse assumpto, veja burlado qua-
si todo o seu esforço. Assim é que
criadores ha que desejariam T-eprodu-
dores para melhorar as raças quo
povoam os seu; campos, -mas que se
vêem privados desse favor do Esta-,
do, porque os leilões de taes espe-
cimens, ao envés de serem feitos nas
zonas pastoris, são realizados, com
pompa, na capital da 'Renublica, tor-
nando impossível aos pequenos cria'
dores a acquisição de um unico
exemplar. As reclamações neste sw>
tido são geraes, sendo -todos de opi*
nião que taes leilões devem ser rea-i
lizados nas diversas zonas pastoris
do paiz, de modo a evitar que só oi
millionarios, como tem acontecidei,
e que são justamente os que menos
necessitam do favor do Estado, ^ sei

jam os preferidos ou tenham o dirci-i
to de melhorar os habitantes do!
seus campos.

Chamamos a attençâo do governai
para este assumpto, que aqui tení

passado desapercebido, c que levas
mos ao seu conhecimento pelos tauli
tos protestos que neste sentido rcce«
bcu o nosso enviado ao Kstado At
S. Paulo.
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BORATADA
A "Vasilint Chesèbrough" Boratada deve ser usida por toda. a»
familia», «guando -»e necessite de um unguento que cicatrize e
acalme. Insistam em receber a "Vaseline Chesebrough" Boratada,
como originalmente .acondicionada _ vejam que tem o nome da:

___L___-_JbpBfc__j__pBIII*«- ia;
CHESEBROUGH MFG. CO.

(Consolidated)
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Pernambuco.
Ri. G. do'Sorte.

Rio, 23 «lc maio do tgi6." NOTAS DO DIA
Hoje, õo mcio'-dla, deverá realizar-se .«I J'_r_!i._. . .'.

aeaonibléa da iSociedade . Anonynia 1-abnca | Ç.ara.. ¦ ¦ .
de l-iünos Brasil, e á i.i|s> hora da tarde, —
_ da Companhia Expresso 1-odcral.

Na Directoria Cera! dc Obras c Viação «Ia
Prefeitura, termina hoie, á 1 hora «Ifi tarde,
o prazo para o rec.-Imiiento tle ¦ propostas
para a illuminação electrica publica c par-
ticular ila ilha de Paimela.

COTAfcOl.S
2.$000 « ájíooo
-íÇooce:.. mSooo
agÇooO A jíÇouo
_y$ouo a mSoóo

Sports
FOOTBALU

D "FOOTBAMi" INTERNACIONAL

Om «c__ Oa "Tac_ Rio Branco"' 
«em a protccçüa da firma . uzon,

, Bm-nabé & O. '/
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Ci taça Bardo <"o Rio Branco,
iclfferecida á Liffit- Mctropolilana
de Sports Atlllcticos pelo mi-
nistro das Relações Üxtcriorcs,
'para ser ¦ disputada entre uru-

Qitayos c brasileiros

Kncotili-anios-iios num momento «le
pavor!

A Associação Argentina de Foot-
kill continua no seu propósito «le com-
bater por todos o» meios c modos o
*port official brasileiro.

Agora, 6 o «er. ,/osé Susan, viec-pre-
sidente da instituição .platina, que da
motivo ao seguinte _lcgramuia da
Agencia Americana:"llncws Aires, 20. (A. A.) — O sr.
ffo»; Susan, viço. i.i_sidenle oa Asso-
ciação «lc FootbaH, ¦ declarou que or. jo-
..adores uru.uayos não disputarão a
"Taça Rio llranco", fior os impedir a
isso o não eslar a I.iga Metropolitana
filiada á Federação Intcaiaciotial.

'• lvl Diário *', occttparidq-sc, hoje,
«lesse caso. rWiculariia a declaração do
sr. José Susan."

O jornal quc, .cora toda a .razão, met-"teu n í-idicdlo a altitude do sr. Susan,
¦adepto da politica atttiJSportiva c ntet-
tidiça a que sc chama liojc em dia po-
litica barnabeana, creada pelo cons.*-
Jhciro llarnabé, com certeza deveria
ter explicado no personagem que se cc;
.«brisa pela sua decidida aiitipatlun 11
.nossa verdadeira causa sportiva. que
s. s., além de metler o bedelho onde
não i chamado, desconhece as leis da
Federação de Amsterdam. Fique, por-
tanto, sabendo-quc a entidade «le Anis-
tcrilan» pr.hibc que as ligas a cila íi-
liadas disputem com ligas não filiadas
somente nor países cm que iá existam
ligas filiadas.

No Brasil já lia nf-litm. aggreniia.no
nestas condições? Nós. que aqui esta-
mos, pousamos quc não. Pódc ser q-.tc
a sociedade Susan, Baniabé «5* Ç., tle-
«•role um tikase resolvendo que sim. E
«Ia csciiipta, como diria o illttslrc re-
31.cse1ll.-mle dc S -C. lirasil junto á
Metropolitana.

Quer saber tambem o devotado ami-
go do desenvolvimento dos sporls uni
exemplo disso que asseveramos?

Quando, cm 11)14, estiveram entre
nós os profissionaca do Exeter City.
ipor i_ici:iliv_ conjunta do 1'aysaiidu
i- do Fluminense, o grupo pre potente
«Ia politica .barnabeana, que naquelle
tempo já punha as nianguinlias de fóra,
houve por bem pre+ibir — prohibirl—
o club ingiez dc jogar 110 Brasil. Islo
ein represália por ler a l.iga Metropo-
iitana enlrado cm relações eom a Fe-
Iteração Argentina, preterindo a As-

èocitUlot», sociedades «pie sc achavam
ainda separadas pela mais absoluta di-
rcigencia. K porque o Fhimineuse, que
fizera um convite ú associação não ve-
conhecida, julgou «le seu devei- lor-
nal-o fcm cffcilo, (para prestigiar a
Liga «lo Rio. . .

11'ois -bem, o iF.Ketcr-Cily, antes de'desembarcar, leu o tclegr auiitia cm quc
03 argentinos, com •«nanomania egual á
daquelle indivíduo que foi enviado an-
tc-honlcm pela nossa Policia para 11111
manicômio por sc julgar embaixador
«Ia 'China c, depois, Kaiscr, ordenavam
aos seus membros qitc uão jogassem 110
Brasil,

O presidente do Kxclcr, deante do
incidente, somente fe. uma pergunta a
11111.1 autoridade diplomática «Ia Ingla-
íerra que fóra a-bordo cuidar do caso:

" Ko Brasil ha alguma instituição
¦filiada á Federação Internacional?"

" Nuo" — responderam-llte.
"lim vista disso cs "-teams" do

Ejcetnr-City desembarcará c jogará no
Urasil!" , ,

}i lá sc foi por a,u;u;i (.baixo touo o
Jrestigio da Associalioti Argentina,

iContra fados...
Sc os regíilamcrttos «le Amsterdam,

Iniiii.-.rain, o sr. Susan, ficará sendo
linicainenlc um Susan mctlidiço; sc
Jião se tnodificaratn, o sr. Susan. qtte
f.eça an sen amigo Darnabí o epttheto
t accrcsctiilar no nue citamos.

A' "Taça Rio Branco" pódc acon-
tecer a desdila dc uãn ser realizado
.•por causa <Ia nossa lei dc selecção c
amadorismo — disparate consagrado
jia Câmara dos srs. Deputados; Mas
rm virtude da vontade e das Üieorias
da firma gerida pelo sr. Susan?! Pôde
1á ser?!

Si * .:
os * iiyroTn_Tt.:os'' df.kiío-

TAM OH "UTOIMSTAS"
ttcatizou-sc domingo, o encontro cn-

Ire os "Ulr.pií-tas", "team" formado
por sócios do America, c os "ITypolllc-
lieos", constituído por associados ao
Fluminense.

in-pui» «lc «ma lula terrível, venceu
o ".cam" "Uypo.lieii.os", pelo "sco-
re" dc 5 ".goals" a 2.

Após o encontro foi of.crccido p:lo»"Utapistas" tini cxeellcnte chocolate
aos visitantes, sendo trocados c.fusivos
brindes duiaiite a distineta reunião,

1 .rTonr.- r. cr.ui! versus" txy,-
•OKEIO V. OhOU

¦Ueali-OU-se domingo ultimo o encontro
entre os club*. ocíroa, cm diluía do cara-
pconato insriiuido pela "Associação l_rioca
de l.otbâll".

Nos 3 . **te.-mis" o Victoria entregou t*3
.ponto?. Venceu nor. a.s "teams1 o Recreio
pelo "secre" dç í.Xj. 

A's .40, pr «icif.iou o "raatch «ios i .-
"temns" O campa oiule se dcs_irol;iva a
pagna í péssimo, cheio de a.tas c brasas c
^^'.^Vríf-orrldo oMlmimten.e^ não
*__e _*&•!_-! -ÇU1M50 «ío 'Tcfcree" e seus
auxiliarcs, pnueipalir.ea.o oi j.a-e= «ic
""*No'i" 

"lialf-tirae". o jogo ÍMOtrca,IS,'_
menos dis_i'ado: ,e oik» elnca aitoos

saída p

«lão lhe dá tréguas. Jorge c -Manuel por
duas vezes escapam dc auginentar o score.
Emfim Pacheco, escapando pela direita -mar-
ca cm violento "shoot" o 20 "goal" Vicio-
ria.

O segundo "half-time", o Victoria continua
dominando, M. Pinlo tèm oceasião de fa-
zer linda defesa. O' quinteto reage c do-
mina por completo o jogo, A defesa o Re-
creio vendo-se assim assediada, lança mão
dc todo9 os recursos lícitos e illicitos, sendo
que estes eram sempre pun!dos pelo "rc-
ferce", mas de -modo que ¦prejudicassem o
Recreio, sendo que innumerás penalidades
feitas dentro da arca foram pelo "referee"
transferidas para fóra da arca. Mas o ata-
«iue do Victoria não esmorecia c Nunes ao
fazer uma entrada tem a bola arrebatada
com .19 «nãos por um dos "haclcs". Ot "re-
force" vê c aceusa a penalidade, üepois de
collocar a esphera no logar competente lem-
hra-se de ouvir n opinião do juiz dc "fritai ,
este sr. diz nada poder dizer por íe achar
_c costas; por isso, contra a espectativa ge-
ral o "referee" dà bola 00 alto iirejtid capito
desta forma o Victoria, Crande desanimo
apodera-se dos jogadoras do Victoria por
comprcliendcrcni «|itc teriam de çiiírcnlar
tambem o juiz. Apezar «'.isso continuam r
enfrentar o adversário. Num fraco otaqu
deste Fclippe seu esquerdo centra Juca com
linda cabeçada corta o ccvilro. Mas. sur-
presa Rcral o "referee" marca tun "hands .
Deve-se notar quc o cabeçada que o "rc
ferce" tomou por "hands" foi «lada fóra «Ia
arca, nms o juiz para mosrar seu íráo de
imparcialiiladc, marcou uni pcnàlty-Kick ,
nue optimamente balido re_ulfa no e" goal
do Ilecreio.

Da'hi por deante o Victoria d. saniniDU por
completo por convencer-se qve era victinia
de antemão destinada ao F-"-r mcio. ..Tan
vista dis>o 0 Victoria poz cr.i jogo um luulo
c impeccívcl joiro de "dribliiigs', em meio
d',' campo para evitar-os peiialtys*

Mais um ataque do Recreio o o meia
direita, visivelmente "off-side" marca o 3o"goal" do Uccreio. .ai-antiudo-llie. a vi-
ctoria. ..,.-. • ,,Para mostrar qur_to parcial foi o "re-
ferce", basta recorrer a assistência que na
sua grande maioria composta de syiiipatlucos
ao Recreio foi a.primeira n protestar.contra
as absurdas decisões do "referee". .

A directoria da Associação Carioca <tc
Football, deve providenciar para que factos
como este não íe reproduzam. -pois bom isto
muito teria a s.-.íi'rer sua reputação.-

ASSUMBIi-AS CONVOCADAS
Banco do Brasil, dia 24. a . hora.
Empresa Auto-Avenida, di*. s4. as -• no-

Companliia ístradas de Ferro Noroeste
do Brasil, dia 27, âs 2 horas. .

Companhia Materiaes de Construcção, dnt
2}. íi 1 hora, „ _, 

' 
,Companhia de Seguros C. Lloyd America-

no, dia 30, á 1 hora.
Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,

á 1 hora. - , .
Companhia Trcdial e de Saneamento do

Rio de Janeiro, «lia 30, ã 1 hora.
Companliia -Siderúrgica Brasileira, dia 3°,

ás 1 hora. - ..
Companhia rropriedades l-luminenses, «lia

3 
.oropalinia 

'Íi_lu=trial 
de Melhoramentos

110 Brasil, dia 31, ã 1 hora.
REUNIÃO I>_ CH.K_pi.E9

Faileneia de li'. Soares l-igm-iras, «lia 26.
á -1 i|_ hora. ; *

Faileneia de Standard OH Coiiipany o»
Brasil, dia 20, ás 2 hr.ras. ,

Faileneia de I». Rabello & C. dia 3». a
hora.

CONCORRÊNCIAS
. ANNUNCIA MS

Na lnspcctoria de Maltas. Jardins, Caça
c Pesca, para o arrendamento dc coniparti-
mentos dos mercados de flora, da. travessa
dc S. Francisco dc Paula, e cm irente ao
cemitério de S. Francisco Xavier, dia -•!>. a
1 hora. , T.

Superintendência do Serviço dç I.unpesa
Publica c Particular, para a venda dc ler-
ro c oco velho, «lia 2?, á 1 hora.

Superintendência do Serviço de I.unpesa
Publica o Particular, para a venda de pneu-
maticos c câmaras dc or velhos, «lia 30,
á ' hora. _ ,. ,. .,

Na lnspcctoria de Maltas, Jardins, Caça
e Pesca, paia o fornecimento dc 10.uoo.tM
nas. S.000 bambus o 5.000 cr.lac.is para arlio-
rizaçüo publica, dia ..o, á i hora.

Na Directoria Geral dos -Correios, para
execução de obras uos departamento,"assignantes" c "ilistrictos da 6* sec;.,.
da sulnlircctoria lio trafego postal, dia 3'
ás 3 horas.

SEBO
Alfândega, 110

BOLSA
liontem, a Bolsa Imiecionou onnnadissi-

ma, sendo desenvolvido o numero dc nego-
c;ü» levudòs a eticilo. - .f-f -

As aiioliccs geraes e as acções das'._otc.
rias, ficaram «11 alta; ns das Minas Üão Je*
i-onyino, as das Docas da Bahia, as da-jiltede
Nii-Aiineira, as das Docas dc Santos? os"
debèntures da mesma coüipaunia, as aygliccs.
d. 1009 e as do 1903. firmes: as Mineiras,
as Populares e as acçõ _ da Terras, maitti-
das c as apólices Municipacá dc lyii, 'ao

•1,5.3,

,u 1.

do

TURF

CIMENTO
Alfândega, 110

portador, firmes.
VENDAS

Apólices :
ücrars de 1:000$, I. I. I,

3, .(, io, 6, iú 
Rtuj). dc 1903, 2, 6, 10, 34 (>•
Uito de 1909, 1, 1, 1, _.-a.
D.to idem, ia
DHo idem, it ti"a. • •
Dito idem, --, 3, 4, 4.

22. 25, 150 a.:".;.¦'¦¦-.
T-i-ò' dv io' •'. 5fj a. . ¦
Dito ae 1915, dc-200.il,

3 
l-iio icicni, de 500$, -: a. . .
Dito idem, idem, i, . a. . . .
l>no ideai, dc 200$. ia....

V-; o iilc.it, de i*.ooo$, ia...
Dito idem, S, Sa
iuiüiicip lie 1906, port., i,. a, .
|j«.,.;, mcm, 4. Ot i_. -6. a- • •
Duas tle 191., port, 10, 20,. .0, .

íuo a 
Ditu& nom., 5° 
Ií. de Minas Gcrac., de 1:01.9$,

. 2, .(. 10, 23 a. ........
Iv. do Kio. de 500$, port., 1 a. .
Cito idem, nom., i.a. . ¦¦, . \
Dito de (.("l"), 5, us 22.-50 a

Companhias'.
Ijoterias N'- «lo Urasil, 200, 300 a ,
Minas S. Jcronymo, íoo a. . . ¦
Ditas i.lem, 100, 50. íou, 100,

mo, 200, 200 
Ditas Mcm. .-.o, íoo a. . . . .
Rede _ul-Mincira. 200 a. . . .
IJotas (ia Uahia, 300 
Ditas ideai. 100, 200, .100, 500 a
Ditas idem, íoo, u. a. .. . .
Ditas idem, soo v|e. ,.u dias, a

Debciitnrcsi
Tecidos Alliança, 150 o. .. . -.
Docas de baiitos, .;. 3. lj. •»->'

100 ¦' •«' »'¦'."•

UI0_»*«_-V1'ÀS
Ü45$ooo

Aracaju, • . ,
Sul.. .... .

ÁLCOOL

36 gráos. -.^ . ,
40 gráos. , . .

Ai.FAFA
Nacional. ,.; . .
]..._rat]peira,' kilo.

AZEITE
?enalva, lata.

i.;o$ono a ^SSfootíi.ò?ooo a i-55?ooo

.So í.tro»
240$O0O a 2,S0$000
afioÇouo a 2;o?ooo

$;So a
$280 a

S290
?2Ç|0

,i5ooo a 3S000
Pcrt, lata do i6. litros sS$500.Q 3o$ooo
Portu*g;ur5t, 'lata*. , ..." '$500 a 3$ooo
írance*:, lata dc 16 litros •tgÇooti a 3_$ooo

.

í*.((B_00
SJWÇooti
jSu^uuo
7t._-.5noo
783^000

7«S-f$üL'0
78SÇÓ.0;

.3"j?Qou.
73'5?<_0-
7<joÇooo

7S«!*.oo
i8t)$ooo
I0MÍÇOQ

1 Etit. (Í60
1 SljívooL »
7 

"

.1
ütioçjoo'

76?roo

¦rifeqoo^
110SÍDO

A PRÓXIMA COBRIDíl XO
ITAMAltATY

De accordo com o projecto «iue cra
seguida publicamos, encerram-so hoje,
ás 4 i|a da tarde, no local do costume,
as inscripções ipara a corrida de domin-
go próximo 110 Itamaraty.

Ii' este o projecto: .
Parco Extra — 1.300 metros — Am-

maes de a annos — (Pesos .especiaes:
cavallos, 52 leilos; éguas, 5°'. Prcmios:
1 :\oo%, 300$ c 45?°oo.

Parco Cosmos — 1.C09 metros —
Animaes estrangeiros dc 3 annos qiic
tenham corrido sem victoria — iabclla
I. Prêmios: 1:200$, 240? c 36?ooo.

Parco Progresso — 1.609 metros —
Animacs nacionaes dc 3 annos c mais,
sem victoria. no Grande Premio Dcrbii
Club, nem grande premio este anno —
Haitdicap. Prêmios: 1:200?, _.|o..ooo c
.li $000.

Parco Rio de Janeiro — 2.20o mc-
tros — Aiiiina-cs dc 3 annos — (Pesos
especiaes: cavallos, 5.. kilos; oguas,
Si). Prcmios: 2 :ooo$. 400$ c Go$ooo.

Parco Dr. Frontin — 2.000 metros—
Animacs dc qualquer paiz — H.-indicnp

Prêmios: 2:000$, 400$ c Co$ooo.
Parco Dois dc Agosto -r í.Oon -me-

(10, — Animacs sem victoria 110 Dcrby
Tabeliã IX. Prcmios: 1:200?, 240$ e

3. $000.
Parco Velocidade — r.500 metros—

Animacs de qualquer paiz — Ilandicap
antecipado — -iciüa, 51 hilos-, l.ancia
si; Corça, st; Lady Pcriclcs, 51; Miss
Eloi-cncc, 51.; Koralia, Si; Naida, 51
Itnagc; 51; l.iébc, 50-, Ma.icstic, 54;
Guerreiro. 53; Roínilda, 5-1*, Gadorna,
53; 13,-ilila, 53; l'eniano, 53, e Davi-cs,
53-

Parco Itamaraty —- i.Con metros —
Animaes de qualquer paiz — Ilaiidi...
antecipado. Prêmios: 1:300?. 260$ o
361.000 — J.v.idyra. ,.fi kilos; AU Rigltt,
54: Príncipe, S3; Le Pompon, 53; Joí-
fre, 5»; Claimat, r,.;; Flamengo, ,. ;
Maiptí, 52; Mv lleart, 54; Voltaire,
52; Velhinha, 5'l Soneto, 511 Dagon,
,.1; Barcelona, 50; Tufão ,49; Vou-
Vou, 48, c Zcllc, 40 kilos.

0AMB1O , . ,.
Ainda liontem, este mercado abriu firme,

com os banco*, sacando a i_i|.. d. c com-
prando o papel particular a I->3|8(1.

1'ouco depois de iniciados os traballioá, o
mercado tornoii-so ainda mais lirinc, vigo-
r: ndo para o fornecimento dc canjl)iaes*-(is
taxas de 12 9I.12 e i2íli6d., c para n
aciinisi.ão do papel particular, as de 127110
e 12 15Í32 d.

No eorrer dn dia. o mercado passou a fim-
cc'on,.r em alta, sendo feito os sanut'- ns
taxas de 12 .|i6 e 12.1l.12d. c, pouco de-
pois. is dc I2 3Í8 c 127ITC «1. o compra-
dis letras de cobertura respectivamento as
do 121Í2 c I2 9|i0d.

Tara os vales ouro o Danço do Itrasil at-
fixou a taxa <le 11 ..|fi+_. , .,

Os ncgoéios «ln diu fo-r.m dcsenvolvtit.is,
fechando o mercado cm posição firme, vigo-
rando para o fornecimento «le cambiacs as
taxas de 12.1I8 ,1 127I1Ó1!., c-para !>
ncquisiç5o do papel .particular, a de 1-' 11-
a i-olK-d.

Taxas afíixadas nas tabellas dos loucos .
121I4

$700
$320

íl i|i6|
5712 I
$825
$678 1

$2987 I
4S238 1
4Ç580 i

ÍS 10 |

Londres 123:10 a
Paris ?<"**. «'
Hamburgo ?s'f> a

A' visla ,
Londres. . . .- . . ia d. o
l'-.ris Jr"- :«
Hamburgo. ..... I8.20 "
Itália So..g a
•1'crtugàl "íW »
Ku-a Vork I.m a
Monlevidéo. -Ix»-»0 «'
He-.panlin íl'» "
Suisí.i SS02 a
lluenos Aires '$793 a
Vides ouro per 1?. . —
Vales do café. ... *_•«" "_

SB10
r$Soo
2$2*/I

Geraes d»
J.*u»p. «lc 1903. . .
Dito dc i(jn«). , .
Dito dc 1911. . •
Dito de 1912. . .
K. do Kio (.', "i . ¦
iDito de 1915- • •
Jiidiciarias . . . .
Uito dc 500?, port. .
Dilo Minas dentes.
Aluuicip. de 19-19 .
Ditas nom
Dilas dc 1911. port.
Dilas nom
Ditas de 191*1, povt.
Dit.is idem, ,:.>:n, .
Dilas de 1909, port.

Bancas:
Gomiücrciòl. . •
Urasil
d.avoiira•Commercio . . . .
Nacional Urasil •
Mcrciin.il

C. de Seguros:
Garantia
r.rn.il
Minei va
2_:_K.n Sul-Amcricaua
Confiança. . . . ¦
Iimcmnizadora . •
Integridade. . . .
Previdente. . . .
ArRoi

listradas de Ferre:
M. S. Jcronymo.
Noroeste. . . . .
(.(¦ya..
líêile Alincir.i. .. .
Norte iio Urasil .

C. de Te-ides:

t;;-.?..n
7.3ÓÇDÍIU

Sio$oo{i
77.-,i.n

4_oSoo(i
7So$ood
jyo^oop

¦i83$300

iS.l?3>o

145500
.-•$000

aaípoo,
Jy$0i)0
2..Í30.1
29*3.00
30>'o'oo
31ÇOÜO

20Ò$tfoo

2o'4Ç6oo

S.|a$..)o

;.i.l....oo
;S, s.*o
SbjsiMO

íl.Wòbr,
.j ioÇooo
778?obo
i88$Joo

iS^òòo
,Too|íjoi.
i82?500
1 «;,$(.,: 1

•.rance-, lata
ftLPISTA

Nacional
Estrangeira .....

Ai-QODAO
Pernambuco. ....
Hio Grande do Norte. .
Parahyba 
Ceará 

BREU
Claro (280 libras) . .
Kscum, idem, ....

BATATA.
Nacional, por l;ilo. « ¦

BORRACHA
Maignbeini, conforme a

qualidade, por 15 ks.
BACALHÁO

Ptixelin  .
daspe
jSórucga

li/vtíHA *
Manha? de Torto Alegre.

lata > dc 2 kilos . . .
Dim. idem, lata de ro
kilo

Dita da Laguna, lata
grad-tlc*. . . . . "* •.

..Mi.» dt- liajalij. lata de
2 Kilos

Dita, idem,, lata grande
Oita de Minas, lata dr

2 kilos
Dila, i.lem., lata grande

CARNE .ECCA
Rio da Prata:

P..105 c 'inaiítas • ¦. » •
Mantos... . . . _ • t

uio Grande :
P^toj c mantas. • 1 •

Matto Grosso:
Pato« c nutnlas. . . .
S. Paiílo-Tvlinas ¦<* Uio.

CARNE UE PORCO
Do Paraná c Santa Ca-
tharina

Rio Grande
CIMENTO

Deva ..,..-,..''iilbeiiral
Alplia
Pvranildc
White S Jlrothcrs . . .

CHAMPAGNE

Pranceza t
Ptrtu*.uc;M

3.000 a 3?;oo
Por roo kilo!

34$ooo a 5GÇ000
NSo lia

29$ooo ,.i$ooo
roSooo 30S000
29$000 305000
295000 30$ooo

Sj?o«io a .._$ooo
Nominal

. $iSo a $:Co

soÇooo a 40^000

70$ooo a "*i$qoo
93$(io.i a 9.l$ooo
95$uoo a ij.íoou

_5$Si.o n 88JJOO

S9.100 a- 91^200

75*600 «1 9o$ooo

Nnb lia
Não lia

Não lia
?3$ooo a 7-iíÍoo

Não lia
i$ioo a i.-"40

i$ooo a _ i$o6o

m os
COKREIO— .Esta'repartição cxpedlíi mi*-

Ias pelos seguintes .paquetes:
Hoje :
.¦Imírii' Rimei' dc Gerouiilly, para Santos

e Buenos Aires, recebendo impressos ate-as
6 hor$i da nianliã c cartas para o ecttcnor

-.•U/o,'Je Janeiro, nara Bahia; Recife, Pará,
S, luan e Nova Vork. recebendo nniiressos
até'ás 10 horas da nianliã cartas para o
interior até ás 101I2, idem com porte 'tu-
pio e para o exterior ale ás n-t objectos
para re.L.rnr até ás 10. ,,

K. fictorla. para Tcnerufe. Kcrkwall,
Christiania. Gotlicmbour. e Malmo, recçbcn-
do impressos até ás 4 lioras da manha e

-cartas para o exterior ate as 5«
Amanliã: __ . ljm

Itaperitmi. nara Angra, Faraty, portos dc
... Paula, Paraná e Santa Catliarina, rece-
bendo impressos até ás a horas da manha,
cartas para o interior até as 41I2. idem com
ponc duplo até ás s_ c obie-tos para regis-

São

Ul GRAVE
O' oxàme da vista só deve ser feito por

pessoa muito habilitada; caso. contrario, scra
do ¦-cravisslmas conseqüências. A «-a»a
VI_JS_! assUme -toda e mia quer respon-
SDliilidode pelos exames effeíluados 110 seu
chinele, á rua -d_'Oiiitanda n, 99.

ÍStio o
Í£joo a

1S040
$9.0

iSroo
$960

1Ç000 a
?9oo a

Por barriea
Cj$tlOO * —

Não lia
Não ha

2fi?,100 —
2CS0CO —

Por eaixa
lot.S.uio .*. afõSooc
123.Ú00 a ijs$ooc

BISCOITOS CAKR
Alfândega, 110

Y-jS... i i.)8|oaq
I2Ò$O0l 

' 1Ò5$00Ó
I.JíiÇfJÜÜ
_75$ocio
2DO$000

•*óo"foon —' 
17Ç0Ü I3$òoo
s6s.ou

S.;Ç.jo(.

I 2$0ÜO —*
f,»r$:»u0

Poo$óoo 5_o$ooo
yãoÇúO''

33?0OO

3-;$ooo
30$ooo
i7?óoo

COUROS
I-or l.ilo

Sola Telntas" 253oon ,i$uoo
5(.l_i "Miucira conínium" _$.uo 2$8*.o
Sola "S. Paulo", commum _S6oo a .$000
Sfeillã Catliarina. de iu. 2$í«oü 3$ooo
.eRtiiidn e baixa. . aStoo ;$400
Cdrjcetro Co meio), . i4$oooa iC?s°°
Atanadas, li. (J raa de (cada

da um)  2($ooo 2(i$ooo
Atanadas, inímo.- até (ca-

«Iti 11111) iCJooo.a iCJooo
:\ü nadas dc Campos (eada

nar até ás 6 da tarde «le jiojc.
Ciil-ni-ti, para Pa ran a eu a. Antonina,

Francisco, Rio Grande c Rio da Prata,
ccbeiulo impressos alé ao meio-dia, cartas
para o interior até ás 12 i|_ da .tarde,,iilcm
eoln porte duplo e oara o exterior ate ai
e objectos para registrar ate as 11 ua
manhã. ,, • t :«•

Garonna, para Dakar e Europa, via U s*
boa. recebendo impressos ale a-I liora «ia
tutile, cartas para o exterior a*e as 2 c ooic-
ctos para registrar até no meio-dia.

Bahia, para Victoria c mais porios. do noi t-
le até Manáos.'recebendo iiunrcssos ate as
S lifiras da manhã, cart_s para o interior ntt
ás Si|_-, iilt-ni com porte duplo ate as 9 t
obiectos para registrar ate us 6 da tardo dc
liojc.

S. Martinho do Porto
Casa especial de petisqueiras á portu-

gueza ABERTA ATE* A UMA HORA
Tem gabinetes para famílias —RUA _01>
ARCOS N. 3-

A KUA J)A iOONOBIÇAQ EM
POLVOROSA

Tres pessoas ferlilas
lN„ noticia qtfii «lemos aiiie-liontcm,

com -o titulo supra, alltrdrmos a João
Roberto, indivíduo de má nota.

O conunerciante João Roberto, esta-
beleeido á rua da Carioca n. 65 c rc
sidonte á ina Nabuco -de Freitas n. 72,
pede-nos façamos publico, quc nao se
entende com elle o referido tacto poli*

-_»__¦

Raio X. • ¦*
Mimosa • >: •

CERA
Ypiranga. • •
Olho ....
K.-.io X . .: .-

SAL

De Calio Prio
Mossoró, . .
Aracaty. . ¦

SABÃO

Em 27 tijolos.
Kn- 9 barras, .

em ti-Oleina, vlrsrcm,
joio-.. 4 Kilos

Oleina c virgem, cm ti-
joios pequenos, 3 líi'.03

Oleina e vir.em. em li-
joios 11. I, 2 kilo... . .

Especial, cm tijolos, 4 h.
Especial, cm tijolos, . K.
Especial, ifJe.n n. 1,2 ks.

Especial dc peso * • • •
Virgem dc peso * • *
Virgem superior. - «. •

48$ooo —
47.500 —

(ll$ooo f..|Sooo
66$ooo s. 66$ooo
C.-.çooo 64$ooo

Tor 6o kilos
,1$(ioo 4$ooo
3$900 4?.1Q0
3Ç900 4_<*°.

Tor kilo
$;oo .1 $7Cf
$700 $700

Por caixa

2$2_0 2<__0

i$;oo a i$»oo

íí.-oo i$*oo
j$,loo 3$.»oo
.$550 2$sso
i$?oo t$/oo

Por kilo
$;8o S7S0
$.,20 .520
$600 5õoo

Qu«an quizer lêr sempre as ultimas
novidades é só na casa Braz Latiria,
agente ftcral «Ia ATUANTIDA.

7., RUA GONÇALVES DIAS. *-8

Entre Ouvidor c Rosário

BIVEKSõES 1-U-HüAS

As rctrclás Tiari» liojo
Haverá concerto liojc nos seguintes

jardins publicos: ,
¦Fraca Barão de Drutiituond, a banda

da 'Kscola de Menores Abandonados.
Praça da Bandeira, uma banda de

Marinha. , , ,— Praça da Harmonia, uma banda da
Brigada Policial.

«1 r. —» t> *—

E

um) 2.'$.co a 2CÍ000
CACAU

Kilo
Eahia. ..,>,.. Xáo lia
Pnrá... .-'  Não lia
P.cni-inibíieo. .....»# A'ão ha

CiiUOI.LAS
. ' - Cento •-

Rio Orandc ,. -.,*.- -ííoo a _$Süo

aOOO

; ! P-rasil Industrial

SABÃO
Rua da Alfândega, 110

97.330
65.280

"CADUM >>

Sabonete, itllinia novidade «le Paris;
um 2.500. K.-is boas lojas c jiliarma-
cia..

Titulos falsiíicados
[•ou

IilBUAS ..
Os soberanos foram cotados a reis i..?;oo.

ir,$4oo 11 19..1110, ficando eom vciitlcdorcs a
i_$õoo c cüiuprndorcs a io?_oi..

As transucçôcs conhecidas careceram «te
interesse. w

I.ETKAS UO THESOURO
As -letras papel foram coutadas no relialo

de 7 por cento, ficando com compradores,
conforme a data de emissão aos extremos ,1c
7 ,a 71I2 por eento. c vendedores de v f
6 1I2 por cento. ,-..,'... , ., 

"
Os negócios divulgados foram rcüuçiuos.

PINTO. LOPES .& C.
Rua ..loviano Pc-í-Oto, 174 -.. Pres"

tam ai melhores cuiitaí de cate.

CAVE'
MOVIMI-X't'0 DO ME_CA,1'J0

Kilos .Sacca;
Existência e-.u 10, de
tarde IS«'Í-Ü"
Entradas cm 20 :

K. V. Central. . .
I-, l>, Iiiiopoldiua>

Entrad.vi eni -•: :
15. l\ Central. .

'fotaí. ...
Timbnrqucs cm 20

Jvnropa ¦¦,)-'
(iibótascin 545
ltio da Prata 3-.I ''-Ab-
«Eífiitencia cm ai. do
tarde , . ;'"•¦ °=A
Enirarnni desde o dia I de jullio ate

¦liontem ..0S.1.12.1 sacca- c embarcaram
em cfiiul periodo ,-,.-*u.oy: çlit.is.

liontem, este mercado abriu tiniu:, rom
rccidar .procura c .po-Zcos lotes expostos
á venda, tendo sido cflectttndas dç inaiiliu
transacções de 2.31.11 saer;-..=, nas rases de
10$. 00 n nÇooo, .1 arroba, pc o typo 7.

A* tarde, foram realizados ncgocioa «jc
cerca dc íoo saccas, aos mesmos preço.-, da
abertura, fechando o mercado em .poiiçao
sustentada.

Passaram por Jiindldliy 7-on. saccas e
entraram por cabotagem 7yi ditas.

A Bolsa dc Nova York abriu com 3 a
3 p.uitus de baix-a.
6. ....... . ii$20a _ !i?.jon
7, ,,,«.»'« . !0530O ti llíOQll

 io$4oo a ioíüoo

Confiança
Covilhi
Petropolitana. . . ¦
S. Kelis
Magéeiisc
Corcovado

t*. Diversas:
Ducas da llahia. . .
.1). de Santeí. nom.
Ilitas ao port. . . •
T_,r,;oi'í;t.~
T. o .Carruagens. .
T. c Co om/ação .
Centros Pastoris . .
Const. Brasil, c;',|0 "i"
C-,-itursin de Cálcio
Usinas Nacionaes. .
lir.»_ealica
flFeliii n'i Ji-rnr.il. .
Mi-lh. no, MataiUiío

Dcbentures; «
Docas de Santos. .
AI, Municipal. . •
Tec. Mvigeensd .-. •:••*?
Aiíiírici.-fFaIi.il.' . .
Xf indn.ihi.hse'. . •
Brasil Industrial. •
Tec. Alliança . . .
Tec. líotafo^o. . .
_.'. Paulistana , .
T. C-onfnnça, . . .
P. Industria!. . .
S. Pclix ....
S. P Alcântara. .
Tecidos Carioca . .
I.iulio dc Saiiopembii
II. t;. de ,S. Paulo
T c Carruagens, .
Santa Helena . . .
Ind. «le Valeu.;: . .
Tijtfca
HiuiMatica
C. Ilnibma"J. do Umsii". . •
M, Xíicioüacs . . •

•joçooo
30$noo

.* .,.-"000
i.i-';..o
C8Í000
asooo

r.ÇoO)

•?.1í»_.*JO íi
aoAÇbocf
l.i.Jooo
IQDíOon
2U.$D.'0
I00$OCO

igòÇóbo

i.loÇooo

_!OÓ$pOO
rooíóoo

¦ 80*000
iqoSooo
!...,$o,ni

iO^ujo

í^;000

i.líiío,.o
3gSoo6

165?.o»

2.?5-io
3.S300

•!. íoí OOO

7S5ao
ifife.o

22oSòoa1
iaSJooo

^dSrfpo'
ÓOTobo.'

MSÇOOO
;.iiâ -.)uo

•aooftKio,
15;,..-O0'

gí.S*.''"-

iHOÍioiio
iSí$u..o

iSnSopo
i.«5.,oo
íüoí^oo

EKVII.HAS
Nacionaes ...... Nom ina es
Ditas, e.tratigcirar» . . n$$ooo a :_

FAKINHA DIO MANDIOCA
Uo Porto Alegre:

Especial. ...... 3-S.jòo a 3Í|9Òo
Primeira ãSÇgop a 29Ç800
>l'tn;i 3o?7on n 315100
Grossa • Não lia

f)e _a_ura;
(._*...-•- 20S000 a ji$:oo

AKINHA DE TRIGO
Moinho Ingiez

E-ietnoli.ta
üu-a Nacional. . ,
Kítcíòr.al
Urasilcira

Moinho Fluminense
Especial.

MACHINA DE FURAR
Alfândega, UO

VINHO
Rio Grande ....
Collares. tinto, superior
Dito, inferior. . . •
Virgem «Io Porto. . .
Verde portugiieü. . .
I/sboa, tinto. . ... .
Dito, braneo, I.| .raes.
l-iRueira, tinto . . .
HesD.-iubol tinto. . . .
Dito branco ....
Vcrmoutli (Cinzauo) .
Portuguez ......
Piaiiccz, caixa. , ¦ .

VINAGRE

P.pa
iCjSuoo n 18051000
520S000 a i;6oSooo
45o$ooo a 4^|-1S,"">o
460SQOO a 5405000
4G05000 a 5.to$ooo

Não lia
47o$ooo n 5oo$ooo
700$ooo a SooÇouo

Não ha
4*-o$ooo a 5_o$ooo

34$ooo a .iO$ooo
t14$ooo a 3ÓS00-

, 4i$ooü a .'('íÇoon

Dei mil c du-tentas pessoas ja se utili-
sanm do gabinete «jue a Casa Vieitas,
i rua da Quilnmla n. 99, mstallou na
sua secçáo de óptica para exame rigoroso
e gratuito da vista e determinação «lo
gráo cx.icto <»ue cada ressoa examinada
deve usar.

Da utilidade desse exame nao e neces.
sario encarecer a vantagem, pois muita
gente, por ignorância do gráo das lentes
dc que se deve servir, tem visto aggra-
va. se de dia »iara «lia a fraqueja «io or-
gão visual e- não são poucas as pessoas
«iue pelo mesmo motivo tèm chegado a
cegueira.

AS UÜAS QVÍâ KKCliAMAM

Buracos c ntolclrós
Os moradores da tua Kulina, no

-Mcver, .pedcin-nos chaniemos a" attenção
Ua Prefeitura para o estado ile comple*
to abandono cm que a- mesma sc
acha, cheia «lc buracos c atoleiros quc
impedem o transito de vehiculos por
ali..
Tambem não seria descabida uma visrta
da Saude Publica por aqucllas para-
f-cns, visto scrém itiniituero. os focos
de larvas de mosquitos nas agitas cs-
tagiiádas que ali existem.

Registramos ambos os pedidos.

A melhor é a

Massa tíe Tomate- $s#;
ie Conservas Alimentícias.

LOTERIAS

.01

,.(.$500 ô7$noo
áfiwoò 3ÕS70Ò
359000 35*506
3.Ç300 .j.|$/-oo

Leopoldo. . . .
0, 

Moinho Santa Cruz
Poróla
Sauta Cruz
Üítulicéa

36Ç000 3(í$5oo
33SÜOO 35$500
3líoeo 11 3i$5oo

3_$i-.no .-if,$5oo
35Í000 11 . 5.S"o
j.($_iüí> 34*500

CHA'
Alfândega, 110

FXIJAO*:Prt«o
Do Torto Alegre. . .
Dito, idem, <i_. terra. .

.<j '«lem, de San,.a Ca.
Üiariiía

Pit«> »;mantcif.a.

íoo kUos
25$nno-a 2Ó$;oo

Nio ha

i<.$,*on a 2i$;oo
s.?3oo a 3...0Ò¦liilo, dc córea diversas -_?uoo.a _6$;oo

SILVA I__IA. UIBEÍRO & C.
Rua *Márcchal Floriano Peixoto, .)G.

Únicos o.uc prestam bnas contas dc café.

KI,LKS f_iU_.G-._.
TODA A vAivm

Fernandes Moreira k Ci firma esta-
hei.cida nesta capiial, credor-a dc Fran-
cííco Soares da Fonseca, por unia nola
promissória dc o:i,j..?ooo, nio paga
opporlunamentc, requereu ao jmz da
4a vara civel mandado executivo .con-
tra o devedor, levando-se a cfCcíto a
penliora cra bens offcrccidos por elle.

.Embariroii, porém, essa penliora. at- . „ , .
legando qttc o titulo ú falso, -tendo a I.a. e «. Irmãos commumcri-,. que as eo.

data viciada, além de qtte pequeno | "".''"¦'•' de ""-' 5;«" n!l >««-'¦»•

cotnmerciatitc >l".c i não podia ter j
transações de tal monta. , |

Os credores o-tipõcm argumentos as j
razúes dadas pelo embargante e con-
cluetil nue. dado que o titulo esteja vi-
ciado essa falsidade só poderia ter sido |
feita pelo próprio, obrigado nelle c pois
não lhe poderia aproveitar.

O dr. Souza Gemes, por sentença dc
liontcin, julgou provados os embargos,
insttbsistcntc a penliora, isso porque ns
peritos quc examinaram o titulo não i j;
puderam afunilar se a assignatnra era '

do rpoprio puiiiio do réo.
n-B-O

ENXOFRE
Alfândega, 110
ri-;ci-:iii;doí*ia

Arrecadação do di-t -.
1>C 1 :t 22
lim egual perisdo -h
passado

'.Il MIfJ\S
. . . 8:31

. . 134-22

.'i*. i.l

ItEKflAS I-UBTiTOAS
Al.r.WDI.CA l"i lil" 1'1-i .1 ANi-iIRO

lícmla de liojc s „
Km ouro 9*:iS9'.;l;J
_5ni papel  !.|o:30i'-|f-/;

3.5<>3:54iÍ!).'J
;i.S7«):t,S-r.-- i-l

,-í

I
ro» :. i:iw3

125200
II $000
i>$6'..
11 J.too
1iSooü
10SC00
10$200

14«MI'

1 itam
:us. 3-

Hotel Nacional, V^,0D V-
Excell.ntes accommodaçiíc; para familias e
cavalheiros de tratamento. Cozinho de i"
ordem. Diárias de 6? e 7$. Sem «liana.
_$ooo. Teleph. liar. Alves & Ribeiro, b

 ¦» ¦ >¦ "

l.M roVOCAIJANA

Mnls «ma vii'ti»»i,a tin
fm-iii tio Oceano

lie serviço no forte dc Copacabana,
o soldado do Exercito Francisco l!i-
zorra de Almeida, dcscuidadameiitc di-
riqia-sc, ante-liontcm á noite, para o
alojamento da guarnição.

i/í oceano rtigia, lançando enormes
vagalltõcs sobre ti penedia.

tina das terríveis ondas alcançou o
pobre soldado, arrebatando-o, não mais
apparcccndo o seu corpo, apezar dc
procurado por camaradas c por pesca-
dores. ^

A Agencia poral das Cooperativas Agrt-
colas do listado dc Minas coiiimunica 53
Bc-ruir.te.1
COTAÇÕES UU CAT-E' TOU KII.OSi

T-po
C_fcs tío R:ii e l Caf_3 dc o «Ura 9

Oeste dc Minas I precedências

I Comm. Còr i Comin.

i2l=,Ci i;$66t te5:6..
I3$a..s 12S.50 i2$2$s

' 1 iSS.tr "$S47 "S8.(;
iS hS.i.m ní;|- iiS-i.'.'

Còr
l_.í*_4
1-*Í439

a it?S47

Totíil
T-ícnda du l a _;. ...
1.*íij egual período d e:9í5«

Diffcrcn.a a maior-cm 1915

CAItNKS VÊRDBS
\o maladouro dc _'.nla Cruz

abatidos limitem :. 585 rei-.ej, Oo ,p<
carneiros e .3 vitelos.

A matança foi feito para o; scgiim.tcs
marchantes: Cândido 1.. de Mello. .iS«.n;*
zes c i porcos-, U-.iri.-cli & (.-.. -'¦> reMEi
Alexandre V. Sobrinho, ? t-orcos; *A.
Mendes «v C, Oo rezes; l.ima - , l-ilüos
.-, reze.. 3 porcos c (t vitellos; l-r.-.f.clfCO

V. Coiilart. 81. rezes, .-| -ini-cos. S c:ir--.t-i-
ros e íG vitellos: C. Sul Slineira, --.| ro-
zes; ('. «k-st.* .le «Minas, n rezei; .toai
Pimenta dc Alircu, 16 rezes; Oliveira ¦ Ir-
mãos iv C. 112 reze?. 16 porvos e .S.vi-
tellosi llasilio 'parares, .11 rez.^ <¦ SJyi-
leilos; Castro ít C 17 rezes; C. dos Ke-
lalliista«. 1 1 rezes; Portinho .*>: ('-. "<> <*.
zes; I.uiz liarbosa, S rezes; l-. I*. 01R*çi-
r.i & C. 4~ rezes: 'Fernandes & y\'^'-
condes, 10 pores; Aiiguslo M. da .Moita-
6 i-r-zes, =4 carneiro- e 5 vilello;. '* .

Voram rejeitados; 9 rezes, 1 porco Cji
vin Il.i. ,

Vigoraram no entreposto de S. Uiogo
o; seguiutes preços: bovino, $470 H _oo,
carneiro !$5on c i$Soo poreo, i**--5° c
i$.loo e vitòlla, Í500 a $Soo.

OLD TON GIN
Alfândega, 110

Dito, mulatinhi
Dito amendoim ....
Dilo, branco, idem. . .
Dito, vermelho idem. .
Dito, -enxofre

¦Pito, branco, estrangeiro
Dito, íradinho, idem .

.•UK.li
Fumo! rm corda
Rio t_vi:"Sf-ciíl

Regular , 
le Minas:

S<cnndn. ......
líspcei.al. 
Primeira
Terceira .......

(loyano:
ICciieeioi. . . ¦ .' • •
lt,-í.'-i'.'r

PU.'0 EM FOUIA
f.!o .Üó Crande i

í' uv.ár.li;.. . . . . -¦
_B, idetn
i» cóinimiiii
.••. idem

FRUTAS
Maçãs, c>i\'«.
Vetas, caixa . , , . ,
Mangas, cafxa ....
Uvas Hio üraude, caixa
Ditas, estrangeiras, barril

JOP.DUKAS
Uio da Praia, idem . .
Rio Grande.' . . . ' .
Matadouro.

GLYCERINA

Hru:_, sem vazilliame. ,
Bruta, cm latas ile 12 i|i

_ _;*, líÍÍU5 ....
T-,oura, sem vazilhame. .
Loura, «n latas dc 12 i[_

1: 23 hilos
Branca- si.'.; vasilhame .
Branca, cm Iatasdei2i|_

e _.í kilos. . . . .
Branca cm lutas de 4 Kilos
Tíranca, ciu latas de 1 e

= kilos
MANTEIGA

Modecto Calone, sorlldas
Hiétel Prércs. lata . . .
I.opeleiier, lata ....
Modesto Calone, h'.t\ . .
I, Briun
Dc Minas

MILHO
Amarello, da terra. . .
Dito, branco, idem. . .
Dito, da terra, nuxto .
Dito. amarello du Norte

MADEIRA
Americano, pc ....
Rczui-i, duxia
Sponoc, duzía ....
Sueco, branco
Dita vermelha . . . .

Pinho do Paraná
P pt;aHdadc .....
2* dualidadeOLEO
Dc líuliaijn, lata. . . .
Di*... barril —

2O$O00 0, T5$00D
0CÍ.700 .íOÇooc
3*£i$7U0 _jo$ooo
roíoco *_..$3oo
_5$oou _8$.*joo
í)4?úqo oíiío*-o
(í.|í;..u G;9"oo

Tor pipa
,.30$ooo a .ljo$ooo 01-00
330$oqo a 3So_oo i2Aoo§*"

' 185000'.'.
i4$5oo a 14S.00 ! iggi',6,,
-,5.00 a «,$aoo WMBf»

08673..

finpital FoilíTnl
ne turno dos tiromios dn 11' loteria

rio plano n. H3Í 1-11* extrac.ião do
anno de '.016, realiz-ida em 23 do
maio do 10iG.
PI»» MIOS DE 30:OOCS003 A ÜO _iOO

Branco • • » t .
Tinto •¦

VELAS
Granilc.. ile _ e d, caixa

dc 25 pacotes . . .t .
Pequenas, de 5 c (3. caixa

de 25 pacotes. . . .
Fragatas «le 5, eair.a «lc

eo pacotes. . .... 2-. ooo a 23ÇQ.00
^ccoihotoras, dc C, -caixa

dc ¦-'o pacotes _i$,.oo a 21^.500
Carro, caixa <!e 30 pacotes ijísoo a 15 _<*0
Carro "Brasileira", caixa ,  ,—

_e 30 vaeotc?. . . ao. 00 a eo.ooo j og2 .lloa-,; impi 121705 123409
Duincstieas caixa «lc =5 , 125}7{j 12?(il0 K*__.. 13.005 144640pacotes * «3-pjOo « -*-*í'3uu ttZZrX .. ,ía-,_ f-r. _'jn iwior .tM_.no
Locomotoras "Brasileiras, 14580.5 l.W,'.) 1.0:»..0 1(6136 181602

uc 6,-c «le .0 pacotes 3|$ooo a c.Snoo 1SÜ01 186015 1908ti'J 105121 10.935
Cc-ndor, c. «le a. pacotes jc$ooo a 33^000
Brasileira, caixa de 33

soioonsooo
.toooíiino
2:000.000
1:000 000
1:000. "O

Ü00S00D
SOO 000
«opsooo

PIIF.MIOS Dl? 200.. 00
16607 20Í01 25107 36072 411633
47732 52245 796 tt 80743 006-.5

pacotes. . -"Brasileira-'*, cra lata, ia
latas

Faulisla, caixa Ae 23 pa-
cotes. . • . •

Ypiranga, Idem. . . .
Colonilo, idem
Colombo s. idem. . . .

33Ç000 33$ooo

33$3oo 33_oo

33S500 3315500 i
275300 37*f5"0 

¦

2ÍJ$úoo ríSSooo
3j$000 33$00->

SERRA DE FITA
Alfândega, 110

i$E.oo
•:P$(.oo

Tor _'.lo
cjlooo

.141600 a
tíonn a
_$($«'_ a

ií_r.o a
.$600 a

eS.-.co a
tSõoo :i

2* roo
iSSjo

i$too
IJ800
1Í..00
•$800

2S500
líboo

í$i50 n
1S000 ti
1 .-.o.o a

$050 a

_¦ .$000
10?00O

Não ha
Não lia

So$ooo
$oBo a
foS 1
$980

líaoo
t$oso
iS:oo
:$ooo

_8o
Por kilo

_j$üoo 4$ooo

jÍioo 4$ooo
5$oco 3Í,iao

í.$ind sStoo
6$ooo C$000

fi.ioo ÍÍSioo
0$3oo 0?juo

6S.V-0 «iíjoo

Não lia
Não lia

Não h:
.•.íiovi!'. a
3$.|oo a

DIVERSOS
Agua*rflZ, por Utlo. * .
Amendoim cm casca, por

100 kilos :6Soon a
Alcorão, por kilo. . . l..-*oo —
CaiiRica, por 100 kilos . 3o$ooo a 33|30°
I-'u'já de ír.illm, íoo ks. 10.000 „ is$ooo
Fareüo Jc tri.,., por 100
Icílo.  Sfooo a v$2Sr,

Cazolina. pnr eaixa. . . if,$3oo a i9$6."o
('cnciira, |.ur caixa , . 48S0Ò0 .a 50S000
Kcrozciic, por eaixa . . i3$9ío a 13$300
l,ini;ua_ do lt. Grande,
uma  jimoo n 15000

Ladrillios,. pnr ntilliclro 330.Ç000 a 330.0CO
Mote cm folliu, por kilo $.|oo a $560
Polvilho, íou kilos. . . .1 :$ooo a 5.$ooo
Baasas, por caixa. . . 18S000 a 1 SSooo
Presuntos, por libra . , .*5.oo a
Telhas, por milhciro. . .
Toueinho, por Kilo . .
Tautóca nacional, por 100

kilo.-

APPK0XIMA.0E8
49176 o 49178  SOOSnoO

131737 C 13171.0  100.000
.298.1 * 120883 51.000

KKZENAS
40171 I a 49180  «_ 608000

131731 i» 231740 -OS00O
129SS1 a 129890 20800'.

CENTENAS'•/.9101a 49200 205000
131701 a 131800  10*100
129801 a 129900 88000

Tudos os números terminados em
77 tôm 4S000. . .

Todoo os numoros tormtnaaos om
7-tôm 2S00. exooptuando-so os torrai-
nados era 77.

L> MAiai ilu governo, .ímioel fcwi"« Pinlo.
O dircelor-prcsidcntc, Alberto Sarava dt

Fonseca, ,'-_'."•.
O director-assis'cntc. dr. Antônio

Olvitlw dos Sanlos Tin*, vice-prcsi-
dente.

Tremoçop, pnr mo !<ilos ijiSooo a

Loteria do Estudo da líaliía
Heflumo dns prêmios ila 4* ox-

Ir.-iccão do pl.mo n. 16, em Lone-
 «cio do Instituto Goographtco o

.*«j<"> Histórico dn linhta e outras institui-
330Í000 a 33o$ooo -geS; realizada om 22 do maio

i?ioo a i?jüj -|0 
j()10 snb ft prosiiicncia do dr.

.«.oon a 5ó$òoo Eiigani Doria, (iscai do governo-

\i_.-i. ile a.;o, por kilo.
CHA*

Verde.•Prelo. .

Í4;o a
r=SS_o

5-130

Kilo
8áooo «1 i-?ooo
íí$ooo a íoíooc

SERRA CIRCULAR
Alfândega, 110

-r.oo

3$30O
3íFüO

8aíoo a í>$400,
io$goo (. it$300,
S$.(.oo a S?üuo

Náo lia

$440 a íuo
I3i$ooo a í3_$ooo

Kío lia
_!.<¦«$<_oo a iíío$ooo
iôoSooo u iGoíooo

70S000 a roS^oo
útjiooü a 6«>$ooo

2Í000 —

iro «Ia Fazenda despacliandoO mu:
o
Co,
nar na Republica, declarou nada haver
que deferir.

 «. O «li.

pedido feito pelo Ilanco Cooperativo
oiiimercial de S. Paulo para iiinccio-

,1o e3o o Recreio abn.1 fl ->C0« W
medio «lo seu "ec-iter . Con '-1*. - ,
ViclorU reagi! - ve «™f;. «l^YYV . . .,'
pois Cletóe escorando lindo m*c ';-•*;,„¦'',-
Silrc. <-.n hello c_5*W o (."«eiro Eoal do
Vig°te'erét. 

terrta t«|tf ""• • vk;orU

Os pequenos contrabandos
Os officiaes aduaneiros André Ilen-

rique dos Santos e Tomuato Francisco
Torres, apprcltemleran», liontem, de tnn
estivador, a liordo «lo vapor nacional
.1/íiio. Geraes, 12 dúzias de ".arallios dc
cartas c uma «l-.izia de pare» dc metas
Je seda para senliora.

A liúiào do mesmo vapor, c lambem
dc ivji estivador, o official Kodolpno
Gonzaga aporéliccde»» On pares de meias
«le seda, sendo 42 para homens e 18
para senhoras. ... . .

Ainda «le um estivador, o ofiicial
Coelho dc Mello apprcrlicndeu; eutre os
arniazens - e ;3 do Cáe. do Porto, va-
rios pares de botinas americanos c al-
guns pares de meias «le íéda.

Toda essa "moamba"

para a guarda-mória.

Uvservuçocs
Mercado: sustentado^
Cambio: 12 _!.: firíf.c.
Pauta: $740.
l»e accordo eon: .-. alta, as qualidades aei-

ma -tle 7 não acompanham os preços rela-
tivo?, sendo sempre os -.le cê-r mais valo-
rizados; continuando depreciados os caies
t.,.ixos. dcviJo ás entradas de S- I*aulo.

Ml.RCAUO DK SANTOS
I?n» eo :
Entradas: 10,500 saccas.
Desde i: 131.sS. saccas.
Mê-dia: f>.;ro sacca-.
Desde i de j-.inlio: n,o68.:oi saccas.
Saidas:?.0S4 sacca..
I-Ixistencin: ?07-55i saccas.
lVcço;* 5S000 por io líilos.

¦ 1'oEÍ.ãn «Ío mercado: -calmo,

|jj|| Preços correntes do mercaUo
do Rio de Janeiro

AliROZ NACIONAL:

Iíspcctal. .... • •
.Pio superioi
líito, bom. . • . • «
Pito do norte, branco .
Pito rcfrítlaí ....
Dito. ideni, do r>orte.
rai.i.l aSj
AKKOZ ESTRANGEIRO:

100 kiloj
So$uoo a S3_?t>
,}i$700 :í .55000
JJÍ300 a íO.I'i-0
jo$ 'ooo a 30$?oo
_8$3oo ti .ii?7°o

SARDINHAS
Alfândega, 110

QUEIJOS
De Minas. . . .

PHOSPHOROS

líio Uranco . . .
ürilliantc. . . .
rinlieiro
Ypiranga. . « ¦

$3oo a 3$oco

Lata
So$ooo a 50S000
5nií(iu_i a 5o$000
40$000 —
_j8$o».J —

siakitimas
VAPORKS ESPERADOS

Ria tia rrata. "Garonna". . . • *
Inglaterra o «ses.. "Ortcsta". . . .
liigbiterrn o escs.. ';Ara:mava . , .
Portos tio norte, "Capivary'. , , »
Porios do norte. "1'ianliy"
IlordcoS c esrs., "Scquana*, . .- .
Portos o\i norte,»MPará". .. . . .
lüc da Prata, "Pcsna"
Uio da Prata, "P dc Satrustcgui". ,
Nova York c escs., "Voltaire*, . .

Junho;
Calláo c escs., "Oronsa*. , . . -.
Porios dn norte, "Cear-"
Portes «b sul "Sirio"
Xova Vork e escs., "S. 1'oalo". .
R*o da Prata, "Ar.nriiaya" . . . .
Inglaterra e c.=cs„ "Ileaicrara . . .

VAPORKS A SAIU
Stocltolmo c csês., "Mr. Victoria". .
Maranhão e escs., ..<io de Janeiro .
ji..:.. "Cannavicira* . . . • . • '¦
Iml.h-.ilvi e escs., "Itaperuna . . .
ÜI. di Praia, '-Ctibatão . . . . .

Rio da Prata. "Aragiia™ . . . .
Portos do norte, "llalua
Purt-f.s do sul. '* Maroim . . . . .
Itordèos c et:-., "Oaromia . . . ,
Calláo e escs.. "Ortega
Cabo d-rio, "Planeta". .. •..-,-.,• •
S. Fidclis e escs., "Tçuecinaha . .
ltcciie e escs., "Javary
Portos <lo sul. "Itapcmn . . . . .
l»o da Prata. "Scquana'. . . . ,
Inglaterm c c.cr., "Uesin . , . ¦
Moutevldco c escs., "fcaturao . . ¦•
Portos do su! "Arassualiy . . . .
Ceará e escs., "Amazonas . . . ,
Camocim e e-cs.. "Piauliy . . . ,
Kecile e es_., "Itapura . . . . ,
S.-utos, "Minas Geraes . . .. . .
\:narraçâo'c cscb., Jlantiqueira .

Uio da Prata, ."Pyrineus . . . .
Porios do sal, "Ilassuec . . . .
llilbáo c escs., "P. de Satrustegui .
Uio da Prata. "Voltaire". . . ,
Portos do norte, "C.i.iv..;. . . .
Portas do norte, "Olinda", . . .

Junho:
Liverpool e escs., "Oronsa . . .

, Araoajti' e escs., "Itaipava . . .

75' extracção dol.lG
i PRÊMIOS DK lOtUOOg A 100.000

10:01. .000
1:000*3000

500.000
3tl gOUOaoosuoo
X.0.0Q0
í!-,O?0;)0
300.50)0
,.00 TIO
200S"OP
20O._Í0
201.000
2008000

!lü_7.-...
5260D...
Í0*l-..l
20271..';

; 27;;3'j.,.
55180.:.'.
fiMí. ...
I.-.7....
9281*1...

11375...
II5-.2...
13117...
4-1024..',

piti.Mios nr. íoosooo
10Í10 24:43 283.1- SS210 4U01

4-1613 «5221
PI.KM10S DK 50.000

1:007 10033 35211 30100 41246
5420. 5Í44G 5811.)

' A.PlVOXIMAÇÕES
_ | v,\:?,
(, 52S9Í)
7 j40712

.15171
527.01
40711

15175 .".... 7.-ÍO0O
52001  .. •¦''O.flO
40714 25.000

DEZENAS
15180
52600
407.0

CENTENAS•15200
= t
2\
24
-i I Todos osnumovos torminatios om
-¦i «74 tom 2.000.

Todos os números tcrminüdos em
tom iSOüü

15101 n
52501 n 52600 ..
40701 a 40.00

10.000
íosooo
10..Ü00

r:,.0i0
:-! ooo
2S0U0

-4

: l/.

_ a

removida

ASSUCAR
líntrados c_ eo :
1.C...ÍC ir;
S:ti(!;i5 cm *!o :
llesdc i":

C.OTAÇOKS
Branco, cryst;! ÍKo a 5-JSo
Crystal, .-uuarclio ?5S" « *5«'"o
Ma-cai-o *-K>o a S500
Idem, 3* sorte Ç680 a Sroo
Mascavtnho. . ¦ . . ¦ . _™ o $.,oo

goçOoo .i 03.300
Não h-.i

3_$Joo a a8_oo

ALGODÃO
Entradas cm 20: 1.308 fardos.
Desde Io: r-B-H ditos.
Saidas cm eo: í,;i tardos.
l)e:.,-lc i": f.009 ditos.-Existência «Mi --. de tarde: »
dos. ,

Posição dr, mercado: parolysatlo.

Agulha, de i
Dito dc a".
Inslez. . .

ASSUCAR
Branco, crystal . .- . 1
Crystal, aniarello • . .
Mascavo» ¦ - - * . .
Branco. 3* sorte. . ,- .
Somcncc
M_cavin'io

ACUAS MINERAES
Nacionaes:

Cíxambú (»S garrafas) .
L.mbary (.;8 garrafas!.. .
Ca*nb\tquira (48 garrafas)
S. tourenco (48 garuiaí»
Salutarls (48 garraías, ,

Estrangeiras:
Víchy C;n garrãfasl . .
Perricr (50 garrafas) . ."¦>ita (ico quartos). . .
Sclters (54 (arraias. .
P. Sa1_adas (48 carraf.ii» 4SS000 a 4_.oco
C. Moura (48 Rarrafas) . 40^000' a 40.000

AGUARDENTE

CÃES DO PORTO
ü-'a;.*o des vapores c en:l-.rca. cs que sc ..chnvam atracmlos Jio Cães do Porto

(r.o trcclio cutresue á Co_i_a_nic da Port ) 1:0 dia 22 da maio dc 1916. as 10 ho-
nudara"hr" UMBAS CAÇOES

Os números preinisilos pelos 2
ilnaes do primeiro premio não tem
direito a termiuaçàu simples.

Os concessionários J.Pedreira &C.

Gottas Virtuosas ^^
Otram liemorrlioides. males do utero

SEP III

far.

ÍC60 a. S6S0
S580 a S610
S460 a S480
$670 a $700

Não lia ,
$500 a .$5oo

e8$ooo j3$ooo
;m$ooo ej$o0o
í..$000 .,1-000
e.«$r,oe j;5ooo
r^í?ooo _3Çooo

S8$òòo ?SSooo
_6$ooo 565000
êfiÇooo 66S:'«o

Nominal

U. carvão.I
Nacional

3f aciona]

i
oc5a»v.«.or,3

I

"Minas Geraes-*

Vago,
Vago.
Vaso.
vago.
\ago.

\^go.
IX-.-.-.

r.-.ratj*.
Angra.
Canmos
Bahia. .
Jlncei.

de eciicroí fla

IPoatão I Nacional
Rcbocador.l Nacional

lyoSooo .1 irjSooo
KioSooo a i.?"_o
I5oSoo«> n I55$°°0
ijoSooo a *55$°oo
iSojooo a iSSÍóoo '

T. 11 iVai.r I Nacional
n 
iS 

iO—8 [Chatas..
I•17-7 IVapor,.

Mauá
Chatas..

í

Kacionae»
rranca. .
Nacionais

'•1-l.peralic, .."Sul America'
'* Cuba tão"

Diversas
•__m.JtIg__l.di , I

Genoíílyi
I" Diversas I I»cw.

1 V-...1.
'

.... Vago.
Caho.a gem.
Cabotagem.
Vago.
Dcse. trigo.
Vago.
\.-i«3.
Cie. do '-\V.-.lr_ I).¦Neve.".

A_'__G__. 1>0 I>K. >IAC!HAI>0'E' o melhor remedio, por via gasíri-
ca, para curar a syphilis. E* <le gosto
agradável e não Icm dieta, Vcndc-sc.
cm qualquer pliarmacia.

.or.MicroA mi_i._no
0_ único e..lii-;nin_Jor d.-._ formiga3,

Merinò & Maury, rua Ouvidor ti, 163.
»•"»- ¦¦» «ii tm # ui—..M-_, , .__—

DlíHE MATTOS
MAN1CURE

Especialidades em preparos para
unhas.

Sete de Sètcjnbro n. 58 (_" audar).. «a _«_>•¦-
r__onn- inia.Ar ccruz de__&..v.-w jva-.w.ii,w _,1.\I,'_A)
«le pura nRuarJcntr d; vinho.. _..

fcatSgf

Vc passar hoje sua dala iiatalicia o
sr. lírnesto «le Castro, distineto chefe
da casa José dc Castro c da Gara_e
Mercedes.» Por tão feliz data são pou-
cas as flores c os carinlio-« «ios seus
dignos naes, c preces daquellcs «iue o
admiram c pedem a Deus para .-.lc tão
caridoso coração nttr.ca se arag-.te no
«lia dc hoje,

aj-__.jj.__ 16. (S 4254

O CASO BOUir-_Ol-_ IiArOXT

Das Verias do Jornal do 
'Cor.ijucrcú

de 22 dc maio de 1916:
"O incidente arni.-ul,. nn tomo d;

publicação que fizemos da nolici.i u.-
conforciicic. do sr, Bduillòii:. I.aíoi:
com o sr. presidente ija Republiei t.
dando ensejo a curiosas expansüe. ..I
certa iuiprêiisa, que pretende no no..*c
meio o inonoirólio da seriei!;-..le e berrj
a cada instante a sua indc-iciidciic:,'.
com a boca cheia de pedras c :-, -..]..,,
¦prenhe do ódios. Nunca tlvcittos outri
preoceunação prO-is.ional senão a j.
servir lealmcnti: ao publico, forneceu-
do-lhe noticias verídicas c dando á sti.-i
curiosidade alijiientos sãüs. C-.mi '.:-,. ::-
tem outro.» o sen prato como er.-i.-..i ..-,¦
mas não queiraiii quc ..odos adopicui l.
seus processos -haliituacs, que depravam
o appctitc dos leitores -c subvertem .'¦¦
costumes moraes da nação. Nós prcl
rimos ficar atrazados na praxe ln n. .
de não occultar nunca o que sabeino*,
desde qnc não haja nisso incon.enY-
de outra ordem, e ainda que leniianv
dc desagradar a muita gcttlc, Não -
culpa nossa quc a autoridade que
annos nos dão c o escrúpulo com .;¦-.
desempenhamos o nosso ofíicio pn.._.
embaraçar uma vez 011 outra esta
aquella intenção dc commodismo,

Não precisava a Secretaria do Ca!
íe informar que a noticia que lévau
a tempestade não "partiia dc lá, 11
deviam os outros suppol-.i emanada i'i
rectamente do sr. Lafont, que não
ingerência nenhuma tiesla casa, >i.
claro, mais simples, mais recto cra :
tribui!-a ao nosso próprio serviço 1
informações. Houve dc faclo uma au
diencia pedida pelo sr. Lafont c c. 1»
cedida pelo sr. presidente da Repubü
ca. Todas as folhas, inclusive a nossa
a noticiaram no dia immediato, sen
adeantar palavra sobre o objecto da
conferência. Ao sr. Lafonl seria :-....
turalmcntc fácil divulgar desde logo cs
termos da palestra. Mas é evidente .•/.-
o não fez, nem adcánfoii detalhes
ninguém da imprensa. Pareceu-nos, ,
tretanto, que havia n!ii quahpier coi-
a noticiar mais circittiistanciadameuK
.para sciencia dc todos; e da iiidacao,*,
feita directameiite por nós rcsiihc:
dois dias depois, a Varia puramente ii
formativa, que cada qual vae iiilerpn-
tando ao seu sabor. Cumprimos apeiia-
o nosso dever de noticiarista, sem i:
nliiim intuito do deixar mal o pre-
dente da Republica, perante quem n..--
precisamos fazer praça de nosso u
spcito desinteressado, pois são .*...>.lpe-
o diárias as provas quo disso tc-.r
dado. Tão pouco qtlizeuios (IcüberaiL
mente servir aos interesses do grupe
franecz, que o sr, Lãfont representa
como assoalha a imprensa amarella '',"¦•
oscilla entro o deboche acciiitoso c
louvor calculado á pessoa por tantos :'.-
tulos rcspeilavcl do chefe do listadu.

Ita patriolas ardentes, quc rcpulani
,11111 grosso desaforo a menor supplic.i

dos capitalistas estrangeiros que ln ti

ycram para cá o seu dinheiro c vêi-ui

os scii3 legitimos interesses eoinpromel-

lidos pela nossa politica de dissipaçao,
de inconsciencia, de vacillii.õcs c 'i-

morosidade, quando ú facto que a cnsi,

longe de melhorar, sc aggravo»» pela
superveuiencia da Brande guerra c rc-

clama providencias urg-Més, Que 110°

salvem c evitem pelo menos novos .

maiores prejuizos aos (|uc confiara::
na nossa palavra e trouxeram o con-

curso de seu capital para a obra dc

nosso progresso. Não disputamos a pai-
ma a esses jacobinos dç nova cspccic,

com a sua cultura colossal, tão bem fica

aos legítimos interesses dc nossa cot

n-cta neutralidade. Acreditamos piamcit-
te qttc, sc, amanliã a França, por exem-

pio, fizer com os nossos .cafés deposi-

lados no Ilavre o mesmo que fez ti

Allemánlia, todos .essea senhores impar-
ciaes acharão na sua lógica razões i.dcii

ticas para gaguejar sopliismas e des-

culpas.
* O sr. Lafont, iiinoccnte. do crime d:
'•'Varia", já varreu, de modo completo,
com as suas explicações, as iutcnçc. i

gratuitas que lbe assacaram, Tambem a

Presidência da Republica, por nota offi-

ciai que demos a lume, já disse da mal-

s.nada noticia.
O publico eslá portanto sufficicute-

meule apparclhado para julgar por si

mesmo c não ba de ser a grilaria d..--

insensato, que logrará perturbar a sir.

geleza do caso, cm que não fomos alei:.

do simples dever de noticiarista. Fos.c

um banqueiro allemão o homem da au-

diencia c da mesma fôrma não pediria
mos licença a ninguem para procurar
saber o quc sc passara c dar conta ac

publico do quc viéssemos a apurar con:
05 elementos de informação ao nos-
alcance. Ha quem tenha jornal pai
descompôr c chaquear, desorganizando
manchando c destruindo. O nosso, na
sua já longa vida, nunca desceu a esse-

processos. A imprensa que orienta nã-
_ a qnc insulta ou debica, por conta

própria ou suggcstão alheia, mas a qu
informa, narra c commenta, sem preoc-
cupações subalternas o sem crear para
o Governo a situação vexatória dc ap-

plaudido e vituperado cada _| hor..?
alternativamente. 1. tão bana! c ri-
dictila a celeuma levantada em torno
das quinze ou vinte linhas daqtiel!.
''Varia" puramente noticiosa quc não
precisamos alludir sequer a esse es-
trcpiio sem causa.

Mas nós lemos a obrigação de dizer
a O Imparcial e rio Correio da Man'.: \
que esta empresa, fundada cm 1S-7 e
dirigida alé 1S90 por estrangeiros, não
pede meças a ninguem no ardor do seu
sentimento nacional, que é um neto d:
historia, e não pôde ser contestado, O
Plancher, os Villenctivc, Ticot, T,coii,i.-
do, para não citar senão os principaes,
foram melhores brasileiros, do que mui-
tos xcnophobos sem elevação que po'
.hi andam destravaado a língua nos
convicios e perturbando a vida da na-
ção. Todo o trabalho de construcção d .
nacionalidade está n.s. nossas collccçC..-
c a collaboração daquellcs grandes esp:
ritos e daquelfas fecundas opcrosidail '
foi a mais esforçada e honesta 1 -
sivcl. O novo sócio solidário, entrad.:
naquelle anno, não sc vexott de d.ii
mais tarde a cogerencia ao "sttbdito .
trangeiro" a quc allitde O Impartia!
com visivel inépcia, pois não sc prestir.:--"sttbdito estrangeiro" quem aqui ch
creança e constituiu familia c teve fi-
lhos quc egualmcnte o são c- subiu p>'
seu trabalho não se improvisando cdl
tor, nem imaginando jamais quc 1:
publicista c parlamentar de ultima hora
lhe viesse contestar a qualidade cou.-;:-
tucional legilima de cidadão brasileiro.

A aggrcssão se torna tanto mr.-
odiosa c inexplicável quanto quem ••
formula aqui „mcsmo começou a st:¦"¦
carreira, ao tempo cm que a mesati
pessoa já participava da gerencia da
empresa. E o ataque sem base sobe .'.-
vidio com a afiirmação injuriosa ¦¦'
quc estamos na dependência de ce.p
taes alliados.

Essa dependência só cx:«ie 110 bei-
tunio de quem a inventou. Já uma vi
dissemos c agora repetimos que a op. -
•ração recente feita pelo nosso sócio
solidário, etn seu nome individual, fel
uma operação puramente cominercial,

qttc não creo. pnra esla íoiha depcB-
dencía alguma, O contrato respectivo
foi registrado e quem quiier poderá

í:-í.yW.j..^:;;-_.v™^_:.__:^:,:___.-.^ *»•-;. •
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AO ob
Talzeflla de preços, que apesar da subida constante de todos os artigos, a CAM1SAR1A GOMES manterá durante

o corrente mez de MAIO. A CAMI8ARIA GOMES troca e restitue a importância de qualquer compra
.:_ ——^——^

CAMISAS
DORMIR

Para senho!í 3®oo BLUSAS feitios mo
dornos ¦ $7-.2randes lotes JL $ / o o1 CRETOHE para LENÇOES e - _ft

FRONHAS fflíüõ l$49o1
CâMISARIA

Collarinhos» 1$8m

imisas ™AcSs™ 3$5oo

Camisas zePnyr...4$490

Ca TA! SâS Zephyr com punhos 5$9fl0

mmima^^mm^Êmámmmm^^miàm^mmmmammmmmm^^mimmímÊmm^

m_W_ESKBm\\\\WÊmm\\\\WBÊf3m^
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CAMISAS para senho-
ras, 1S309,
1S5Q0 8 |$5oo

Ceroulas Cretone
a começar

TRUüS

c Zephyr a
começar

rnifis

Camisas TRICOT COM
COLLARINHO

isas BRANCAS
PEITO

FANTASIA

S$9oo B
2$5ool
2$9oo 1

"A RARBACENEXSE
60o, 61», 62o. 63° pecnlios pagos, «o Série A;

57°. 58o, 59°. 60» na Série B; 51", 52°
e 53° «o Serie Ç,
Síío convidados to^os os socios-primeiros

Conlribuintcs c Contribuintes, da Serie dc
io:ooo$ooo, inscriptos respectivamente até os
dias ai dc janoiro dc iqis, 30 dc janeirodc 1915, iG dc fevereiro de 1915 .e 15 de
fevereiro de 1915; da Série de 2o:ooo$ooo,
inscriptos respectivamente até os dias 26 dc
novembro dc 1914» ,10 d: dezembro de 191.1,
-•i dc janeiro, de iois e 17 de fevereiro dc
iyi5; da Seria de ,so:ood$ooo, insfcriotos
rcsucctivamentc alé os diii3 17 dc janeiro dc
1916, 30 de janeiro de 1916 e 10 de março
de 1016, a mandar pagar, dentro do prazo dc
30 dias, a contar ja presente data, dirccla-
mente á Sede Social, em Ilaibaceua, as
quantias respectivamente de sete, quatorze e
trinta mil réis (7S000, l.($ooo c 3o$ooo),
quotas duvidas pelos fallecimcntos dc nosso*
consoeios srs.:. Horacio Hibeiro da Silva,
oceorrido cm Carmo do Paraimhylú, neste
listado; Joaquim Soares «li: Souza, oceorrido
cm Areado «le Paios, neslc listado; d. (Mi-
lia Hergcrt, oceorrido cm Cosmo polis, lis-
lado dc S. Paulo, c d. Aiiton::i iMartiniio da
Silveira, oceorrido em Muri'iba. listado da
lbiliia (Sliltlli A); Anionio Pereira dos
Santos, oceorrido cm Santo Antônio «la
Oloria, neste Estado; d. Kstlier Alvares
Vieira de Castro, oceorrido cm Burity da
Kstrada, ueste Eslado; Horacio Ribeiro da
Silvai oceorrido cai Carmo do Para tia hyba,
nerte Estado, dr. Olympio Teixeira ile UU*
veira, oceorrido em Caran/ola, neste Estado
(SÉRIE II); d. Ualbina Rosa do Uosario,
oceorrido çm Abacté, neste Estado; coro-
ttf:t Marcellino Mendes Gusmão oceorrido em
Conquista, listado da Balda, c d. Oitilia
Ji liana Rezende, oceorrido na Serra dc Ca*
mapuari, municipio dc Entre Uios. neste
listado (SÉRIE C),

Aproveitamos a opporlunidade para ccien-
tifícar aos srs. consoeios dc (|iic todos os
pagamentos devem. ^ d*ora avante, ser feitos
dircctamcmtc Pelo Correio (cem desconto -do
re.upectivo porte), visto como foram supprí-
raidas todas na Agencias Bancarias d"* A
HARIlACEiMiNSIi".

liarbaeeua, 15 dc mio de 1516. — A Di-
tt\'icria.

PRKVKXÇÃO
O abaixo assimilado, lendo deixado

de exercer as funeções de mestre de
obras do ex!i::>. sr. visconde dc Mo-
raes, previne a todos 05 fornecedores
dc iriatériacs dc construcção e ouiros
que. de ora cm deante não fará mais
pedidos por conla do referido titular.
— il. .(•". Santos Pinto. (R384-)

ir uio, O que alio ec registra nem
paga sollo c ninguém pôde ver de on-
de procedem, são ccrlas sympathias
quc sc revelam contra o consenso una-
ninie d;i opinião nacional.

O sr. Ferreira Bolcilio, para obter
uma melhora de prazo c de juro fez
um negocia •striclaincnle commereial,
cm seu nome próprio, offcrcccndo ga-
1:111! ias amplas, sem coniproincitcr em
coisa alguma a orientação desla folha,
ipic não í propriedade exclusiva sua.

Oí leitores liãc dc convir que são
polo menos curiosas, como indústria as
folhas verdadeiramente brasileiras, quc
vivem de requcsürar o annunciaiiíe cs-
liaugeiro o fazem praça de seu ódio
aor. que se radicaram por todos os la-
i.ci .1 este generoso paiz, quc eslá pie-
uàmctite innoccntc do crime dessa an-
lipitlhin pratica de duplo cffciio.

O Imparcial condesecude cm reco-
iihcccr que i nossa redacção preside
uni ín-asileiro dedicado aos interesses
do sua pátria. Em verdade, pouco vaie
;« referencia-, sc affirma por outro lado
;i existência dc uma dependência, que
«i mera invenção, e alludc ainda á re-
cusa da publicação dc uns artigos in-
comutados ú Compagnie Clicmius de
Fcr 1'c-deraix, quando poderia aüudir
de preferencia ;i recusa que temos feito
ao balcão, dc muitos ouiros bem inais
iiicommodos ao dircclor do Imparcial.

¦O " sulidilo estrangeiro", que í hoje
sócio solidário da firma, de quc fazem
parle nomes dos mais illustres e con-
cciltiados, não chegou a essa posição
e.iião pelo seu labor modesto, profícuo
i- honrado, na esphcra dc actividade
«!,:.' escolheu. Nem a empresa, com a
sua gerencia, deixou de ser o quc sem-
prc foi, o e será, mesmo quando nos
íaliaivin colaboradores como o sr.
Jose' Carlos dc Macedo Soares,"

 ¦—jca^>^ta íi um
IMPALUDISMO

JACAREPACUA' — ILHA OO GO-
VliRNADOR — ACRE

li' enorme a procura das pílulas do
Ur, Carlos Kovaes contra sesões (im-
paludisiiio), |iilulaa que tem a rua rcpu-
tação firmada no Acre c regiões palu-
dosas do Amazonas peta efficacia com
(pie combatem o impaludismo ciu suas
diversas fôrmas — agudas, chrouicas
p larvadas.

V venda cm toda? as boa» drogarias
r plurmacius,

lleposilu: — Uua da Carioca ti. 50,
i1 iiii.iar — Telephone, Central. 5810,

CC 11

SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS E PECÚLIOS
— RUA URUGÜAYAXA N. 47 RIO

1M50ULIOS IiIQUíDADOS de 10 dc Abril 11 15 dc Muio de 1916
PKCUIAO N. 16 — 20 CONTOS— Iiinuidndo pni 19 Abril 916.

Sócio fullccido: 1). FIIANCISOA MUNHOZ VIANNA.'Beneficiários: us menores slffllias CliUV o JAUV VIANNA.
IiocaUdado: S. PAUliO.
Procurador: Or. AMKRICO DIAS NOVAES.

I*líCUr,TO N". 12 — 10 CONTOS — Liquidado cm 2-í Abril 91G.'Sócio fallecido: ARTHUR UASTOS DA SILVA.
Beneficiaria: I). FLOItlSllIüLIiliA BASTOS DA SILVA.
Localidade: RIO GRANDE.
Procurador: LONDON AAD BRAKIfJlAX P.ANK LTD.

PECÚLIO N. 12 — 30 CONTOS — Liquidado em 2 maio 016.
Soclo fallecido: Dr. AUGUSTO GOMES DE ALMEIDA LIMA
Beneficiaria: D. ADI7LAIDK C. ALMKIDA LIMA o filhos.
Localidade: S. PAULO.
Procurador: MANOEL C. GARCIA.

PECÚLIO N. 18 — 50 CONTOS — T.iiiiiiiliiilo em 9 Muio 916.
Sócio fallecido: JOAQUIM HEBNANDKS PACHECO.
Bcncficiaila: D. «EMY1ÜÍDA PAOHECO.
Localidade: SANTOS.
Procurador: Dr. PLOlt HORACIO CYK1LL0.

PECÚLIO N. 11 — 30 CONTOS— Liquidado em 10 maio 916.
Sócio fallecido D. LUIZA DAS DORES DK ÍJRSUS.
Beneficiário: ANTÔNIO A. SALGADO 1'II.IK).
Localidade: CARMO DO PAÍÍAXAHTBA.
Procurador: Dr. JACQUES MACIEL.

Cem íórma de pílulas)
O mais poderoso c&peciflço para a cura da Syphilis

le do todas as doenças resultantes da impureza do
[sangue.O DEPURATOL 6 imraincntcmente superior nos
ísens eífeitos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
T11I10 com 32 pílulas, 8 a 10 dias de tratamento. 5S.Ò00, polo

[Correio mais 400 réis; C tubos, 27S00O, polo Correio mais ISOijÜ.

deposito GERAI: Pharmaeia .Tavares¦ 63, Praça Tiradenles, 63 — Rio dc Janeiro

Escriptorio no centro
commereial

Aluga-se um com secretaria, escriva-
ninha, armário e cofre Fichct; trala-sc i
á rua do llospicio, 53. (3S71 B)

PREDIO
Compra-se uma'casa de construcção

moderna e com jardim, para residen-
cia de pequena familia nos bairros dc
Cattcte, Botafogo, Laranjeiras ou Co-
pacabana. Preço mais ou menos....
eo:ooo$ooo. Informações, neste jornal,
a 'RayinuiKO Monteiro. ('R 3872

FAZENDA
Compra-se uma para criação, com

boa casa de moradia, boas aguadas e
algumas maltas. Offertas i Caixa A. B.
nesia folha. (R.^90

PERFOMARMS
Pó de arroz Attala, caixa. . . l>9oo
Extractos finos raignon, vidro . ^ 3oo
Extractos, vidro l$3oo, l$9oo e 2|:5op

. . ^7ooBrilhantina ingleza
Pasta dentifricia lyrio __!_
Bisnaga dentifricia odalis
Sabão em barra. , . . .
Loções para o cabello
Agua Cologiiia . . .

1^3oo
^9oo
^5oõ

T^9oò
1^8oo

SYPHILIS
Secção Meninos e Meninas

3746 5a04 670?

746 301 707

46 04 
~ 

07

n_»-i-t--vBs ngt*-^Wi «Sei- J-

5320 _1S51 2383~~3Í30 
1251 3S3~20 

51 83

DURAM HONTEM
Antigo  177 Porú
Moderno  415 Elephanto
Itio ..'. 479 Peru
Salteado Auuia
2' ptemio  738

882
_¦  OOO

4ÍC

Ãjavi 271
912

A Real
A Hora

.S 4255

A Garantia Federal
953

Hio-22—5—010 S 1256

Águia de Ouro
694

21-17-21-1!»
P,io-22-5-'.iU> S 42S5

ESSÊNCIA DEPURATIVA CON-
CENTRADA DE CAROBA aiUDA

(formula de Brito) :
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boubas. sar-
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannoj
ectema, eryaipela, sypliilis e rheuniatis-
mo antigo e recente. Preço a$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua i" de
Março 10; á rua Sete de Seteinbto
Si e na e á rua da Assembléa 3-t- Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides Lobo 229. Tel. moo. Villa.

Aventaes de Fustão desde
Aventalsinho cretone desde.
Vestidinhos cretone....

MALAS

Vestidinhos toile vichy
terno brim, cor, desde.
terno brim branco
Costume branco rapaz.
Costume pardo, rapas.

Quem quizer
baratas, só na '

hal Ploriano i<

comprar malas boas e'Mãdrllenlia" — Maré.
o.

VIAS URINARIAS
Sypliilis o moléstias do

senhoras
DR. CAETANO JOVINE

Formado nela Fuculdudo dc
Medicina da Nápoles c liabili-
tado nor titiüos üa do Rio dc
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treilameutos urelhracr (sem opera-
ção), goiiorrhéiis chrouicas, cysti-
(es .hydroeeles .tumores, inipolcu-
cia. Consultas das q ás 11 e das 2
ás 5. Litruo da Carioca 10. Sol».

PEOUWIO N. 1» — 10 CONTOS— Liquidado cm 11 Maio OÍG.
Sócio fallecido: ALKREDO DU OLIVEIRA MAIA.
Reiieficiarla; D. CiLULIlKKMlXA MAIA.
Localidade: MAOAHK'.
Procurador; Dr. MATHEUS N. 11RAXDÃ0.

PAIP

1>E0ULI0 N. 31 — 10 CONTOS— Liquidado om 15 Muio OIG.
Sócio fallecido: D. LUIZA DAS DORES DE JE.SUS.
Beueficiario: ANTÔNIO A. SALOADO 1'll.lfO
Localidade: CARMO DO PAR-VNAHVUA.
Procurador: Dr. JACQUES MACIEL.

PECÚLIO N. O — .10 CONTOS— Llouidado cm 15 Maio 010.
Soclo fallecido: Dr. 0AND1D0 AGNELLO DA COSTA KS PI MU', IUO
IJencficinria: D. ANNA CÂNDIDA COSTA IA15IA ESPINHBIRA.
Localidade: ,S. PAULO.
Procurador: Dr. GA1UI1KI, OZORIO DE ALMIHDA.

PECÚLIO N. 12 — 20 CONTOS— Liquidado cm 15 Maio Olfi.
Sócio íallecido: Dr. CÂNDIDO AfiNELLo DA COSTA ESPINlIEiRA
Beneficiaria: D. ANNA CÂNDIDA COSTA FARIA ESHNHEIEO.
Localidade: S. PAULO.
Procurador: Dr. GABRIEL OZORIO DE ALMEIDA.

rnuiuuiiiuft
529

Rio- 22-5-910 R129S

MOVEIS
Antes de fazerdes vossas compras

visilac o deposito de A. PINTO & C.
Quitanda, 72. Telephone n. s.opG,

Cenlral.

Costume cor, rapas .
Camisinhas para dia.

$9co
lpoo
2^3oo
2^800
2^7oo
4^9oo
9$8oò
9S8oo

JB$8oo
l$Soõ

Calcinhas» confecção primorosa l$4oo

APROVEITEM A OCCASIAO
Cauiprani-se papeis velhos, pagam-se

bem. Avenida Passos 11. 32, deposito
do papel Araujo. (B. 1469)

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Camomilla, Rhuibarbo, Calumba e Pt-
psina) Fórmula de Brito

Ápprovado e premiado com medalha
de ouro. EffieM na» digestõta mal ela-
boradas, dyspepsias, vomitoa, colicaa do
figado e intestinaes, inappetencias. do-
fes de cabeçu t vertigens. Vidro 25000.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1° de
Março, 10; Sctic de Setembro ns: 81 e
90 e Assembléa, 34 Fabrica; Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo

229. Teleplione n. 1.400,

O ESPECIFICO
JJA.

ANEMIA E TUBERCULOSE

Cartomante Qecyliista
.- Médium vidente e curador. Consulta
cm todos os sentidos, descobre qualquer
tegredo por mais oceulto quc esleja,
fazendo dcsuppareccr os alrazns c liva-
lidades da vida. Das o ás 4 da tarde (;
das C ás S da noite. ; ua Senador Eu-
«bio 11. 11, sobrado. .1 3384
min—iwiit 111——ü—imíwninniiiT

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

Remeit.e-sc blllictcs dei lote-
rias para o interior, mediante
o porto do Correio.

Dá-se vantajosas coiumissõcs
nos srs. cambistas nas encoui-
metidas suneriores a IOOSOOO
— Rua Sacliefc 11. 14 —

FRANCISCO & C.

CURA RHOSOAL
Da GONOHKHÉA CHRONICA ou

REGENTE, e«m poucos, dias, por pro-
cessos modernos, sem dòr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis,
App. (itifi e 014. Vaccinas de Wright.
Asslíabléa. í4. das S ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOOTURNO, S ás 10—
— Dr.. Pedro Magalhães. I\ 3446

Villa
(3087)

IEMIn
Importante <3csc«>bcrla

rheiuuatisrao pelo Irc-uvol.
co sente r«lli\io _apás a_3
posilo geral -
do:; Andradas

da cura do
O rlicumati-
colher. De-

J." M. Pacheco — K«a
r-- 43.

Caridade
174

VINHO «STITWE
IIKN.I. LOJ.:. CAI'.:. HENRIQUE

VAliLADARES
Hoje, 23, siss.:. cconomic.:., á-.

lioras do cosluinc,
IVço o coniparcciniciUo de iodos os

Itrrius.:. do quadr. :. — O scír.:.,
Souza. (R. 41 Co)

S8IUVA ARAUJO

USA.:. (lOMSIHRCIO 13 ARTES
Ccumiunieo nuc u sess:, dc (juinta,-.-, do actual. será dc eleições ccracs. —

Vtindãe, secr.: (3026 S)

OLUB 21 DE MAIO
(.i« CONVOCAÇÃO)

De criem do presidente, convido os
sócios quites a sc reunirem cm assem-
bléa (n-r:il ordinária, hojo. r,; do cor-
unir, ;'is ^i horas, para clidção da di-
¦-•etoria. — O iü sccrLiario, Vrancisca
üclcrto Haireto. (J 4108)

ASSI

Dc

IIIXCIA DO CLUR MILITAR1" CONVOCAÇÃO
- accordo cem o paragraplio unico•'¦'.-;'."• d. alínea d, du respectivo re-
ii.tnio, são convocados os sócias
caixas ;}, B v. C, para a st-as-ão <lc
a'i!i-.i B(-ral, que sc realizará 110 dia
lc. iv.aio, ,'.s co horas, para discutir
:«..:t-clo que rclotiua c regulameuto
ri.lj.

COXA ECONÔMICA DO RIO DE
JANEIRO

(SECÇÃO DK EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Frescripção de sallos t'a venda uc
penhores

Convida-se aos srs mutuários a vi-
rem receber os saldos da venda de pe-
nliorcs, constantes da relação abaixo,
eifeciuada cm leilões nas casas dc pe-
nhores nos dias S, <j, 12, 19 e 26 (.e
maio dc uiu. Estes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas, estão i disposição do?, mu-
luarips desde íqn c dc coiiforniidade
coiu os decretos _-6«j2, dc 14 do novem-
bro dc 1860, e 073?. «le = de abril de
1SS7, prescreverão em favor deste esta-
bclecimeiito no corrente mcz, sc não
forem reclamados antes das seguintes
•latas: ,

Dia S de nu:o, Lusa Adalberto ae
Aniraúc. cautela 11. Oli-.'-

Dia 9 de maio, Cuíu José Calicn &
C, cautela.; H3. 2768S, 27710, 2776C,
37S61, 27941. 2S011. 28330. 2S4,-,fi.

RICAL CENTRO DA COLÔNIA
PORTUGUEZA

Sede social: RUA DA ALFÂNDEGA
N. 1(18 A

Expediente diário, das o ás 11 horas
Hoje, 23, ás 7 horas da noite, é terá

logar a sessão do conselho administra-
livo. — Luiz A. Vieira, secretario.

(J. 4«2)

Fluminense
8640

S S232

IMPOTÊNCIA
s

OpepaHia
8B34

Variantes
iO—31—

Rio- 22—ü—910
-12-77

Americana
642

Dio-22-5-1910

S 223

i W3

J/i7
.:r.l

.ie maio dc \q\6. —
«ii di" Preitas Almeida.
nio.

o tc-
dire-

!lt

COMPANHIA NACIONAL DE SE-
(¦! 110 MUTUO CONTRA FOGO

dü - UUA HA QUITAN'^.1 — 6S
e a.-cordu com os arls. 17 c 19 dos

eslatutos os srs. associados são
«los a icunircr.i-st ciu asscmbléa
,-,1:,.™.'.. r- ._ » ...... i_ ,i:„• '«'.-inM, ,.3 ij t.-jl.ia nu iii,t a'¦•. r.a iii-.ic da Companhia, aíim
larcm conhecimento do relatório
contas da administração, concer-
.ao anno social de «015. be-n

parecer quc a rcspcilo CrtiiUitl
im.(. dc exame de conta?, do-

«r«cs quc desde já ficam á
i'v--.o 1.0 escriptorio supra-

«I- j
di- u
» .1.1:
.ftíT.tç
CO:.;.j
- CO

2J436. 28680. 2P91;, 2S«.iSo, 20204. 29359
o 29621.

Dia 12 dc maio. Casa Guimarães «:
Sanscverino, cautelas m. 2'i.\27, 28338,
2S500. 2S593, 28924. 2?'jC8. 290S3. 291^7
C 20-|Ó9.

Dia 10 de maio, Casa I„ Cor.thier,
cautelas ris. 35753. 36364. A"», 36475«
367.Í1, 36736. 3ro-'9- 37°3ú. 37«'57, 37071,
44404 e 493I4. ._-'..

D:a 26 dc maio, Casa 1 cu-ee Lotus
T.eih Sc C. cautela.) ns. .-13117. 33813,

CONGRESSO 151 '.N KFH ENTE
CAMPOS SALLES

RUA LUIZ DE CAMÕES N. 36
Rcalizandò-so no corrcnle mcz n sor-l

teio aiimial .para a distribuição dc* di-
versos donativos de 505*000 ,aos orphãos
menores de 10 annos, filhos de sócios
faliecidos, convido ás pessoas interessa-
das a enviarem a esla secretaria os seus
requerimentos devidamente instruídos,
ate no dia 27 do corrente, ás 3 horas
da larde, afim de serem incluídos 110
mcs-.uo sorteio, que sc realizará oppor-
tunaincnte.

Rio, 20 do maio do 1916. — O síere-
tario, Joaquim Luiz Pereira.

ANNIINQOS
RODA DA FORTUNA

ÜO

H. C.

I: aeiro, iS de rOlheira Cocll
I nxeira

io dc 1016.
.üreror.—

K.-ie:i'.e.

33SJT, 33021, 3SS10; 357I7- 35722-
339r4, 36174, 35'75. 3í»5r«-'. 3<-'7-:9.
3676; e 36851. .

Kio dc Janeiro, 3 de maio de 1916.
— O sercate, Dr. Horacio Ribeiro da
Silva.

HEN.:. LOJ.:. < Al'.:.
DE JULHO

Ilnjc, «•==.:. ci-rr..:. ús lioras
costume. — Duarte iistreila, cerr.

DEZOITO

do
¦2,)2

•2535 S5G8 4892 .
r»3.r»~ WS 8vS'í;
35 CJS 8'i, ,u°-

ESTERILIDADE,
NEURAS^IIENIA,

ESPIOKSIATOHRII lid
Cura ei'i'l.a, radical c rápida.
Clinica elect.ro-nicdlcu especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina dc
Nápoles e Kio de Janeiro.

Das 9 ás 11 c das 2 ás 5.
Lariío da Carioca, 10, sob.

TABELLAS M e H
PRÉDIOS ATE' 10:000.$000

iC, RUA DA CARIOCA, rG

A Conipanliia Predial «AMERICA PO
í'-l'I," mediante tarifa /ro:nona acceila
contratos rara CONSTRUCÇÃO . IMMIv
¦lll VI'\, 11 seja enlrcRa ilo predio em 2,
3 e .1 nuaes, r.a TAllULLA M (aileanta-
menlo «lo 10 a ao "I") c na ÍAUUU.A 11
(sem nciiluiiii adeantamento); paramento
e-.v. 72 mestações mensaes, a parlir da data
d;i contraio.

Ií:.ij:e-.=e n terreno e este livre de ônus.
lista tarifa vieora ale junho; depou a

Companhia só fura conlralos conforme o
PiospecLo Geral.

IVçam jã BCKliras infonr.açües na sede,
da 1 áü s horas da tarde.

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Ceraldo 11. 80, esquina de

Avenida Rio Uranco. Alugam-se excel-
lente» commodos mobilados para fiuni-
lia e cavalheiros de tratamento, Cozi-
nha de 1" ordem, Cou: ou sem pensão
Acceita avulsos. (S 980

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante os
seus trabalhos. Consulta, daa 9 da m.
ás S da noile. Rua do General Câmara
n. 178, sobr., entre o largo do Capim
e A. Passos. A 4068

PHARMACIA
Vende-se já -c haratissimo, uma de

armação nova e moderna, consultório
medico vantagem só a dinheiro e em
ponto -de maior nomea-da <Jo Rio de Ja-
neiro. O predio de aluguel pequeno, tem
optimo -contrato e moradia para fami-
lia; trala-se á rua da Asscmbléa, 58,
2 "andar, com o sr. Luiz. (3998 J)

CALÇADO
Rua da Uruguayana n. 148 — Cal-

çado para homens, senhoras e crean-
ças. Esta casa é a que melhor serve
e inais barato vende, .por isso convém
visitar este estabelecimento. J 3'34

PENSÃO CAXIAS
Dispüe de excellentes commodos dc

frenle para famílias e cavalheiros dc tra-
taineiiló. l.aiío do Machado n. 6. Tele-
pliolte s.uj. Central. ÍS4S11) S

PENSAO RIO BRANCO
Alugam-se a familias distinçlas e a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
sentos, a preços razoáveis. Cozinha de
1» ordem. Kua Fialho 11. 20 (Palacete
FiaKio, Catteíe Gloriai. Telephone Ccn-
Irai 3732. (R410)

MOVEIS
A prestações « melhores condi-

voes is só na rua Senador liuse-
bio n. 7K. — Teleitli. 8854.

MODISTA
MME. PASSARELI

Fazem-se vcstidoi chies, preço modi-
co; cortam-se moldes a rua da Assem-
bica n. 117. 2" andar, entre Avenida
c Gonçalves Dias. J 2844

SATOSIN
é uin remédio unico feia sua ef-
ficacia curativa cm todas as aí<
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e chro-
nicos dos bronchios e dos (ml-
mões nos diversos períodos d»
moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculos'
conrçirovada lexeroe effeilog ire-
troativos sobre a infecçSo atí
um limite tal que paralysa o dei-
envolvimento dos bacillos di
Koch até sirpprimil-os com o cn«.
prego .prolongado;

SATOSIN
é rccommciidado por smnniida
de3 nicdicas brasileiras e estran-
geiras.

A* venda em todas as boas pliarnia-
cias e drograrias do lirasil.

OFFICIAÉS
DE ALFAIATES

iA Associação doa proprietários da Aliai;.-
tarias de Manio.i. das quaca fareni parle
as primeiras casas 110 gênero, vem (.estt
modo coiminiiiicit d (|uem interessar possa,
que precisam de bons operários 11.10 , sn
habilitados em obras de mansa» e cinli
como tambem obra mentia.

IS por isso todo nquéllcp <]tie <5lcja cm
condições, c querendo oecupar os lnnume«
ros locares v.iros, deverão loso qm apor-
tc nesta cidade diiinir-se aos 100.000 l':i-
letot». sito á rua Municipal 11. 56 ou tm
mesma rua 11. yo ú Alfuiatari» Colombo,
as qimcs se< co:ii[)ro:uctlcm a niantcr.lhí
serviço effectivo.

Para orientação dos srs. officiaés abaixo
publicamos a tabeliã dus preços.. que se
papa a nião de obra, c de cujo íícl çutit,
prln.eul-j ganantimos, sendo a Associação
o principal fiscal.

Casaca, ío$; sobre-eanaca. 5?}: «moKlnlt.
_|o$; fraclc, 411%; jat.uetão, :\uy, paletot.
2-,$: calça 9$ e 10$; collete, 8$; brins:
paletot, 10$; calça. 5? e 6?; collete, 5}
o 6?ooo, (It uS5>

COFRE A PROVA DE FOGO
Coninrn-so um dc duas nortas.

crande. cm bom tiso. Offertas
para a Cni.va Postal it. 1226.

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANKÃ" 3=3

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros dc
tratamento. Optimos aposcnlos rica-
nent- mobilados de novo. Aceessore3,
icntiladorcs e cozinlia dc ¦¦ ordem.

l.*nd. Telegr. "Grandhotcl"

Resultado clc hontem:

Antigo.".
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Leão
Coelho
Leão
Yacca

P.io

Variantes
25—48-44-08

Ilio, 22 -ô - 916

Propaganda
691

-22-b-oiG. D 423ft

A CARIOCA
46

Uio, 23-5--9M.

AMERICANA
619

5-W.

GONORRHEAS
cura infallivel em 3 dias, sem
ardor, usando "Gonorrhol", Ga-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Corceio 5$S00. Deposito gerfl:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dcnles. Ca — Kio de Janeiro.

O,
o

P

BANCO LOTERICO
lí. Rosnrio 7-1 n II. Ouvidor 70"O PONTO"

l«o — lt. OUVIDOR — 130
São as rasas qne oftcreceiu as

maiores vnntasens e sarai!-
tias ao publico.

iiui me a rnri
Ufflft IMÍ\ ÍLLIL

to6, P.UA DO OUVIDOR, 10G
Filial á praja n de Junho n. _i — Rio

de Janeiro
COMMISSÕKS E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Oa prêmios são I*aB03 no
rjí.nio dia da extracçâo.

FERNANDES & C? ,'1 Telepbõne 1051 - Kcrte '•

¦tc. O sett .primeiro impulso foi deixar-se calúr dc joeüiof, a?i mesmo, ao.\
pés <l'aquclla ícducbora forniiositra, levar aos lábios a 111:10 -pequena e dia-
phana de (MarceHa -c rcspondcr-lhe com plirase simples, rai>ida, mas grande
c extraordinária pela sua .significação:

Amo-lc!
¦Mas eonteve-se. A alegria que sentiu não lhe offus.-ou o raciocinüo.

Couiieccmos aquelle homem., aquelle joven cujo exterior apparentava uma
idade nidis iproveeta. Os amios tlccorridos 110 cftudo, na reflexão, na oh-
servação permanente, ludo quanto elle íôra beber na sciencia. 110 trabalho,
não servia .para lhe arrancai- do âmago do peito os germens das grandes c
nobres affciçõcs, mas corrigira-o talvez e substituirá n'-clle 05 Ímpetos irre
ílcctidos pela serenidade da acção. Ao contrario dos -outros homens, não sa
embriagava rapidamente com o prazer, e por isso não se lhe atordoavam, os
sentidos: preferia o goso lento e 'Sttavc, mais duradouro, mais agradável,
mais ulil.

Marcclla dizia-lhe quc o amava, sem ler comprehcmlido quc era amor. o
affccto que alimentava no coração. Kra um goso dc;coiihc;ido 'para elle o
tine Marcclla lhe offerccia.

Educado na .sciencia -positiva, não lhe desagradavam no cmtanlo os eu-
cantos da poesia. Começara ouvindo um liynmo melodioso c desconhecido:
deleitava-o esse encanto.,. queria prolongal-o, liara não perder nem um, sú
dos seus tons!...

[Respondeu-lhe por isso apenas;
Obrigado, Marcclla, pelo affc;lo que me dispensa!

E apcrtou-Ilie a mão.
Ò que?! Pois fica-me rccoubecido -pelo que eu disse? Então não 5

dever meu ser-lhe grata como s.ou, dcdiear-iiio toda a minha estima'?
—• Fiz apenas o meu dever, MarceHa. Não quereria recordar-lhe o qut

{íz, mas deve lembrar-se quc quando me approximei de sli, depois dc a ler
visto cahir na rna, ignorava quem era. Nunca a vira antes, c a distancia a
quc t-sl-ava, bem como as sombras da imite quc se approxinvivam, nã-o me
pertuittiam quc distinguisse as suas feições.

Mais tim, motivo para quc melhor avalie a grandeza do seu co
ração! O que fez por mim tc-1-o-lria feito egualmente por outra qualquer
pessoa... -Não escolheu aquella a quem quiz prestar soecorro... Não liou-
vc por isso uma 'intenção reservada no auxilio que me concedeu, na esmola
que me fez!

(Jue poderia resporider-llie Jorge? Era verdadeira aquella «"l).;er.vr.ção
dc Marcclla, e cllc que procurava esquivar-se a um cumprimento, quc, de
restn, não era simples banalidade, iiivoUmtariiuncittc punha cm relevo a <;:-
cdlcncta do seu caracter.

Sem querer, dava ao acto que tinha praicadj Ioda a grandeza quc ef-
letivamente lhe pertença.

Depois, áquelles dois entes que estavam ji ligados por iaços que só a
morte poderia .destruir, continuaram caminhando <lc braço dado mas silen-
ciosos, enlendcndo-se melhor pelos olhares que entre si trocaram, do <]tic
sc ambos dessem, toda a .expansão aos sctitinüentas qne os agitavam. Se isso
lhes fosse -possível, aquella tarde seria eterna, como eternos seriam o perfu-
«ne da vegetação, o frescor «das rosas, os cânticos das aves que saltitavam 1105
velhos c gigantescos castanheiros, _,

Sob o influxo mavioso d'aqüclla tarde formosíssima, cedendo á mystic;
influencia da poesia que rclnr.va n'aq-.i.'lle recinto, CSJarcéUa lentamente in-

'
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 23 dc Maio dc 1916

AVISOS MARITIMOS (Xarope Peitoral de Oesessarfz
e Alcaírão da Noruega

LLSYO DRASILEIftO
PRAÇA DAS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R B ROSÁRIO
LINHA DO NORTE

O PAQUETE

B^HI-A
Sairá amanhã, quarta-feira, 2.1

do corrente, «ás 12 lioras, para
Victoria, Bahia, Maceió, Recife,
Cabcdello, Natal,. Ceará, Mara-
nbão, Pará, Santarém, Óbidos,
Itacoatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

i _Jii

LINHA DO SUL
O PAQUETE

Sairá sexta-feira, 26 do cor-
rente, para Santos, Paranaguá,
Antoniua, São Francisco, Itaja
hy, Florianópolis, Rio Grande ie
Montevidéu, •

LINHA DÍTSERGIPE
- O PAQUETEmm

Sairá quinta-feira. 25 do cor-
Sairá hoje, 2? do corrente, ásl rente, is 16 horas; para Cabo

14 horas, para Nova York, eica- Frio. Vicioria, Laravellas, V.
1 ando na Bahia, Recife, Pará Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
San Juan. I Penedo, Maceió e Recife.
AVISO. — A* pessoas quo queiram ir A bordo dos pnqnc-

tes levar ou receber passntteiros, deverão solicitar curtoes
do ingresso na secção do Trafct.o

MOVEIS
GRANDES REDUCÇOES nos pre-

«os como sejam: cam» para solteiro,
»5) » 35$; ditas ristori, para casados,
.0$ e 4;$; lavutorioi inglezes, 50$;
toilettes commodíi. 100$ c io'5$; guar-
da-vestidos, 35$ e 45$; guarda-louçan,
.15$ t 45$oooj guaroa-pratos, supe-
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
desarmar, loof e 110$; mesas elásticas,
..0$ e 55$; mobiliaa estofadas, 130$,
140$ e 180$; ditas Sul-America, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou ruiarto,
75$ e 80$; cadeiras de balanço, 35$ e
40$; dormitórios, 420$ e 450$, superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
üllemão, 500$ e 510$; diversos modelos
u escolher; sala de jantar, 3So$ e 400$;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystae3e cadeiras dc cou-
ro, 830$; camas de arame, 10$ e ia$;
colchões de crina, 12$ e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—I-AUGO DA LAPA—110

— Pecam cntnloi.0» —

Propriedades em Juiz de Fura
Ven«!e-se ou troca-se por uma fazen-

da ou predios 110 Rio uma boa casa de
residência, eommodos para carros, ten-
ila e ferraria, cocbeiras para animaes,
-stabulo .para vaccas, duas casas para
aluguel, um bom armazem, tudo cm um
conjunto, murado, cercado, com por-
toes, luz eleetrica, etc.

Informa-se cotn o proprietário, o sr.
A. Dinias, Juiz de Fora,

Tambem se vende a 20 minutos da
cidade outra propriedade, com 50 e
.antos alqueires, com boa casa de re-
sidencia, muito boas pastagens, com
divisões, cocbeiras, bom capinzal, ba-
nheiro de carrapaticida, I10113 currais,
ranchos, terrenos para cultura, pomar,
Ijoas águas, 12 casas, para aluguel e
multas outras brmfcitnrias; local alto
« muito saudável; informa-se com o
mesmo. (R. 2365)

CURA DA TUB_-_.__JI_I.3__
DK. A. DANTAS DE QUEIIIOZ
Modernos mclhodos dc tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. 'Consultas, das 8 ás 11 da¦mimliü. Rua Uruguayana lí. 4.1.

B 3280

ALUGA-SE
uma casa com dois pavimentos, instai-
lação dc gaz, clccu. cidade, ventilado-
res, banhos qvicniôs r frios e o mais
necessário á família de Iralamento, á
rua da Passagem 11. 250, llotafogo.

A. 4070

LEILÃO DE PENHORES
EM 215 DK MAIO

L, GQNTHIER & C.
íil-XI-Y & ARMANllO.SiíPccssores

Oiísa fiimlnila em 1867
45 RUA MIIV- ÜE CAMÕES. 47

-¦.i/.t-in leilão dos neiiliorcs ven*
ridos e avisam aos srs. mutuários
«mu iintlem reformar 011 vesuatnr
as suas «'aulcliis até á véspera do
leilão. (J 2300)

OURO 1$900 A GRAMMA
Platina, -praia e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "Meridia-
110", rua Uruguayana, 77. J 4243

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e ex-
cellehle cor rosada, que nâo desappare-
cc ainda mesmo' depoÍ3 de lavar as
müos diversas vezes. Um vidro, i.$5_o.
Remette-se pelo Correio por a$ooo. Na"A' Garrafa Crande", ma Uruguayana,
11. 66. . .A 4020

FORMULA DE. BRITO
Approvado pela Inspectoria de Hy*

giene « premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites, catarrhòs chronicoi, coque*
lucile, asthma, tosse, tísica pulmonar,Jóres de peito, nneumonias, tosse ner-
vo.as, coii-tipaçõe-, rouquidão, jufíooa-
çíSe», doenças de garganta larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro *i$soo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
ei rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo n. 229. Telephone 1.400,
Villa.

ROLETAS
-.IGITIMAS E AFAMADAS — RO-

LUTAS BA1.LAÜSSIKR — JiX-VA-
LENCIANAS
O abaixo assignado, fabricante das

afamadas roletas acima, participa qu.mora á rua Capitulino n. 49, eslação do
Rocha, onde pode ser procurado paratodas reformas e fabicação das ditos
roletas: Attende á chamados. Rio. —
José Fernandes Balloussicr. (B 4136)

SERPENTINA

BH!il!tHli;il!liílllll!HI!ü_llll!IBi»l!|li: l.ii||illililll!l__iliililll!lillitHill!llI!illÍ!l!lll!ll«5i«S*l

A OURA di smis
Adquirida 011 hereditária em todas as suas manifestações. Rheumítismo,

mole-tioe úa> pelle, Feridas na bocca, nariz e garganta, Eczemas, Dartnros,
Furunculos, dores musculares. Infhimmaçâo das glândulas, Latcjamento das ar-
teriis, Dores nos ossos, Ulceras, iTnmores,. Manchas da pelle e toda-» as ilo-
euças resultantes de impurezas do ''Sangue se consegue com oimpurezas do ''Sangue se consegue~W. 

T____^

Licor Vegetal Bi-io dado
O mais poderoso iintisyphilitico, — O mais enérgico ilopurativo. Appijvailo

pela D. G. de Saude Pit-iica e {registrado na Junta Commercial. ,0 LUETYI.
pos-ue um valor tlierapeutico e scientiijco incontestável, comprovauo com uma
infinidade de attestados, médicos • e. ida pessoas, que..com elle se curaram ueçois
dc já estarem «em esperança de íbtFr"a cura. Este prodigioso remédio e a
salvação dos syphililicús <le£eni;an_ilos. Cura a doença, piiriijcã o Sangue e lor-
talece o organismo. O LUETYL «• de palladar agradai.ilissinio, toma-se as re-

j feições, não tem dieta e não produz Estomatites, enterite., máo-estar, etc.
I como muitos de seus similares. Toniac LUETYL o UNICO que com UM
j VIDRO faz desappareccr as man ii i-suçóes da Syphilis" e as doenças do Sangue.
_ Encontra-se em todas is Pharmacias e Drocirias ilo Brasil. Preço sSoot.

Fabricante: Phc.-CHitnico, ÁLVARO VARGES
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent.

Í!BB»!_ai!!iiB:!iii!:iKli!B;!i!!KS

LOTERIA DO ESTADO DQ

Rio Grande do Sul
Amanhã Amanhã

3<L do correiits

3o:ooo$ooo
Por lOí^OOO

Única loteria quo _isi.ri.nic
75 o[oem prêmios, sorlcando-os
em --.lobos de erystal, BOLAS
rfüMEllADAS, por inteiro.
Ji>í.ani npenas 18.000 UUietes

divididos om (lffimos uo 1 $000
— 1'l.ANO Ní 1.

OUR015900 A GRAMMA.,
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte Soecorro t dc casas de penho-res, compram-sc; na rua do Hospício
n. 3i6, unica casa que melhor paga.» >

Acção entre amigos
A rifa de unia rica pulseira dc ouro

« lei com brilhantes, nntiòxa á ultima
oteria da Capital Federal do maio de
../: Cr.*, fi-r-t-éffM-irtíi niirn a Itltilllà o

J _7(,. 1'idcnii

I,l.tl'IUl _WV V_,--l'>ll-- * _.*•»•.*. -v

i 1916, fica transferida para a ..-__-_
I.idciiiica Cptcrià de Julho. U A221

Compra-se uma serpentina grande de
cobre. Cartas para este jornal M. E.

R 4166

PREDIO EM BOTAFOGO
¦Aluga-se o grande c esplendido pre-dio da rua Voluntários du Pátria 11. 39.está aberto. Trata-se com Paulo 1'asios

«t Ci, rua Santa I.uiza 292. S 39.1o

SITIO
Com casa c aguada; para horta, pas-

ío, ou capinzal; aluga-se no Engenho da
Rainha, Inhaúma, bondes do Mevei*.

1. -|IÓI

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinga, frieiras,
comichões, ele, desapparecem rápida-
mente com o uso do "Suorol". Vende-
sc em todas as drogarias, perfumadas,
pliarmacia» e á tua Uruguayana n. 66.

A 4021

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O " Brilho Mágico" conimunica,,".!iii

extraordinário lustre í camisas, punhos,
cóllarinhos e a qualquer peça de roupa,
Endureoe e prolonga a duração dos tc-
cidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, 2$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, C6. A 4022

MACHINAS DE ESCREVER
Vendem-se Undenvood, Continental,

Remington, Smitli Hros e Fox. tua da
Alfândega 11. 137, 1° audar. A. 4002.

V. Ex, não pr mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos os
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Casn
Progresso,

DENTADURAS
Compram-sc dentes dc dentaduras ve-

lhas, paga-se bem, avenida Kio Branco
138, i" andar, Santiago. M 4°47

A CELEBRE CARTOMANTE
MME. MARIA

participa a todos os seus clientes que
garante todos 06 seus 'trabalhos _ por
mais difficeis que sejam e só acceita a
sua remuneração depois dellcs premi-
ptos; aqui não se engana a humanida-
de. Tambem se trata de qualquer doen-
ça, pelas scienciás oceultas, sem que
seja preciso tomar beberngem. Kua
Visconde de Itauna n. 211, sobrado.

J 4245

CURSO PREPARATÓRIO
Para a liscol:. Normal o Collcgios

Militar c Pedro II — Una D. Pedro,
ii.l, sobrado — Cascadura.

ÍDlrcctOr: — Dr. A. Cesario Alvim,
inspector escolar do 14o districto; se-
cretario. prof. M. Duarte Moreira Ju-
nior. Professores: — Dr. Silva Cio-
ine3,, Cândido Jucá, Aristides Lemos,
engenheiro militar João Jucá, Òtbelo
Reis, R, Grey, d. Scbasiiana 1'igueire-
do,-, d. Noeinia Siqueira e Alberto
Motta.

As aulas funccionain das 14 ás 18
lioras. 'Informações, pelo telephone nu-
mero 1.864, sul. A. 4067.

MATTAS VIRGENS
Vendem-se, 110 Estado do-Rio, muni-

cipio dc Macahé, 100 alqueires do ex-
cellentca terras, sendo 70 em matlas
virgens. Dista 3 kilometros da Estrada
de Ferro Leopoldina. Informações: C.
Costa, Hospicio 11. 30, loja. J. 3914.

MOVEIS A PRI-STAÇÕJ.S
106

Rnn Visconde de Ituúiin

(J 2090)

SAUDE

PHARMACIA
Vende-se uma no centro da cidade,

estabelecida ha 12 annos, com boa fre-
guezia, optimo sortimento e casa para
moradia; trata-se á rua dos Inválidos,
16, das 9 ao meio dia. 3103 J

PONTO A JOUR
Ponto á jour a picot, a 300 réis;

plisse a 100 réis; na casa mme. Costa,
á rua Sete dc Setembro, iS;, 1" andar.

S 3929

Fornada anti herpetica
VORMULA DE I.. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

Infàllivcl nas empigens, darthros,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, ec.c-
inns, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo-
«ito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 o Sete de Setembro, Si.

4110 j

V. EXA. E INFELIZ?
Procurac o professor KADIR, o

SOMNAMBULO VIDENTE, na rua
Mariz e Barros 87. Além de responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, sc o resultado fór negativo.
Dá lições de HYPNO-MAGNETISMO,
garantindo que com oito lições in-
ílucnciarcis aos demais. (R 4141)

INa rua deste nome, próximo ao ar-
mazem 17, do Cães do Porto, aluga-se
o magnífico predio n. 133, rccciitçnien-
te reconstruido, tcnib) amplo armazém
com solo impermeabilizado c dois pa-
vimentos superiores com 11 commodos.
Presta-se a qualquer ramo de negocio e
especialmente para deposito, restauran-
tc, etc. Trata-se no beceo da Lapa dos
Mercadores n. 12, sob., onde estão as
chaves, das 12 ás iS horas. S. 4045.

CARTOMANTE E flHII-OMANTE
ESTRANGIilKO

Trabalha com Quairo baraUiOá dc cartas e
pelas linhas das mãos, faz quaesquer tra-
liclhos, une os desunidos e faz reinar a
pa?. noa lares das íaiinlias — unico nn Ame-
rica do Sul que, por me'o <lc uma consulta
nocturna. descobre qualquer segredo, por
mais dlfiicil que seja; trabalha 1» dez an-
no_ nn Rio de Janeiro, onde se tornou
muito conhecido pelos seus acertos e lmns
trabalhos já feitos; mora na praça da Repu-
blica lia 5 nnii-s, e sempre satisfez a pes-
soa mais esisrrnte. .'„,¦¦¦¦¦'

Possue cs verdadeiras ptdras de sival,
vindas dlrectamente dc Jerusalém, poderoso
taliíman conhecido ;io Brasil — Consultas,
«Ias 9 da manha ás 7 112 da noite, na nriica
da Republica 11. 84. — PRAÇA UA RCTU-
BLICA IS'. S.t. (lisquina da rua Senhor 1I08
Passos}, ú) J

QUERESS'SER BELLA?
Usae o £PIOCRMOLVerdadeiro nn.i{?o«lapolle —Vende se em todas as

perfumaria!., pharmacias e drogarias1 V1DKU 49000

ARMAZÉNS U-ic

Alugam-se dois bon. armazéns para
negocio; na rua Visconde de .Sipucjili;.
ns .321 e 343. Trata-se á rua dòíRo-
sorio n. 60. (M. 405(1)

ALÜGA-SE POR 130$000
A casa da rua Sara n. 72, tem am-

pios e arejados commodos; a chave
está no n. 23 da mesma rua e trala-se
á rua dos Ourives 54. Cg; ¦i!So>

^W^9

Companhia Industrial e Cünitruclora
"BOM-KKTIKO"

• f CA PITAI, l.-.AI.l_.-l"0. ioòioooíooo-)
Encorrcga - se d; CONSTRUCÇÕES

PRI.DIAKS em terrenos próprios ou. em
ti terrenos (los clientes, mediante condi .üe»
3, muito vantajosas, ienJo o pagamento a
tSOi .Bruno longo e em pequenas prestacM.**™i^ 

_.0\'STKl'CO*'KS 1MMEDIATAS COM
f ¦ M.-STKI-IAl.S MC• T M.AÍÍ.T-IAI.S 5ÍÍ? 1" ORDEM

Kr.carrcfííi-.ic lambem:
*¦ da conservação' de prédios; recon-
í.* Struccôes, recebimento «Ie alugueis, com-
fS-jüS e venda de terrenos e de Iodos os nc

sócio» nue se relacionem com i::imove.*i.
. SEG.VM I.1.0SI.EGT0S '«• ICXPUCA-
íi rvii-is A', rua . nos. ourives "... 4

1 premio de
1 premio de ¦
1 premio do
8 prêmios de 1:0003..

15 prêmios tle 5005
21 prêmios do _OAS
20 promios de 100g....
(IO promios (leSOg

1875 prêmios de .US
18 p. de lOOg para os 3

tlmos algarismos do
promlo

180 p. de 503 par«i os 2
timos algarismos do
•premio

30:000$
3:i'U0..
2:00 8
8:0i IOS
7:50 S_.._os
2:0u0S
3:0n0S

37:S00Í

1: 3C0S

9:000$

uniuiiuntuf llllilllli
Companliia de Loterias Nacionaes da Srasü

Extracçõespabllcas sob a fiscalização io governo federa:
ás 2 li2 e aos sabbad03 á3 3 horas, á

RUA VISCONDE PE ITABORflHY il. 4S
HOJE ~ HOJE

337—14>

16:O0O$O00
l»or 1$600. em meios

SABBADO

2.200 promios no total do. lO8_0008
Bilhetes á venda cm toda

a parto.

GONORRHÉÀS
Flores brancas (leucorrhéa)

Curam-se radicalmente em pou-
cos dias com o XAROPE R AS
PÍLULAS DE MATICÜ FER-
RUGINOSÓ.

Vende-se unicamente ua yhar-
macia BRAOANTIMA, tua da
Uruguayana u. 105.

mm«ni. Norlc .1,1 Rio dc .fiiueirn

CRÉDITOS HYPOTHEGARIOS* ,\ ;
Compram-se pelos seus valores'' e

executam-se por precoá moJicos, adean-!
tando-se todas as custas; Das 2 áS 5,
á rua do Rosário, 85, com o ilr. Jaynís
de Vasconccllos. (S. 318O'

FRANCEZ
IIoqo estrangeiro procura professor

oti professora, paar esta lingua. Prcfe-
rc-se do Estaíio de Sá ou praça da
Bandeira até Mcyer. Of.crtas sob E.
II 99, nesta folha. -(S. 39-0

EXTERNADO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108, i° andar

DIRECTOR: -- DR. DRUMMOND ALVES
Ciimos eguacs aus «la Escola Normal, de accordo com o Regulamento (le

1,1 dc fevereiro de 1916. Cursos de^ Prep-iratorios liara exames 119 Collegio Pc-
dro II, 111 eliminares i matricula nas Faculdades e Escolas Superiores da Repu-
Mica. Cursos especiaes para candidatos a exames dc admissão ao_ ftollcgios Tc-
dro II, Colleelo Militar, Kscolas Naval e Militar. Cursos especiaes de Physica e
Cliimic. c Historia Natural, com aulas praticas. Corpo docente competente
PREÇOS MÓDICOS. Telciilinne, Norte, 1..199.  _I SQ_)

MAI_1.. VIEITAS
CARTOMANTI. estrauseira, vencedora

em i° logar «o K*"í*n<Ic concurso *!e car-
loraaneia do aprcoi-ida semanário "O Sub-
urbano", trabalha com perfeição na seien-
cia do occultismo, diz o presente c predizo futuro; desvenda qualquer mysterto da
vida, concerta qualquer difficuldade em ne-
íocios, faz reinar n paz no lar das fami-
lia», une os desunidos. Possue as verda-
deiras pedras do Sival, vindas directa mente
úc- Jerusalém. Poderoso tali3nian conhecido
sté hoje.

Kua da Carioca 6$, a° andar, entrada
peio Dcceo da Carioca 23 e nia da Carioca
65, casa de loterias. Doiningoi e dias fc*
riados ate ás -4 horas da tarde.

(J «950.

VITRINE Escriptorio ou armazém

En$Gipem3ii- graiüit du chant
Madamc Seguin tlcvc dc Mr. Isnar-

tlon prof. du Conscrvatoire dc Paris,
continue ses cours dc chant á son éeole
dc musique 127 Avenida Central 2°
étaf-e. tons les samedis (lc S a 11 heures
et jeudi 2 i|a á 4 l|a.

Cours de piano, prof Artliur Isapo-
léon, les lundi de 2 a 4 licttres,

Cours dc violou, proí. V. Ccrnic-
cli ia ro.

Von_0-S_ uma nuasi nova comi Aluga-se um, soberbo c independente,
ns seguintes dimensões: 3m,Í0] serve para escriptorio 011 para peque-
(le ai tutu noi' lm,30 <Ie iririrura. l 110 armazem, 110 novo predio á rua dc
Pura ver e trotai' ú rim dn Qui- S. Pedro 11. 3; trata-se na mesma rua
tiinda 11. 147, loja. ' "• 9, 3" andar. (J. 4-10)

Dr. Bentnié, *7, kuo bi_hc1ic, Paris.

BM-ÀiMGÜÊ
CURA TOTAl_MENTE

RH-E U M AT I SM O^.-éOTA
INEV^ALGÍAS;

Venda em todas as Pharmacias

PHARMACIA
Vcnde-S- tuna bem nionlada, cm tuna

das ruas «le maior movimento dn cida-
tle. Trata-se com o sr. Maia, rua dos
Andradas, S5. (J. ,*Í8/|

Magnífica sapíiira d8 cor
Déscja-sc vender unia pedra sapliira,

Iiiiiiic de Lural, magnífica para collc-
ccionador. Dirija-se á rua Evaristo da
Veiga 11. 22, 2" andar. (J. 4185)

PEQUENA FAZENDA
Vcndc-se uma perto de tuna estação

da Central, 2i|j lioras desta capital,
com 40 alqueires de terras, Co e mais
cabeças de gado, produzindo 40 litros
de leite diários, animaes de sella, regu-
lar casa dc morada, boa agua, grande
pomar, moinho, bons pastos dc capim
gordura c jaraguá, capoeirões c uma
pequena malta: informações por favor
á rua do Ouvidor, ij.|, com Krota.

(4>83 J)

PS-SPAS-ATO-UOS
Quercis voü habilitar com segurança para exames dc admissão cm qual-

quer academia ou 110 i" e 3° annos 'Ha Escola Normal? — Matriculae-vos no
curso de Preparatórios ou curso Normal do Instituto Polyglotico, onde lec-
cionatu professores d.e toda a confiança, «ntre os qf^s alguns da Escola
Normal. Avenida Rio Branco, ioá é 108.

COFRES
Novos e usados, nacionaes e estran-

geiros, dos melliores fabricantes e dc
diversos tamanhos, grande "stock" a
preços de oceasião, ua rua Camerino
11. 104. (M 3^00)

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Fi.i;*o -to mezes 20 "j" no acto da

entrega, 174, rua do Cattete. Empresa
Moblliadora. Alugam-se moveis novos,
casas mobiladas. Baratissimos.

(J 3239)

DENTES ARTIFIC1ÂES
Não os colloque V. Ex. sem .-xamimu- os nossos

;g trabalhos e preços
N. R.—A primoira consulta pnra demonstração do novo sys-

tema, cujo resultado ó deveras surprehendentc, nito Importa 0111
compromisso algum para o consuitnnto.
Or. fBÊi, Regro, ESPECIALISTA

RUA DO CARMO 71-CANTO DE OUVIIJOR

i?ttTÍr'*l> »^»____3_-l

mnm 
" 

^m\

apípí
__m>l__s_rr' --¦/_-__-

1 ?5_-i\» /\ wi/Êiti

Sniv. João Mendonça
Residência : Bahia — Bnlinontc.
Curado com o Elixir de Noguein

do Plico. Cliro. João da Silva Sil-
veira, tle tcrrivcl moléstia, a sua
etna iui uin verdadeiro milagre.

Airí-nfin fliifinns * - llío

MOENDAS
DE

CANNA

324 O Cx\RCUNDA — ROMANCE PORTUGUEZ

clinoti a cabeça sobre o liotnbro de Jorge c um suspiro profundo, sentido,inavioso, escooti-se-lhc dos lábios.
Jorge estava entregue á embriaguez de secreta ventura.
Ila homens que, de ordinário, são menos promptos em expandirem osseus alfC-tos n ,1 experiendia tem provado que são precisamente esses o.sjn.rs teaes e sinceros. Náo carecia de dizer a Marcelia que tambem elle, queate ao primeiro dia em que a vira tinha go&do uma cxisteikfa desprendida

de qualquer preoecupação, notava uma evolução no scu espirito, onde a
mv-gem da donzella permanecia com toda a sua formosura, com todos osseus- attractivos. Quiz desviar essas recordações, pelo que procurava distra-li r se, querendo assim fugir á tentação que a joven exercia sobre elle, masforam inúteis todos os seus esforços, e Jorge acabou por convencer-se de
que teria de render-se ao amor.

Xão lhe desagradou 110 cnitanto essa situação nova e desconhecida paracllc, mas julgou prudente cah.tr o seu sentimento. Não era orgulhoso: lo-dos o af firmariam» se alguém se desse ao trabalho de inquerir os campu-•íczes de todos os lugares ao redor da quinta, fira, porém, cioso do seu
brio, da sua probidade individual. Por ventura sabia elle quem era aquellacreança: Dcvm abertamente, sem, reservas, entregar-se á influencia da
paixão, ceder as imposições do amor, para depois, quando o mal fosse ir-remcdiavel, ter de arrepender-se do acto que poderia em _onscicn..'a coiisi*rlcrar leviano?

Jorge enganava-se talvez, suppondo que é fácil ao homem que ama cs-
labelecer preconceitos, crear reservas relativamente á mulher por quem ssenamora. Mas pensava assim e aguardava que Lucas Silvestre voltasse á
qumta c lhe desse noticias circum_.tanciadas acerca d«l passado d'aquelUi
menina, hlla era ingênua, boa, meiga e todo o seu ser rescendia o odor d?
castidade. Mas...

Ah! sc nã-> íòra isso. Marcelia obteria como resposta ás suas pblavrasoutras phrases mais quentes, mais expressivas do qttc aquelle simples agra-
«lecimento.

'Continuando a passeiar, chegaram momentos depois junto de Helena
e ]>or,or, que os viam a distancia, e que notavam a graça e gentileza d'a*
quelle par.

Helena recebeu a joven sorrindo, c I.eonor apertou significativamente
a mão de Jorge, olhando para elle comi ar de zombaria infantil, com traves*
cura que traduzia a muita amizade que tlínlia pelo irm.ão.

Jorge córoti, mas procurou mostrar-se admirado.
Conservaram-se «alguns momentos conversando, como de costume fa*

ziam todas as tardes, de ordinário sobre assumptos que ji tinham -ido
discutidos nn. véspera.

Depois, c com o pretexto' dc que estava um pouco fatigada, Helena
levantou-se na intenção de sc dirigir para casa.

'Jorge c as duas jovens seguiram-a,
—, iia muitos dias que não vejo o tio João, notou Jorge que julgou

conveniente dizer alguma coisa.
Marcelia estremeceu ao ouvir aquella referencia, pois rapidam.nl*- oc-

corréii-lhe ao espirito a scena que pouco antes sc dera e cm-palEdeceu.
— Meu marido (cm andado busetite... objectou Helena, affectando

ar de indiffcrcnça. lAlguns negócios importantes... creio eu... Tam*
fe«m ha dias que o não vejo.

¦—Vi-o eu... hoje... observou Marcelia com voz tremula.
¦— Vio-orl Onde, minha filha?

Varejo de cigarros e postass
Traspassa-se um, muito cm cpiila, em

ponto muito central. O motivo _ o
dono estar empregado e não poder JO-mar rni*r!.i;
sembléa 11.

inforniiições á rua da As- ! lhas antigas do Brasil. Rua
4, v:ireio. J. ...... 

' 
ço n. ,ig. casa dc cambio.

Sellos para collegões
Compra-sc e paga-se bem qualquerquantidade de, sellos nacionaes e cs-

trangeiros, assimcoaio moedas e meda-
de Mar-
(41--4J)

oco Mercantil do Rio ie Janeiro
67, Rua Primeiro de E/?as*çc, 67

Presidonlo-— Joüo Ribeiro dc Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

i&

Curam em poucos dias as moléstias
do estômago, lig.-.do ou ini.stiiio.

listas pi lula b além Ue tônicas, são in*-
dicadas nas dyspcpsias, prisões de ven-
tre, moléstias do ficado, licxiga, rins,
náuseas, flatulcncias, mio estar, etc.
São um poderoso digestivo c rcgulsrii
xador das seereções gastro-intestimies.
A' venda cm toda- as piiarniacias. De-
rosilo: Droiiari.- Rodrigues, rua C.
Dias, 59. Vidro i-$5oo, pelo correio
mais 300 réis. J 4,134

INDUSTRIA
Ensina-se a fabricar arüiios qne dão

um lucro de 10 ;\ 50 mil réis por dia.
^ódc-sc fabricar em qualquer ca;., dc
•familia sem precisar de macliínisino.
Carta ou pessoalmente, a J. Fortini, rua
Gc11er.il 1'cdra n. 35. (A 4084

TABELLÂ
OPERARIA

CASAS DK 1:500.9000 n
5:5OOS00O

IC — Ilu» da Carioca — 16
. A.COMPANHIA «AMERICA DO SUI,"facilita a consfrucção dc pequenas cisas,nuã subúrbios, entresando .is era 2. 3. 4.3 c 10 mezes mediante prestações mensaesA vnntaiçem de construcção immcdiiita vííxo-r,i atj 15 d«« j-.inlio depois «ú acceltari ne-rocio nn Tabeliã Operaria 1„ 1'rospecto(¦e.-al, que marca 30 ine.:es de e.pera.' l-|xi-_e-se o terreno e n.ic -str'_ livre.Procurem já informações na sede, da1 ai 5 hora) da urde.

Materiaes de construcção**Servidos, em bom estado, preços mo-
oti"'* ifljii ti folio níii^n-" in '--í1- •* -
.rem e de bonde cl-ectrico; no Engenhoda Rainha, Inhaúma, bondes do Mcyer.

R 416*

II PÊNDULA 11
149, RIA 1)A QUITANDA. 1-19
KKI.O.jnARIA BUOUTERIA

—Especínliil..ile em concpiloí il<> reloirio.. o lotas a preços módicos*—-,
u Cirnmlo *ini-tiitionto dc roloains sapopiiunO b-ua*ino .» oj.i»x •íii-Try

CASA NATHAN
S. PAULO - PARIS -

SANTOS - JUIZ DE
FORA (MINAS)

Bãi:Hi5!'Hí!íiai!í!!Bi:í:iBI'!i!il!iÍ!:H!,:B!i::;H["|lB,;íH

A CURA DA I
SYPHILIS I

t* iíEnsina-se a todos um meio de gsaber so. tem syphilis ,-idquirida 8
ou heiediiaria, interna ou exter- S
na e como podem cural-a fácil- I
merte cm todas as manifestações Üe periodos. Escrever: Caixa Cor- greio, -686, enviando sello para §

^ resposta. ' g-_::!i;B!ii;iai!i:Hili!!_l3iilH!lB!íí!í_aílíitBls_liiilBií!ni!Ha
M 1401

e sua- ctnr.plicaçüej. Cura Mdicíl poilír51'%_.s°3 ,«guros e rápido!. Ur. JOÃOiBREU. Das 8 ás 11 e dal 13 áí I»lioras: 64 ru» de S. Pedro, St

i:iB|:B-:B,:E.:aiiJB,riau-i.,jBiiBiiiií

tiC-Gial Ml
de fami- alia e beteis. Máximo de duração fã

e minimo dc dispendios.' Únicos M
asentes, Francisco .Leal & C., 1iu de Março n. 51, telep. 530 Vil. n

Entrega a domicilio, =4
¦ismsíiBiiiniii-BiiBasMiüai-jiüiBiidBiiii

COLCHÕES
Vendem-se para solteiro a 3$, 4$, 5$e 6$; ditos para casal, a 7$, 9$ e i_$;

na officina e deposito á rua Frei Ca-
neca 309 ,cm frente á rua Visconde
Sapucahy. (S. 3553)

OURO
Pr;«ia, brilhanies, cautelas do Monte

de Soecorro, compram-sc; na praça Xi-radentes 64, Cera Garcia.

EXPLICADOR PARTICULAR
Habilita candidatos a concursos deFazenda 15$; Central do Brasil 10$ •

Corí-10^ (cart'*ir03-' s$; Preparatóriosno D. Pedro 2", tres matérias i<_S; ruaIsohna a. 24, Meyer. Das 19 ás _2hera», ¦-'- (J 3j87)

Amanhã Amanha
3 11-9-

«í

Por l.$6 iO,om inoios
27 DÒ" CORRENTE

A.»s 3 lioras cia tarde—33 ¦)—5"

^
Por 4$0OO om quimtos

"_¦ SS» mmmS. 
' ¦ ''T '

Granie e Extraordinária Loterii de S. JOÃO
EM T-FII3S SOKTEIÜfri

Sexta-feira, 23 e Sabbado, ÍM de junho
A's 3 HORAS DA TARDE A> II o 1 DA TAtli>M

320 - 3"
I* sorteio ... loo:ooo$ooo
2- sorteio... Ioosooo$ooo
3* sorteio... 2oo_ooo$oooTotai ti°jrtori^og maloros 4O0:OO0*?000

Preço do bilhete inteiro 16$000 cm vigésimos de «SOO ruis.
Os pedidos dc bilhetes do interior devem ser acompanhados de mail

íoo rílspara o porte do correio c dirigidos tos agentes ceraes Nazaretli&C.|
rua do Ouvidor n. 94. Caixa n, 817. Telcg. LUSVEL, e na easa F. Cu!<
ni-iàes, Kosario 71, esquina do Beco das Canrellas, ciisa do correio _u>
Í-1-V'p I.17J.

NAZARETH & C. 
"

•MiMBMWBFWaMMlMi^MMMMaBMMWMWMMi^M^^BawM_MWMM«W_W____________-_- I I I ¦¦___________¦__¦¦ !¦ *.*J

Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital
Recomnicndamos aos nossos freguezes do Interior a próxima

Loteria tle S. João, a extrair-sò em 23 o 24 dc Junho —
400-.000$000, em 3 sorteios. Inteiros em vigesiinoa
1C$000. Vigésimos 800 rs. Enviem mais 000 rs. pura o porte do
Correio o dirijam-se a

NAZSA-m-S-T".» & e.
nua elo Ouvidor n. 114—Oaixa 31*7—Hio dc Jniieli*

. MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. ex. quer comprar moveis cm

pi-estaçõcs, por (preços baratissimos,
sem fiador ? Visite a casa Sion, á rna
Senador Euzebio ns. 117 e 119, tele*
phone, 5209, Norte. S, 1851.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis cai prí-ü.

ç8es, por preços Baratissimos, enln-
gando-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; rua do Cattele,
7, telephone, 3790, Cenlral. S. tSsn,

Quando faço compras, não < .*¦
queço o

jiTI«,,1111111
pois t5 o unico preparado coei o
qual consegui ter cabello e nüo
ter caspa.

Não acceitem outro em sub»
stituição; exijam odeOLIVIEü,
quo terão resultado seguro.
Vidro 3$Q00
Em t-ocl._a.___ as

períw m ária»,
drogarias

e pharmacias
c ntí "A GARRAFA GRANDE".

lfni!.tii_j'aiu. 66 (A •ÍO-M)

LENHA
em feixes grandes e serrada para fogões
econômicos; 'toros em metros para fa-
b.icas; vendem-sc a preços razoáveis.
Rua Affonso Cavalcanti, 179, telephone
V. 1253. (•*¦ .°8-.

BIOYGLETAS ¦.

Só 11,1 rua Sete dc Setembro n. 1S4
é que se vendo mais barato, desde 150<
até 2,So$ooo, com todos os pcríenc.s,,

Excellcnte officina. de concertoj.
(A 4084

fl Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

AUTOMÓVEIS
Vendem-se magnificos, _ com taxis,

pneus novos, ele., a dinheiro n a pres-
tações; rua Theophilo Ottoni 11. 37.

J. 2943.

PHARMACIA
Vende-se nma, muito bem sor!*«ll_

com boa freguezia e cm optimo ponM-;
Informações por cartas ao dr. A. C.
A„ nesta folha. (S, 393.O;

O FIGADO
O figado c um dos órgão» mais importantes da nossa cconoml'*r
Uin figado desordenado causa a perda do appetite, prlsiio de vcntrft

dores dt cabeça, infartação depois de comer, perda de energia para o tra*
balbo, V-iysico c mental, perda dc memória, cansaço, palpitação do coraçüc.
somno desasoocegado, urina carregad a, tristeza, etc.

Em seguida acs symptomas acima mencionados, solnevcni um estadt
nervoso que produz grrves resultados, como sejam hypocondria, perda da
poder sexual, ct>..

As PÍLULAS U-iWERSAES MELHORADAS DE PERESTRELLO.cow
têm em si os agentes medicinaes para combater os males acima enumerado!.

Estas pílulas sSo compostas de v cgelaes e o seu uso n2o requer resguar-
do, nem dc boca nem de tempo. — CAIXA, 2^500.

Remette-se pelo Correio uma caixa por 3Ü000, 6 caixai por ij$oo.
e ii caixaa por 26$ooo.

Yende-se na A' Garrafa Grande
_r.xt____- ^T-R.XJG^^T-<9_-¦3_r-A___xr-A., es

Perestrellú & Filho, A m
PHARMACIA

Vendo-se umn, cin magnifico ponlo
de Botafogo; informações com o dr.
Moraes, á rua da Quitanda 11. 120. 1"
andar. R. 3538.

PAPEL DE SEDA
de Iodas as cõrcs, impermeável c pai»embrulhos, barbantes c miudezas. Ruado Hospício, 142, próximo á Uruguaya-'""*" (J. -813)]Tcl-P. Noile 4.H3.

j> Chegou mais uma
remessa de foga,-
reivos a kérozene,
rápidos e economi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 [13 

"SETEMBRO, 
165

C, CHAGAS
DENTISTA

Mudou-se para a Praça Tiradentes_., 59, onde espera os seus dislinctosclientea.  
 (M3.I9)

SR. HO OA COSTA .
Pcço-lho especial favor de vir ei»

minha casa, para desmanchar 11111 eiv
gano que d, Amélia teve consigo —
Elisa. J. ,19-t).

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA

n. $ÔÕ?Tél. Centoojf^if Urallma- rua x"iSCf>^» <*o SapucahJ

Frofesseur frangaísa
donnc Icçons particuli-res aux móis oupar heures; pour jctines enfants etgrandes personnrs. S'adrc"cr 2.0 A--e-nida Atlântica, Leme. (/. 2951.

PEITORAL BRASIL
Cura a bronchile em Ires dias. Ia*

fallivel r.a tosse, escarros sangiiintcn.
asthma e rouquidSo. Denosito: Berrin),
rua Hospicio 18. (J, uS*}

MOVEIS a prestações
SenadorSSbff & 

PreS'aSã° & PreS°3 baratis5í-m08 « ~ «gj»
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Tinturaria Rio Branco
29—AVENIDA MEM DE SA'—29

ALUGAM-SE 
magníficos commodos molil-

lados, com boa pensão, a pessoas <lo tra-
tamento; na rna Riachuclo tl6. (3557K)-'

ALUGAM-SE 
cotnmodis e salas, a preços

módicos, a moços ia commercio; . rua
Espirito Santo n. 45. (2!W ''¦) M

Attondo iuinicdiatninniito nos chamados pelo telephone — Cen-
ii d 4ÍKM, pnra buscar i-ourn» nas residências •— Limpa o terno
i oi' 3$000, luva por 5$; tinge a. roupa som desbotar — i-speclali-
ii mie cjii trabalhos ein roupa de senhora.

fKEÇOS MÓDICOS j 4207

yENOAS EM LEILÃO
J. LAGES

KüCUIPTORlO li ARMAZEM, RUA
UO 110SPICIU N. 85

Teleplione n. ipoi, Norle
Leilões a se- effectnar na semana dc

-- a 2; ae maio da ipiu
IIOJH, TlíllÇA-PEIRA; 23, ás « ho-

' 
i,eilão do contrato de arrendamento

do predio á rua do Estacio de Si nu-
,-.-,, 71. Liquidação de Amaral o'
ílorri-a, será vendido á rua Hospício
"'UUJE, 

TERÇA-FEIRA, 23, á i ho-
'"iiil.1i 

dc Carcndao « armarinho, á
¦ t '-'residente llarroso n. uC. massa
í'i'Íli.|n 'ie I Caetano de Oliveira,' 

ll'JJH, TlÍRÇÁ-tfJJIÜA. 23,.'4s 4 ho-

l'..ii-io do lerreno á Avenida Deira-
•' -r itui'0 á rua Dois dc Dezembro.

AMANHA, QUARTA-EEIRA, 24, a
1 hora: ,. -., 

I.eilâo de selo prédios, u rua Silvana
!¦-.' 2.', 24, 2O, 2'*, 30, 32 c 3-1, Pie-
''"AMANHA, 

QUMVfA-PEIRA, 24, ás

|,cil'ão de utensílios dc casa dc pasto,
;i rnn do Hospicio, 85.

QUIXTAtfElUA, 25. á t hora:
Leilí.o do trande .predio íi rua dos

Arcos ii.- 4'. , ,íit IMIA-EIJIRA, 25, as 4 lioras:
Leilão ilo pequeno predio ít travessa

ti dc Maio n. 38, Cidade Nova.
SKMTA-MvIRA, =6, ás 5 horas: .' 
Leilão dc moveis, â rua Denjamin

Constant 11. 5-'. espolio dc d. Arimmla
Martins da Cosia Miianda.

SABUAiOO, 27, ii ' hora: . .
1 ciiilo de inoveis, i raa do Hospício

("tOSTUlllitllA, 
oíferecc-se para casa de

J familia; rua Hilário Gouvca 11. 83 —
Copacabana. (3S32 S) R

OFFEKECK-SE 
«ma moça portugueza

para casa de familia de tratamento,
para urrumadeira ou cozinheira, dá refe-
rencias da sua condueta. Rua do Coto-
vcllo 31, sobrado. (3033 O J

0~ 
FFERKCESK uma moça com pratica

de enfermeira, ou para dama dc cnm-
panhia i (|ttem precisar, dirija-en á |
S. Francisco Xavier 11. H-S. Imi r\'

FFEREGEiSE uma iivfivta tavaüe r-a
„ 011 cozinheira nuc durma no aluguel;
ita Senador Furtado n. 12. (.|it!<j C) J
O'
PRECISA-SE 

dc tiniu empregada para
serviço dc um casal, ua rua do Sena-

do ii. 83. (3991 C) J

PRECISA-SE 
de umi boi corpinhcirn e

boa «aicira; rua S. Clemente n. .114.
sobrado. (.1:50 D.) T

IJRECISA-SE 
de bons officiaes dc ço>-

. tumes tailleur, tio Ao i" Baratciro;
avenida Kio Branco 100. (3906 U) K

ALUCA-SE 
o magnífico sobrado do predio

da rua Acre n. 82, com exccllentes;
acromtmidaçõcs c bom guintal. (ioi4h)K

ALUGAM-SE 
uma sala e um quarto, na

rua da Alfândega Cs, a" andar.
(jóia K) R

A LUGA-SE sobrado novo com 6
^quartos, t£ salas, banheiro,
W. C. copa, dispensa e bom ter-
raeo com tanque; na rua dos Ar-
cos u. 3; as chaves estão nn loja.

(S 98T) III

A LUGAM-SK hii Avenida Central
JALin. 15 sobrado, Pensão Mineira,
niiiisnificns salas c quartos de
frente, cleitantemoute mobilados o
com iicnsãu: nina pessoa 00»,
100$ o 1208; duas pessoas 180»
200$ O 2508000. (-f «056) E

A 
LUCAM-SE em casa dc pequena fami-
lia. uin quarlo c uma sala, bem mo-

bilados. eom ou sem pensão; na rua Wlvo
Manoel n. 54. _J ™3?çízjl

LUCAM-SE quartos mobilados, mdc-
.pendenU:; ~

Mimou! 134*
arejados; na rua Silva

(3958 E) J

11RECLSA-SK 
(lc pintores 1:1 garage

Turcat Mcrcy. Rua Marquez de Abran-
tes 11. is1"- (.1018 U) J

IMPLORANDO k CARIDADE
F. 1 intermédio desta redacção, appellam

pira a coiidade publica, os srs""1'04
aí r:roraf»: .... .

VIUVA ANNA DO AMA-iAi*. cíga. «
i'.iui ili»»o doente e sem ninguém para iua
cioipinhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, .com
H; anuas dc edade, completamente cega e
VVnjVA' 

AMANCIA, com 68 unnos de
eiWde, quasi «ga;

ANNA EMILIA ROSA, pobre velhi-
it'u, viuva, com 70 annos de edade;

EI.VIHA DE CARVALHO, pobre, cega
.;:n nmparo de familia; ' ' _._

FRANCISCA BA CONCEIÇÃO BAR-
fíOS cem ile nmboj 03 olhos e aleijada;

JOAQUIM FEREEIRA CHAVES, en-
trevíuln, scr.l rccirtCRJ

VIUVA LUIZA, cora oilo fi.lios me-

PRECISA-SE 
de um rapaz para vender

quitanda na rua; que seja fiel c que
iire.-le fiança; praia du Caju n. .), qui-
lauda. (-783 

Pj J

IJRECISA-SE 
de ofiiclal sapateiro, para

acabar c montar obras de honiein e
senhora; na rua Estacio de Si n, 50 —
Caba Sumaré. (-1046 D) S

PRECISA-SE 
de perfeitas ajudantes

para vestidos: rua Jannuzzi 11. -3, so-
brado, praia dc S. Clinstovão. Çtsfy Dl S

I)RECISA.SÊ 
dc iiiiia lavadeira; rua dn

. Matriz. ». 40, Botafogo. (.'-¦'¦" '" '

IJRECISA-SE 
dc um rapaz at-, lO 111

. nus .para serviç»* de casa de ln.nilia
afiauçadn; rua '..ir.n.li-

f . | ., 1tlt: cpndvicta
Alontciro ». 2G

jurdineiro para
iiacara, ua travessa Alice n. 33.

(4118 IJ) j
1JKICÜISA-SI! do 1:111

1)RECISA-SE 
(le uma ntucinlia 11c !-• .1

15 annos, para serviços leves do um
casal: á iua da Alegria 11. 413, casa JU.

(.|.12' i"

PRECISA-SE 
dc utn porteiro cobrado-.,,

nom ordenado, dando uma fiança s o
em dinheiro 35"$-. Com Silva, rua da .Ml-
scricurdia n., 57, Io andiir. (4"».1 U) J

IJRECISA-SE 
dc uma mocinha dc 13 a

14 iinnoi, para serviços leves de casa
de pequena familia; rua D. Anna Ner».
11. 36.' — Rocha-, (.1340 Q. J
"ORECISA-SE dc uin:i
JL S. Fnineisco X^,-;

ALUGA-SE 
um bom quarto, rom pcnsJo,

para um casal 0:1 scnbur d.c tratamen-
to; na rua Senador Dantas ts. (.ui!'i)l'.)J
¦ffill»IlinE!W»llliKI!'iinWIK'>B"'^
I PARA O ESTÔMAGO ti ÍN-M

TESTIVOU IP UM RE.MP.DIO g
SEM EGUAL

I Quaraneêta

AIiUGA.S'1' 
uma boa sala (le frente, ri-

éamente mobilada, entrada indepcndçn-
te, a casal ou a dois senlioríi dc trata,
mento, casa de íamilia. Senador Dantas
n. 19. Ü9--I R) J

ÁT.UGA-SE um bom arraazciniio novo
Xl,predii) da avenida Mem de Sá 11. j'-7.
in.-rto da rua Frei Caneca; os chaves estao
no armazém ao lado c mais informações.

(3931 
L> J

A.LUGA-SE á rua Urugtiayãna n. t.n,
xVuui predio de dois andares, junto 011
separada, sendo 01 sobrados a tun so iiiqut-
Uno: chave, e informaçõea na rua blorraito
Píixolo n. .4, .liolcnuii". (390-1'.) .1

ALUCA-SE 
uma gramle sala de frenle.

mobilada, com ou som pensão, rasa no-
va, com todo o conforto; 111 avenida Go-
mes Freire mi. Uu-A, entrada pela praça
dos Governadores; preço módico, .JUP74i'.).i\

CONSULTE V. EX. QUE...
Cj«»». ga 

os pi-eçoa baratissimos qne vondemos
H Hl Bl!^^ os !><'• os moveis que possuímos*m0 mwWmm as facilidades de pagamentos que fazemos

Só não mobilia a ensa quem não quer
Marfins NÍaiheii-o & C. Rua da Alfândega n. 111

por too$, uma casa nova, . ..«
ras no 

'dia, 
precisa-se de 

"um 
peno Ülcoiii : quartos, 2 salas e mais dependen- !{"«!£,

do" centro da cidade. Canas neste jornal, Cias, luz elcetriea, ele., rua S. João U.i- i.fcm>.J
a To=ó Pedro. * (n.-iiiSIK ptista 86-A. U03o C.J }

rvUÁRtO para descanso, algumas lio- ^-iLUCA-SE,

"V

LAPA É SANTA .1HEHEZA
'A LUôAM-SE ou vendem-se duas casos,

I jCinovas, por cãtrear. com dois quartos,
I (ruas1 salas, cozinha e largucza; barato:, rua
I Mundo Novo tis, Botafogo. (3518 l>) K

IPANEMA E LEBLON

LUGA-SE Dor 350$000 a Villn AllrC.AM-SE commodos e casinhas, muito
L MURTINHO. rua do Curvcllo 11. 5-1 j Xlarcjadas e por preço razoável; nia.Oe-
anta Thereza), 'tendo seis dormitórios,! neral Scveriano 74í trata-cc com o sr. hliscti.

A

(S
fbiiíio a gaz e carvão, luz electrica e dc:
mata commodtdailes. (JSS^ ^)

A 
LUGA-SIC, no Leme, rna Arauj* Con-
din n. 6|, uma casa, nova, por -C.}$;

chave cáti no 11. tio. (C934 «> 1

(3065 G) J

ALUGA-SE 
a casa dn r.

11. 77, por 65$, tendo uma boa
tres quartos, cozinha, quintal, um boin po-
rão e liu eleclrica, coiuprehcndido distiuito
Kt minutoi da cidade. (- = "i 1')h

ALL'GA-SU um quarto, bonito, sem mo
rua do Curvcllo XÍLbilia, cm casa_ dc pequena familia.^a sc 1

A TA-HA-SI*, para família, n esplendida ca-
iA.sa n. 50 da rua Furquini Werucck, em
Copacabana; preço i8a$. t-'33'J H)S

A -LUCA-SH o •predio da rua BeiicdictO
XVIÜppolyta n. .15. com bons commodos;
as chaves eslão uo ll. 43 c trata-se na
casa dc frutas; un avenida Rio Branco
il, oi, com N. Carmo. (.4223 1) J

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUCA-SE 
4101- 13"? mensaes a çonfor-

lavei casa assobradada á rua Coronel
1'edro Alves n. C33 (Fraia Formosa), com
Ires bons quartos, duas boas salas o mais
commodidades; as chaves eslão no< ariuazciii
em fronte, oude sc trata 011 com Çorrea 'Kl-
beiro & C á rua. 1'riiueir.i d« Março
11. 2i. Teleplione 757 Norte. (393'D ^

A LUGA-SL, por tSii$, uma easa nc-va,¦Xl-cmii quatro quartos, 2 salas, banheiro,o,zinha, eíc; á rna Ilarfo de Mesquita n.049: trata-se tom o sr. Silva, na padariau^ 'ado. {..jji j) S
A IAJGA-SIS na rua de S, 1'rancisco Xa-

XXvicr ii. 753, \iuia boa casn com seis
quarlos o duaa silas; as chaves estJo iiá
mcsnía rua 6S0. UoíS L* A

A MTOAMSIÇ tres casinhas, novas e cÒn*
XXfortavciSi á rua Felippe Cmnnrílo 94.
peito do Bóulevard jS dc Setembro; trata-
se un mesma rua u. ioo. (2704 L) J

A I.UtlA-Slí por 71$ uma boa casa en\
XXponto de cem réis, n t-, mtnutüt d4
cidade; na iua de S. CUrisiuvão u. 613.

t3471 L) B

ggg 
ou_ moço de tratamento; n, Corrêa I J2^1%£Z. tt &.ÍS SáW"'"•^ '"- Um -'-" armazém da esquiua c trata-se ua rua da

Quitanda 90. (.2792 II) J

A LUGA-SK uma casa. com -• quarto?, tuna
XXsala, cozinha e quintal, na nveiiida da rua,
Petropolis 112; aluguel <i!?, cai Sanlá Tlic-I» _^ ^aSsm

m»!l!IOnEliBII!l!B!lil!BVillini!llill!lIIV
OS QUE'SOFFREM DO ESTO- ¦

MAGO DEVEM USAR f

' LUGA-SIÍ o lobrado, para pequena fa-1 Wl
iTÍLmiiia, na rua Augusta n, -t, Santa The- Jjji
rí?a; no$ trata-se 110 11. 2. (.'.Soo 1') .1

i!li!uBffl»i3lliiemi!:!liK»;»ffi»iiiai!!!IB»IJ

A,..,..,... 
, , , , „., ALUGAM-SE'» 180$ lindas ca-

^&K%m™&JP^*nA~ -^s™ «onfortowls. á rua D. Mrmero 87, por :ooSooo cora 3 quartos, s . - S51 naná ,\ rt» ¦¦ »'tsa.as, cozinha, banheiro; ni-ormações, tcle- liail.l Qlf O n »SU9 .1 ao 11. »«».

A LUGAM-SK casas, cor.i boas accom-
XVmodações, paia familia rcflular, á rua
Barroso 11. 67, Villa Mimi, Ciuacabana;
trataTíc uo 11. 73; preços 110$ c i-'«$.

(2533 li) S

LUGA-SE um esplendido sobrado, á rua

phonc, sul io:.i. (=S3i F) 5

A LUGAM-SK sal.
iTXsem mobilia, en

alas e quarto*
im Ibgar muito ..

cavalheiros de respeito, ciu casa de um sc' no 11
catai; r.a praia da Lapa (io. (3!>7i F) J :

ALUGA-SESalvador C
salas; 4 quartos, hom banheiro com agua

n «n quente, boa cozinha, Rrandc terraço e
rua V. ,unr> quintal; junto ao ponto djs bandos e banhos

„, de mar. (3=87 II) J
(li 1703) Ei —-

A LUGA-ISJS o prcilio n. 7 da rua Marinho,
i"X-t quartos, electricidadc o itaz; trata-se ácom ou A 1.1't.í A-SK o casa 11. 13.. da rua D. Ma 

saudável. XXria Amélia. 84, ura armazém. 150$ trata- rua da Alfandélja; 11, 30, a" andar; as_cha
9, Casa VII. Villa Yolanda. ves n.

(2010 G) Tv
:H, Kyrc.Ünlu. (=757 ") T

\ LUGA-SIC hom predio, com todo o cou-
ítíLV-A-SK. â rua. Central Scveriano nu- i^Lfovlo; praça Ferreira Vianna 70 dF-

Xj^íj-tio roo, boas csaas, a ouartos, duaa s.v nema); Irala-so na pliarmacia ou Ouvidor 75.
!p, xtrieidade, cie. a ço»; informa-se na (3865 II) J
ijiesiüa rua. 108. (2920 ü) K|—-

A LUGA-SU a hoa casa n, 150 dii rua
AGencral Pedra, nronria mira qualquer ne-
(•ócio, lomlo nos fundos boa moradia ..para
familia; 150$. (253* E) S

ALUGA-SE, 
para qualquer r.csocio limpo

a maRiiifica luja ' '
rua da Alfândega.

prodio 
"11. 

2-ia d-
(-5,;(i K) S

1 amtmfít

PI! 
1-1(1 IS A-SK de uma pp.-weu-i .... '-
annos, (pie durma no emprego, I>*it*-1

Alzira Brandão
(.4=39 D) J

«serviço»
n. 43.

leves; na rua

IJKECISA-SE 
...

boa, para casa de um casal; ua tu
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-

lha tutu o iiicnoi' cecurao para a sua sub.

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor ile Mattosinhos, 34. doente, impossi-
biliíaila dc trabalhar, tendo duas lilhas,
tciido uma tuberculosa .

VIUVA SOARES; uréiha, «tm poder . . ,
n-ibaii-ir. . OURA radical du «onorrliua cliro-

VIUVA SANTOS, ri.-u 68 anno? ."' i.jcn ou receilte.ciii ambos 09 lexos '
t.ladí, í»veineiile doente de moléstia iu- I m poucos (,Í35. pof nro(.fisgos lnoder-

e ceguiaha sem «ai-! Iios.sein üilr:Knranto.se o. tratiunen-

de uma moça aue sejn
is .

do Senado 11. 85. (395" ») s

s
THEREZA, poli

Ho de ninguém.
VIUVA BERNASDTNA, com ;3 er--

AÍS WM E DE LEITE
, \YV\ P,l'.rE-SK uma ama de leite, por-* 1 laauwa, com 24 annos dc edade, leite
,2 ;, inèzcs; para tratar é mais informa-
ções, na rua das LaranjciniS 448.

(ioo) A) R

1 vil líKECE-SE uma ama secea
V' cozinheiro, á rua liarão dc ttapaffipc

uma
Ripe

(liüti C) J

íR;!::.^íH'':i:S-!':BÍ:':Rí.F;EI'W!':':Bsai:ilBt!rif;!:B
USOPPRBIS DO ESTÔMAGO, a
H DOS INTESTINOS U DO £
| CORAÇÃOr USAE ?

I Guaranesia I
a. íHl iB!:;.;R.!i:;g''ií!a!ii:iB;,:iiasB:::s::!:iB;s.la.::iBl

ciSlS E COZINHEIRAS

to. IiniiOtonciá, cancro s.viiliilitico.
dartliros, eczenias. íeitdas, ulceras
A 1)1)1. «OG e 91-í — Vaccnu de
VViíkIií—estreitamento de urethra; appl
do poderoso especifico contra molesti;'.?
veiicreas, etc. Pacaniento após a evm
Consultas diárias da3 S ás 12 e tias12 a»
10 da noite.— Av. Mom do Sa 11j.
mmmmmmmmBmmmmmmmmtIW—MWM) Wlinfclii»!»BK—^*

1CASAS E
ALUGA-SE 

o crande salão corrido 1°
andar na av. Riolllrailcol n. 1/9, Cafí

S. Paulo; trala-se 110 mesmo;; -3760 h) 
^

LUGA-SE o 1" andar do largo dc S.1o
Francisco dc Vaula n. ?;.. ;>or cim.

A'LUCA-S1' por 150$ mensaes o hom ar-
Ümázem da rua Vasco da Gama n, 179Í
todo pintado de novo, em ponto tmiiorlaii-
tu -liani vareio. Tura ver e tratar dirigir-
se a rua Sachet 11. ia, sobrado. (336áL) J

ALUGA-SK 
uma loja para neROCio, na

rua de Saiu'Aui'.a 11. 40; trata-se ita
Caia Fortuna. Praça Onze de Junii.).

A LÜGAM-SR bons commodos para mo-
Aços solteiros, de 35? c 40?; na. rua de
S. IV dro 11. i'4j, 1". (-77S !'•) J

ALUGA-SE' -píçto da avenida Uio 1-lran-
/Aco, um quarlo btin mobilado, tem te-
leidionc (i lua electrica; na rua Nova, 130,
em frct(tii ao Theatro JPhgnU.__(!;"5'-) J

ALUfcA-SU 
o loja dó predio da praça

da Republica n. 93. -t-ropria Para fa-
milia; ns chaves isião no sul.rado e tra-
ia-se na avenida Kio liranco n. 50. 11'
andar-, (6ol's '-> J

7es!i vossos Filhes no Paraíso
1 <?íis Crianças
Kua 7 d. 134

ALUGA-SE, 
á rua .Conde dc LagH n. :*h

uma esplendida casa Ue Ires pavinteritoSj
Ijroiiria para pcn$5o, (-535 $) H' ¦— '¦¦ ———. ... . -¦¦ '¦— "... npcama rua iup. vi.-y_Tu \jj i\ 1 —_

A LUGA-SK a boa r.a.-a da rua Augusta ' ¦ | * LUGA-SL; por iSo?. a easa da rua N.
l\2$ (Simla Tliereza), com í quartos, sa- A I.H.AM-Sl,- casas confo'taveis. eom 3 XMt-. de Copacabana n. 904, com 4 quartos,
l.u cozinha, banheiro, quintal e jardim; as XS-qnartJS, 2 Sidas,, banheiro, otc, perto <ln a salas, despensa, etc-, jatdim c bom quintal;
chaves no barracão, ao lado, e irai.vs,' na Collegio S. Ignacio, rua S. Clemente aso. chaves na mesma rua n. 1040 (padaria):
rua Sachet 11. i-i. Eob'.-.'ido. t; :.i lrJ -1 (357- G) J l.l. -i.|, Sul, ou 943. Sul. (.1740 II) 1

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COlfRP

A LUGA-SK cm casa de familia, 4 rua
XA Aristides Lobo 11. e.17. magníficos com-
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras de tratamento e botn costumes; a
rua i servida por ("versas linha» dc bondes
dc cc.11 reis e a casa. alem de ser muito lim-
pa, dispõe de um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores, trata-ie na
.. ;. emn o sr. Oliveira. J

4 LUGAM-SF, pequenas moradias de portas
±-\.e janellas com sala, quarto, e cozinha, na
rua Colina. c6. Kslacio de '-a. (nt..|.i )) )

ALUGA.SE 
uma pequena casa, cara

pequena familia, logar muno saudável
c milita largucra; traves'.» do. Navarro 35,
antigo; infora-,a,se na rna Itapiru 90, venda.

ji.^.-ii.i-Kf^iiiMiiraiMSflErBfíiriBSitBisw
â DOIS CÁLICES DESTE PODE- U
I ROSO ANTI-ACIDO EVITAM g
§1 AS MAIS CRAVES DOEiJÇAS g

1 Gtiaranema 1
% ========= i
t;;íiB_£_^.__Hrf*^^

ALUGA-SK 
a casa da travesji da Paz 45.

com 3 quartos, 3 salas, cozinha e quiu-
tal; trala-50 na. casa da esquiua da rua1 l-.s-
"c!1:1 7°' '
ALUGA-SK, 

por 150$. tuna casa, dc con-
'

fc*S
para salas c corredores, grande sortiménto e variedades em

padrões chegados ultimamente, preços sem competência.
Secção de armador, estnfador e tapeçaria,***** ™QSA E SILVALaoü m

Rua do Cattete, 34 e;í,

LUG.AiSK o sobrlidò da rua Menezes
ieira u. cn. ¦ por :ooí; liiforinaçucr

ttlcphonc sul 1014.
M

(1904 K) J

A 'LUG VSK o armazém' do predio mo-
Üdcfria; ú rua Senador Pompcu íoi; ns
chaves na leiteria c tr.-.t.isc na "ta Uru-
guayana So sobrado. (l'J» r.) si

Perfumaria Ntlncs, (3o3o K) .1 I lente.

Ai.UC.A-SIÍ 
o predio' da rua da Prainha

11. 17. armazém e residência. Chaves
ao lado no n. ii) e trata-se u.i rua da
Alfândega n. 131. sobrado, com sr. \r

) _
A LUGA-SK cm casa dc uma senhora só.

/Aojitiina si'a para descanso; informa-se
na rna tia Gloria íoj, aolirado. í.ir'J«i 1') i

Al,lrliA-SK 
o cscle»dido cobrado do br-

KO da Gloria n. 7, teiid-, 4 quartos, 2
saias, quarto «le banho, luz electrica, etc J
ãs cliavcs na loja, botequim; tratar, travessa
S Francisco ti. 32, Confeitaria tio Anjo.

(-"!.!-• I') J .
A LUGA-SIÍ em Santa Thereza. uma bo-

.í"\.nita casa lia rua Aurca n. 113 vè nova)
bons c areiatlos comniodos. todos com ve-
iu-zianas( lianlieira esmaltada; h-t.% c'cctii-
eid.ide. quintal c jardim, é quasi na es-
quina da rua Aqiicducto; ns chaves eslão
iu- nr. casa do cxmn. fr. dr. Ociavio
Severo; trata-se no Pltimincuse Hotel, á
jiraça <la Uepublica n. ?n;, saia -oi ou
U.uiz de Camões u. 'arntazein. (.V3|ólOS

U--'-'3

I)K ATiBBB'1'0 —r .... . ...
Unico infiiüivcl na • U-o;u U,.:»1«ei
creanças e. ndiiltoü. Amillcsdu com
exito nm loilas as moléstias da
irvoi'0 lii-oncliicn.

AT.I.V.A-SK uma espaçosa sala de fren-
Jft&c, com ou sem 'pensão; im rua Bento
fisbun ii. 4. Cattcle. (375» G-) S

Tel. Central 1136.

j%nT,UUA-SK uma casa com duaa salas,
.ÍAtres quartos, e pequeno quintal; na
ma do S. Clemente 62. (34""G)J
'A LCGA-SK uiii quarto mobilado, com

ZXpensão para ca:al ou cavalheiro dc tra-
lamento; na rua Cbristovâo Colombo n. 38,
Galtete. (.vjói Gj J

A LUCA-SK, poi-, 130$, a boa casa da rua
.fAAsstimpçüo 11. 25, toda reformada, com
jardim na frente, luz electrica. tendo tves
qtumos, duas s.ila;i e bom quintal; para
ver'e tratar, na rua Sachet n. 12, sobrado.

(3559 G) J

. /V LUGAM-SK, para famílias de tratamento,
XXás casas -ia rua Kcal Grandeza ns. 33 c
4$i~i na Villa Montcvidéo, com 5 quartos,

5» Salas, dita de entrada,.cozinha, copa. des-
Wttfisa , 2 bauhciroí, luz'.'<!ii;ctrica, quintal,"jar-iini, etc; paia vor e tríjtar, ua mesma

rua esquina de S. Cleinciuc 11.' 355. ar-'Vnàzcin. - (3100 C.) .1

i LUGAM-SK eni casa de familia, bons
iAouartos rara moços solteiros; .para ver
e tratar na Marechal 'Floriano 11. 4-I-

(34';') K) J

ALUGVSH o esplendido secundo andar
Acom elevador. 110 centro cominorcial.
li.Hii-.-.iaçties na Casa Ciar!;. Rua 110 Ouvi-
dor, íoj. (K)

\ lAXIA-Sli uma ij-crfeita cozinlteíra, que
i iii."ii) dtuma nn aluguel e não lave rou*

casa de tratamculo; na r:ia Uc
. 29, quarto 0.

(3040 C) S
Clirtalina u

U.'1'.Ã Slí uma
i

ia htm co;
trata-se á

i n. .ij.

ilieíra de for-
3 lioras; tia

.brado.
(IM) 11) J

A l.tV.AM-SK boas cozinheiras e inoct-
¦Tli ;•!.„;, |íci;tf honesta, fiel c da ruça; pc-i! dn a .A.i;.in«r HoríiiRaf, ua estação du Vas-
s ;-.-.. (l-luvie.ii sellos). (4117 II) J
I p:Ii!« !S.\ Si; de uma períuita cozinhei-' ri.de íontíi c fogão; que saiba fa-
.. na:*ar, c que tenha pratica dc todo

\ ¦ de cozinha, c que i durma no
Trala-se nas run Alies 0.\, La-

1 :r.'i\r.i.s ou Sete de Setembro 17;.
(-7.J0 in j

;í"1SA'SK dc uma cmprcgatla para
.linhar e lavar, á C3trada de Maria' ii. jiij—Olaria. (r.7.1 U) K

3)i'l,Kl'!SA-SK de uma
l para i-isa de faniilia,

A LUGA-SK o segundo andar da rua
i-.VUruRiiayaua 11. 33. Iutormaçoei
Caia Clark, cm baião. (G)

Dtorio; rua Sete dcV 1 UGA-SE um escriDtono; rua ceie u^-
iVSctembro 20; trata-so uo •|r,^|cn1,.:) 

j

A LUGA-SK um àrmiizeni, nâ- run do It'-s-
Aulcio 11. 235/. as chaves estão no «o. c
trata-se com Carrapatoso. bete do BÇtem-
bto 2;. ' ____Í2ÍÜ.HJ

A LUGA-SE o sobrado da rua. Menezes
Avieira 11. 20. por 100$; luíominçiSes,
teleplione sul 1014.

A LUGÂ-SK uma sala de fronte para cs-
Acriplorio de qualquer profissão; irata-sc

rua dos uivaudos 11. 5.;;
(liSil l-.l li

El R , Kíii todns as plmi-ninclns o ili-oen- auarl' is. Dep. Av. Mem tle Sá, 115. | «<¦

Snp|^ "por 
3110$, mensaes c por

,Jí\f;nHrato de uni anno, o^ predio nsst>brá-
ffaiB da rua Bohjatrtírf Constant u. 45

rfiílbria), em frente ;t egreja Matriz do S
¦Vi(ll'(i — SOOO. 'Coração dc Jesus, tendo duas salan, cinco

na mesma
i° andar.

A'LUGA-SK
iA'1'iradcntei
de novo; as

o lindo i" andar da praça
n. ü^, pintado c forrado
chaves por favor na loja.

(4150 LI lt

(1904K) J
"Á-TiUGA-SW 

uuin lo.in no beco.
óvulos Barbeiros. 'írntç-siv 110 so;
brado. (•' «O^1') >••

4 LUGA-SK para consultório medico, uma
Asala 1: um quarto: na rua Sele ile be-
tembro iv. ML sobrado. I|i:ji__j

Ã LUGA-SK o predio da rua do Lavra-
ildiii n. 163, com salões dc visila e
jantar, cinco quartos, cí.pa cozinha, quin-
lal itluiiiinado a clectricidade, etc. pro-
prin para familia de tratamento; trata-se
ua rua do líosario u. 12,:, sobrado.

(4138 1'.) '(

A LUGA-SK um magniíico quarlo, cm
Acasa dc familia. com ou sem pensão, a
empregados uo commercio ou a cavalhc-i-
ros decentes; ua rua dc S. Josú 11. 35.
s« andar. H'?5 K) .'

A LUGAM-SK sa
JtAíSojii janella (
¦mobilados ou n3u.
rna Tajior ,\y.

dc frente c quarlos,
..-.irada indcnindcntc,
u ou sem petuão; na

(3953 t'"> S

A LCGA-SK uni bom quarto de frente, cm
XXcasa de faniilia, a rapíizoa decentes; rua
Taylor 5, Lapa. (-|oo.i !•') J

4 LUGA-SIi o prodio n--,vo da rua Pi-lre-
jT3m)o11s 11. 7. era Santa Thereza, com Hml
iiudiiu, quintal, trts quartos-, duas sa
1-.:., lianbeiio, etc.;. v;r 1.12Í mciiiacs.

todos com iancllas e mais dcpcii'
com banheira dc mármore ci nque-

:odor a k«z o com fogão de saz. O predio
o tado tiluminado a luz electrica e a KM.
Trata-í.c com o sr. Vijtnal, ua mesma rua
t:. ,vi. ondo estão as chaves, o pôde ser
uxaiiiinu.lo a riualqucr hora. O proprietário
mora nn avenida da Liftaçfio 11. .4.(40 |8G).M

A LUGAiSK a. casa d.i rua Santa Clara
XAu. 3z, Copacabana, própria para fami-
Iu de tratamento; está a poucos passos do
mar; informações r.o ti. 5a da mesma rnn.

(3781 iu j

A LUGA-SK, por ^-,oS. a casa ioiO da
XXavenída Atlântica, para familia de trata-
mento; chaves á rua N.^ S- 1040; tratar,
Uruguayana ;?, loja de jóias, de 1 ás 3 hs.

(.1640 ii)

ALUGA-SK, 
com contrato do dois annos

c 400? mensaes, a casa da rua Vallada-
res tn 29, próximo ú rua Nossa Senhora de
Copacabana; pódc ser visitada a qualquer hora.

(3.-00 II) J

striicçSÕ""moderna! teudo tres quartos
uas sala?, cozinha, despensa, quinlal e

ua iravesi.i da Luz aS, Rio
(31Í") J> Jluz electrica

Ccmprldo.

A LUGA-SK commodfls «• salas, no sobra-
Ado do largo do Kslacio de Sá lt. 77; Irata-
se no lltçstnu, (-^b0 '' '

TT,'ÜC.\M-SE, â rua Dr. Carmo Netto,
í-Slos predios us. 138 = MS'Ap0'i,,,3V
„. eiS. loja, uor 130$. e 11. aiS-A. so brado,
por 100$; trata-se na Companhia do Adm-
n.-straçãò Garantida; Quitanda- 63. (3004DU

LUGA-SK por tio
3 Tiobo iao
esma rua 11. ••,—„• . —.., n,.;

Companhia dc Administração GaraulidarUUi-
landa 68.

A LUGA-SK a casa n. 474 ita rua Barão
XX.dc Mesquita, eom x quartos, z ^ilas,
coca, cozinha, luz eiectrica e mais commn.
didades; chaves no ti. 4Tb; t^ata-se nr» rua
Araujo Lima 133, casa C. (2733 L) )

ALCGAM-SK 
duas portas próprias para

pequeno negocio, c um quarto, Arca,
tanque, etc; para ver e tratar na rua (lc
Suma Luiza 11. fcp. Maracanã. (37G3WJ

A 
LUGA-SIÍ, para f.uuilia, a boa casa 11.
3.) da rua José Clemente, cm í=. Christo-

vão, lògar muito saudável; preço 05$.

A LUGA-SIC, para faniilia, a bna casa n.
XSuo da rua do Mattoso, a IS niiiiulns da
cidade; preço iCof. ... (-¦.'.:" 1.) S

A 
LUGAM-SK boas canas novas, na mo.
derna c hygictiica Villa Ençenic; á rua

Marii e Harros n. 23'), próprias para fa-
milias. (-53" L)__S

C:iimn no Pnnvlso
VOSSOS rllilQS d»' Crlmio.ttü

t-»i. —m uua ij n< t;{ |.
Vesti

A LUGA-SK. barato, a hoa easa n. 71 da
XXladcira Joio Homem, com um magilificu
terreno; a chave está no u, 05; preço m-5.

1:33} !•), H

ALUGA-SE. 
para familia, a boa casa u.

47 Üa rua José Clemente,
vão, logar muito saudável;

em S. ChristO'
preço i,joSooo.

(=535 D S

ALUGA-SK p-r 'i'>:'-;-„° nrcJio ,*„,"ts,
AAristides Lobo lafi-lll; -VP^m-?!' napredio á mesma rua n. i-lG-lV; '«ta-se na

• -.--» ' -:— -*racao Garautida, '
p

A LUGA-SK o casa »¦ .W 'Ia rua Ilapi-
Ani, no Kio Comiirido: as jhavos^m,se á rua Barão de Petropolis u. f-'"n'f 

s5
trata. _. >•'-'' " '

V88ÍI VOSSOS FilhOS «ias Crlimças
-a.> ¦ ¦• Kua 7 u, 134

A LUGA-SK boa-casinha, assobradada, com
Xi.c quartos, 2 salas, cozinha, quintal o lo-
das as eominodidades. por 101$. e outra,
por 01?; as chaves á rua Dr. Carmo Netto
r/o, nçpuguci (33*8 J) -'

AMJGA-^K, 
para familia de tratamento

a esplendida ensa u, 237 da rua Mari/
c Harros, com magníficos aposentos; preço
243?ooo. (1:5.1.1 L) S

A LUGA-SK a casa da rua Gomes llrafi,1
iln, 49; íii$; Andarahy; as chaves estãt
1.0 armazém em frente. (-7D4 Ll .1

A 
LUGAM-SU" ns casas ns. 10 e 12 ila
rua Miguel Frias, com vastas accoiiiino-

dnçÕes para familúi; trata-se na rua da Al-
fandega 10. i° andar. ta7''iL) J

A LUGAS13 uma porta, .prompta para
jC"3Lqua!tiucr negocio, bom ponto; na praia
do Caju' 4- (a-Sa L) !

ALUGA-SK 
para pequena íamilia, u-.ua

pequena e lioa casa, por preço comiuo-
<lo c abundância tle agua; na rira da l*i-
herdade, ctu S. Christovão; as chave» ^i*
tão no u. zi da mesma rua, onde se
trata. Bondes de JocUey-Club. (aSn I.IJ

ATvUOA-SIJ 
um quarto n rapazes,

luz; t;a r*Ja dc S. Christovão ti.
tem
3«ó.

(385-1 W J

ALUGA-SK 
uma casa pintada c forrada

de novo, com tres quartos, salas, etc;
ata rua Francisco Ku^enio ti. ^50; aí cha-
ves no nrmazem do canto da rua (ic Sfci¦Christovão; trata-se na avenida Passas 105.

Uon D J
AILUGA-SU uma boa Casa com quatro

-rt-qurirtos. duas salas, espaçosas e mais
dependências; na rua Luiz Oarbosa n. 4S«

(2933 D J

AI.UG.-\-SK 
por 65$ uma casa com dois

quartos, duas salas c mais conimodlda-
des-, na rua Jorge Itudge ll. 53. (29.10DJ

LUGA-SK o confortável predio da rua
de Copacabana n. 868.

(35S5 H) J
A LUGA-SK

Ado cl. S

Vesti nn Pftrniso
VOSSOSflIílUS dns Crianças

ALUGA-SK 
u-.-.i aposento, para descanso,

cm casa dc pessoa discreta, no bairro de
Copacabana; resposta para a posta restante
da agencia do correio, n Pontes Ferreira.

A I.UGA-SK, á rua Ciiriotovão Colombo
XVu. 25-A. a casa I;-a'
.-e.ú rua Laticle 305.

liiaucl 150$; trata-
(1--04 c) ;

% LUGA-SK, P-r 3S0$, a casa 1S3 da rua
ij&jaiüo dc Guaratiba..' Cattete; trata-se nn
nieS ii.i Alfândega ¦-'. Peixoto & (•¦

(4-i-t t;> i

A LJJGA-SE, por cso5. ,1 casa 6.1 da rua
XI.Silva Telles, com boas accommodações
pnra familia de tratamento; as chaves, á
vua N'i .S. de Copacabana i.Oijo; e trata-se
1'cisolo S; C, ruà Alfândega ie. (-I--I3 U)J

ATíUOA-SIC, 
cm Copacabantt, ú rua João

LVancisco n. iG, unia cas:i, com 3 quar-tos o mais comiuodidadcs, perto da avenida
Atlântica; altiKuel i""?; cliavcs, por favor,
au lado, n. ií>, e trala-sc á rua Conde de
Bcinfim 5.1.1. (4147 HO K

A IiUGiVIU-SB muito om conta ns
*£*.«iisiis ns. 02 c 9t>. ilu rua José
Vicento (Andariihy). As chaves
nu, venda ao ludo ir. 02-A. Trata-
su nu Avenida Central 12S, sol).

(J 1004) li

ALUGA-SK, 
por 71?, tuna casa. cm con-

dições hygienicas, com do''s quarlos, duas
salas, cozinha, pia, tanque, etc.: a cliave esla
na rua Itapiru 11; 90. armazem, c trata-se
ila nicinia rua 11. 350; (tou J) J

A LUGA-SU a easa. própria para negocio
Xlc moradia de familia, tendo installação
electrica c gaz. sita á rua Krei Caneca 4-I-:
tr.-.ia-sc na mesma, das 8 ás ia horas, com o
próprio. (l°|o J) «

Vesti vossos Filhos no ParivUt»
dns Crianc-a»

Kua 7 n. 134

AIíUGA-SIJ 
por ion$, uma boa casa,

frenle dc rua, com bons comniodos e
liu: eleclrica; na rua Jorge RudKC n. 571
chaves na avenida junto. Ú931 L) J

A IA-OAMjSR duas cisas, novas, com 3
XXquartos, - salas, luz eleclrica, fo^ão a
kuz c mais depeudencias, próprias para po*
quena família; á rua Pairía FrciUus 50-A,
perto do mar, Copacabana; tsMar, á mesma
rua n. ii. (qi-id II) J

A liUOA-SE o 1" andai1 da vua
AiíJenei-al Camai-a 58, para cs-

\ LUGA-SK pi
xX-Siiut'Antia n
Caneca; trala-sc
l'ci::oto .V C.

r íjt $ a lojn da rua tde2iíj, perto da raa .Vrel
na rua da Alfândega i-'.

¦ U ¦¦- I' .1

K TiUCLV-SM !)'>•' SSftS poi- nicz o
crlptorlo ou moradia. IriiM-f,.11" XSinreilio de dois andares, ;'i vua
r, do Ouvidor 1)0 o 1)2.(15-91. > l'-j Mi-m/.es Vieira Ouiliüii dns luva-

liilos) n. 2í; tem boas iieõommo-gabinete,
e ntcovaA LUGAM-SK uma boa sala e

Acom quatro janelas de frenle
c.paçosa, próprios para escriptorio ou con-

io: ua rua da Cario 

PSSaBSgEKHBKB

1«.

iZBS3^$SZ&ttá&&3*&*W$

Í >;'.!'. '-A Sil dc vn-.a cozitilic-.ra para o
l';-..il. .- que Jn-ii.' cm casa <!.>s pa-

i- •¦•: .i.i.ít na rua liarão de Me-qui-
. ,-: Aa.l-.taliy Grande. Uo;í_I^M

OHK.'ISA.SK de uma lioa, cozinheira
i <;'*.-.• tl.rir.t uo alueuel; é r;-;i Ser.ai

: \. ,:r.ro n. 15, Ilotafogo. W-3-' ''" .'

boa cozinheira
p» riucna. á rua sul..-.

, _ __Jf5j '" M ! ;""''"': lr-i:"?1' n;LÍ±i' '-7S"!'-' J,

ia Granado & Filhos |
i;l:'

1 a 1 gramraapara pesagem i -

ilneõcs c (iniiil.il: paru ver e tra-
lar á Avenida Mem dc Sá :'.'.>. '".ia.

(.1 420ti) l'I

jroar
RUA URVGVYAMA N. 91

DROGAS NOVAS
P Remédios jffaraiiticlos

Preços baratissimos
Sm^Jtt^rl

i LUGA-SK parle do Io pavimento 'Ia rua
! ÜSachet ti. u, constando de a bons quar-'lo-, ampla sala c dependências; trata-so no

mesmo; preço t,io$. (3QI'J *W J^

uutttxb:

l.L'i'..\-Sl
rime

l'r
lendii

bani

KeuriiF-thonlcos, nervosos, rlapmiperntios, curae-vos-rápida
e raclicalmonto com as GOTTAS P0TI5N''.IA'1ÍS DO Dli.
WU..MAN. Na IMPOTRNCIA ooffeitoú imraetliítto ou pro.
Krcssivo, segundo a doso ; não cansam o ostom igo. Vi-
3ro 3SO0O.Deposito: RUA SET13 DK aUTKMlillO 01. S-30I3

A LUGA-SK, a íamilia do estimação, o , ,\ n-wíi-ar.
iÍ.paviiucnto assobradado. 106. da avenida | -Çiaccnmmodaç

\ LUGAM-SK magníficas casas, lendo boas' *jcs e luz clcc'rica; na Aveni-
.... I). Laiaa, rua Etiplirasia Corrêa 41, pro-
sili-.o ao largo do Maclia.Io; aluguel 13c?:
li-afa se com o encarregade. (1 -o- <-¦) I

CATTETE, LARANJEIRAS,
OÜTAFOGO E 6ÃVEA

A LUGAM-SK ,".---.-: magiiificas, na con-
i\f...rl.iv,:l Avenida Bella Vista, na rua
Kuplirasia Corrêa .;.'. proíiuui ao largo do
.Machado: aluguel 115Ç; trata-se com ; o
ftiílirrcgadò. (l=oit,)J

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E-M

A l,L'iíA-SM o i>rc«!i«t da rua P. Leopoldo
Xi-itít; ns cliavcs c^iüo no i6j; trata-se ua
rua do Keaende i'-ü. (a;i3 1) J

u LUGAJSIÍ a cara 11. 53 da travessa ALUGA-SK, por preço barato, boa casa
i'3.l'rn.: Lima (Botafogo), com i-.tl.i de vi- XXcom dois quarlos. duas salas o bom
âtnsi cala i-e jantar, hanheiro com ^V'y* ouinlíil, na rua Cardoso Marinho, Praia

A LUGAM-SI
^íjLtuti onari

peno do mar u-ia
este por .riS, com utoij"asa di-

t LUGAM-Sli boa
iVrios o lavadeir.-ii

1 n. Si.

casinha

(•1

i LCGA-SK a loja <lc moradia 1
rV.h.s Andradas 11. 1.-0. co:n duas

quartos, cosinlia. quintal e í.:.:-
(4240

ra opera-
Kiachuc-

1 lí) s
' 1 ru \

salas,

1")

Maiaiiça americana sensive
iirai.uila d.t nossa frosuezia.

i LUOA-SH o um c.^rã ou n doía sc-
Xinhovcá de tratamento, uni bora quarto
com iiensão, niolnlin nova c com torfo o
conferiu, ctu cosa ile íainilia dc tratamen-
to: na rua Júlio Cc^ar ti. 66, z{t andar.
(Carmo). (3553 11) S

V LUGA-SK um estendido quarlo r.io.
ílbilado, a moço solteiro, com cleclriri;
liule c teleplione; na avenida -Mciu de ba
1, n;. sobrado. (42:-2 l.l __S
A LUGAM-SE uma boa sala de fronte e
A.11H1 quarto. Km arejados. cm casa ae' 

; na rua dos Inválidos 11. m".
(.|:.;3 1'.) S

A LUGA-SK, mobilado, uni bom quarlo do
Üfrentc. com pensão, luz o café, a dois mo-
v.. por 80$ cada um; na rua Urtiguaya;
na ç;. sobrado. (426; K) S

< LUGA-SE. um bom cuarta, com janclla,
ilciaro e bom, casa do familia; rua du
Uospicio 11. rSç. (-I--Ó5 K) S

.ni.lc quarto liara creado-, ávcn com \S . I
ziiilia; o na parle assobradada quatro

. ., nft- ¦¦- 1'reço aSo$; tratas-: u.i avenida Ria
clectricidade. cin casa di- iam.ia fran- j ur,J;:., ,.. r„, ;, ar.dar. (3'9a l')_J

ALUGA-SK casa mobilada, a familia de
i*.tratamento, cm rua transversal á do Cat-
tete c l'*latiie:i!jo; informações. leleiyiotte

armazém. Trafa-se :-.i rua 00 u;ivia.>r -..-:. | a .„ Central.
11 Magalhães. (27Í1 G) J ¦

Formo?;;; informa-sc na mesma rua Cardoso
Marinho 11. ;. escriptorio. (a;08 I1J

ALUGA-SE 
o confortável predio da

de 1'avi.iu i.i' 11. ioo; :.-. chaves
Trata-se «a rua do Ouvidor

,'x tíUCA-Slí a casa da rua da America
ajlii, 48; 2 quartos, - salas, quintal.

(js.1.1 d it

A LUGA-SE. em ca-a
jTLKiiiiira sala de fre:
dependente, ou nm qua
hiíí?; rua Corrêa Lh:í
do 1'laraengo.

dc fa>:iili.-., uma ma-
ite cmi entrada in?
rt-; com ou scai mu-
a cx% quasi esquina

(c-5.1 G) J
¦í TvU'íA-Sli unia casa nova. com dois

XViii-arios grandes c uni pequeno, salas,
inctallaçõcs clectricas, lavatorias fn.Bão n
r;.: ou lenha, per tooS, á rua iq de Feverci*
1.1 11. 56, perto da Voliratarioi
rua iSctn de Sctcmbio nó. d;._

(31S1 G)

VLUGA-Slíi próximo a"'
xiespleudido aposento «lc
lifur licnsáo; rtia Silveira

ÍA 

I.IT.AM-SI-; dois quarlos, indepcndetUcs(
xxcom jnuelltis, eni casa <le família, a ca-
sa' sem filhos; na rua da Gamboa n. t.ií.
sobrado, próximo á esquina da rua do J/i*

fronte, com 0111 vromento. (--ni.1 I) H
Martins 140.

(30.li G) S

A-LUGAM-SK csplcniiidus quartos e sa-
jíLlas, c-.m crande iardim, perlo dos ba-
nlv- de mar; rua lluarque de Macedo 3a.

(1171 G) .il

A fiUGA-SH para familia do tra;
líata-sc na | xilt-tiineiilo o confortável nredio á

vua ilas rjaranjeiras ». 'A~.S. Ivstá
aberto. (J '1217) <i

A LU Cl AM-SE, saias ei quarlos, todos o^
JT&commodos tem janellas, grande quintal,
tanque, banheiro e cozinha; rua Affonso
Cavalcanti 174. (.i-Si I) H

ALUGA-SK 
a casa da rua Dr. ressoa de

líarros .v; ns chaves estao no n. 30, r
trata-se na rua do líosario 8a. (41C4 J)H

,* LUCAM-S13 quarlos na rua # Itomfim
jti.11, gfí; têm muita ar-.ua C muito lerre-
no. a io?, 33$, 30$ c 3SÍ- (3810 D J

A TAJGA-SE a casa da rua do São
^"Mailz Gon/iiKa IMS. vav 130$,
sendo cratis o declino scuuii-
ito mcz do moradia. As cliavcs
estão no armazem em írenle o
tratn-so e om Taborda, na rua
Sachet n. 15. (.T 2í>:í«) 1.

ALUGA-SK tuna casa pequena, por 50$
XXna rua I«o!>cs Souza n. u ,S. CliristovSo

A LUGAM-SE (luas boas casar, uma na
í"S.travessa Marictla 31. Catumby: as cliavcs
uc aS; outra na rua Theophilo Ottom_ 20a,
trata-se na rua de S. Pedro, on.le c-Mãn as
chaves, no 11. 18S. (-U37 J) Ic

A LUGA-SIÍ a c
ÍXII10 11. 1S8.

sa a r ua Machado Coe-
Cl-óG J) K

HADOOGK-LOBO E TIJUCA
,1 LUGA13E o predio assobradado da rua

x\.ll.'id.l-iclí I.obo 11. 1.71. com cxcellcnter
nccommodaçõesí
heras.

aberto das 10 ás 3
(4063 K) U

A LUGA-SK, para íamilia. a casa n. XIV
ri-da rua Felix da Cunha 11. 112. nò largo
1. Segunda-1'cira; preço 101$. (aS3" MS

A I.UGA-SK. cm casa dc familia. á rua
irxlladdoclc Lobo 11. 4ir, uma sala de
frento c dois quartos grandes; bem ijjohl-
hilos: cozinha á mineira. (3519 M 1»

A I.UGA-SK, por :8o?, o sobrado da rua
IVCiudc de llomfiin 2.;,,. com 7 1' '"",
1 salas, quintal, banheira, lua electrica, pro-
pria para grande faniilia, sociedade . ou
pensão. (*?3.t K) .1

A LUGAM-SK, á rua Haddock Lobo 425,
il, cavalheiros dcHralainento. pntimos apo-
sentos. com 011 sem pensão; di-so comida
., domicilio. ((^537 K) S

4 LUGA-5K o pro
i-i.Cald'.vc!l n. 58,

predio da rua Cícneral
por ito$, tem duas

; c tres quartos; aa chaves estão na
pesada n. 5,6 e trata*sc na rua Ma-

al 1*. Peixoto n, 221. i?,9V) 1) J

A LUGA-SIÍ uma rara. com 2 salas, 3
Hquartos c mais dependências, ua rua Ce-
neral Roca 112. casa II'.: as cliavcs estao
11- rua lOracmbargador Indro n. 5, paçlarin
Kstrella Matutina. (lu" M 1{

A LCGA-SK a bella casa da tra-
.íVvrssii de S. Salvador 5!t, per-
to da rua Haddock Lobo; informa-
se nossa rua n.«93. (£2783)K

A LUGA-SK, em cisa dc familia. um bom
iT.Yo arejado quarto, com ou sem mobília
c com pensão; rua S. Francisco Xavier 37,
próximo Haddock Lobo. (squiua do largo.da
S.l-.'.l'.ila-1'eira. (-';'«J l^'-1

A TjUGAM-SIü ns casas dn rua
-í^l). Maria 71 (Aldeia Campista).
transversal fi, rna Pereira Nunes,
«ovas, com dois (inartos, duas
salas, cozinha, banheiro e taiinuo
do lnvaeeni, todos os commodos
illiiiniiiados a luz electrica. z\s
chaves no local. Tratn-so 1111 run
Gonçalves Dias 31, próximo du
cidade, n poucos passos dos bon-
des do Aldeia Cum pista, cuia pas-
sasíciii em duns secções 6 do 150O
i-fiis. Mutueis 100$ o OOSOOO. li

I GONSTIPApO
lonie rEUORAIi MA1UXII0
Rua Sete de Setembro 180

A LUGAM-SK casas novas a 8.»5 e t-to$:
i'V-.ii rua Coiiíeiliciro Joliim. esquina da
rua llclla Vista, bonde de Villa Isabel.

(34=., I.i S

âLUGA-SE 
á rua Ávila n. 114 (Ale-

giiri) a excellente casinha n. 2. pro-
pria rara solteiro ou pequena familia, lo-
cal alio. tranquillo, muilo saudável. Alu-
guel mental, 70$, incluídas luz c!c«:;rica e
taxa. Trata-se uo mesmo. (814 1.) .1

A I.IIGAM-SK os bons prédios 115. 407
J.\c 41") do Bóulevard vinte e Oito dc
Setembro; as chaves estão no n. 417.
Fadaria¦ (337° '¦) .1'

A I.UGA-SK, por 71$. o predio á rua T.a
X\.rãü de Hom Retiro iço-A-I; lrata-s«
ra Conipanliia de Administração Garantida
Quitanda 68. (3008I V

A LUGA-SK o prtdio da rua Nery Ver-;
jírVreira n. 8o, com quatro qunrloá, duaa
sa*as e maís dependências, jardim e quintalr
instollaçãn electrica;' as cliavei estão na
nadaria defronte, oude se'informa.¦(iióii G) K

A LUGA-SIÍ,
Al,, rua D.
bi.as

por iso$ mensaes, a casa
Poly:;cua. cc-ui í quartos c

aimodações para família.: irata-se
(-:: i G) .1

4íLUGAM-SK, rm c.i=a de família, dois
iiour.rlos juntos, e um. separado; (la-.sc
peiiíao,
tete.

,.;.r.r; rua Corroa Dutra 74. Cat-
(4039 G3 R

A LUGA-SK cm casa do familia um bom
^¦J-qu.-.rto mobilado, fará casal ou cavalhci-
rodistineto. próximo tios hanhos de mar,
.,.., pensão; r.a travessa Marquez dn l'a-
.;,.'.¦. -a. (4í74 G) lí

A MY>A-SI\. pnr oo$, o prodio á travessa
Xi-Dr. Araujo 6o, com j quartos, 2 salas,
quintal c mais dependências luz electrica,!
p.-z, etc; o predio acha-se nberto todo o|
dia; trata-se na Companhia de Administra- ;i;f>o Garantida, á i ua da Quitanda 08.

(-77C D '

i LUGA-SIÍ a casa n. C.i da rua Dr. Paulo
irXde Frontin (atitfca Morri Jo Senado);
-ii chaves estão na própria casa, das to ás í
horas da larde. (3003 1) j

VLUGA-SK, 
a casa da rua Salgado Zenha

n. 73; ns chaves estão na rua Conde
Doiníiin 

* 
11. 211, c traia se ua rua 1" do

.Março 01: aluguel i;-5. (.ií)»1 u» K

TOSSE

mm e rnuMi
!>ltl
1 1
l-.-elic

ÍS VSK

11. 0-* •

creada pari ar-
avenida Guiucí

(.-,20 C) J

n!

S5K
1

F)ü

?!

V
lv .
T'-.

1

1SA-SC de ciir.d-. para todo
ivico. n-.ci ii lavar c engommar;
meudíidor Leonardo :-.-,. Santo

(..'."02 O .1
-.'. <K de unia creada para co?i-

e mais serviços, ua avenida Uio
. 3J3, a" a-.l.lar. (41-3 I>) J

V LUG AM-SI-, desde 4;$ o SoS. mortos-i"Vc salas de frente, bem mobiadys, ua
peaâãú da praça Nfauá n. ;.;, a° andar.

(aoifi lí) J

A kypA-S^ um eommodo a pequena fa-
xxmilia íiu a casal; na iua de S. Pe*
dro 11. 333- (1785 1'.) }

'Xomd n-lTORAL MAni.VtlO
Rua Sele dc Setcmliro 18C

i LUGA-SK uma sala do fre.lK. 'a 
pes- A LUGAM-SK duas Tnlas de fren- 'nAMnn 

A í\ /im 10 A l\ 00 , 
°3 m°d°,- reCebld^ J?C numÃll5Xlsoa., muito decente-, na rua Trere de ' 

A e. com <5 janellas c sacadas, 1) \ í\ l / t- l \ —— VCIVlUS 11 pri\slllÇti,JS 1111 CASA PKEITAS.
HtcJJi^E-. "¦"¦'. '¦'¦ f"':;-'- J£^JiLi I em casn dc duas pessoas, eom luz f li W li A ü f |] |4 \ I rua Lins dc Vtisconcc-llos n. 23, cm frente ú

\ LUGAM-SK desde 45S a SoS lWtos electrica: na nm S. l'çdro li»5. | Ql »J£V£'l'j1^-lJJdLLJLZ^Í, ICStaO-ÜO lio K. NOVO, S 4008A".Vc salas de írrntc, bem mofai Vi-.s. na CSnílilllt dli l'ril!ínayanil(fe3920)l'. , w>.,Mrn..f,j«.u,..«MiHu—»

i LUGA-Slv um '-" anda;
XS.Ottvidor: informações p

fa. í Joalheria Bovc, ua mesma r

pnr-
ALUGA-SK vc preço muito razoável

XXexccl ente loja, ladrilhada c-y,n tri
tas da rua do Cotovello. quasi esq»
rua da >liscr:cordia n. 43, loja, cadê se
trata; está limpa e é pr.ip.-ia para depo-
sito ou negocio limpo. (.iiHolOJ

ISA-SH de uma creada! Imuica,
casa de um ca* il estrangeiro.''.:..; rua Conde de llomfim 11.

(jiSiC) R

I^A SK dc uma ere:.da para todo
.'¦¦¦¦. cm casa de uma senhora sé,

iilliinhos, .e que durma no alu-1
1 . Dr. Maia Lacerda 11. 67 —

(¦',222 C) J
'ÜASE de uma creada pira cori-

c lavar paia um < ..-;I s-c.n íi-• •¦ '. 1 ;.•;'.iuo, dormindo tora;
• '.-¦'.„:•.'.;'::.:; ' rua ão Kiachuelo
- * .;:, daa ií ás 12 da manhã.

(1-.13 ») S

\ l.l'1'.A-SK uni coiumodo, bem arejado.
ir3L.com clectricidade. era casa de pft|tienafamilia; á rua do Sitiado <;-•, sobrado.

 (4016 
K) S

(1-.-1 Ií) J

i LUGA-Slv o armazem da rua General
ACa-.uara 11. :,o3; trata-se na rua do Uo-
sario n. roa. i" andar. ti--r h) .1

A LUGA-SK o sobrado
rVdo Uio liranco n. :¦

Visconde
U-M10.I

A LUGAM-SK tres consultórios, coniple-
Xi.tamcr.te noves, para dentistas: na rua
áj Ouvidor i-.. 133: trata-se na loja. .

(4C4! K) .1

A l.í.ViA Slí q oredio novo, u da latlmra
XVdo Castro, junto ro Riachuclo; 2 quar-
tos, 2 salas, dependências c luz feíecrrien;
chaves ftio 9-Iíj tratar, Gonçalves Dias- ¦ 58-,
eus 2 ús 3. (.IjSl) -E) J

uma emnrcjftd;
i.al; rua Acre

(l-'.-o C)

para

r:1":OBESOS DiVHRSQS
Ae.-
Uaitnio;

I LUGA-SK o sair de frente, uo 2" an-
x.Vd.ir. da rua Rodrigo Silva n. .3, com
electricidade c agua corrente, a pessoa do
commercio. C.-775 lí) J

A LUGA-SK
A:" .andar.com direito i

á rua da Candelária n. So,
um optimo quarto por 40$,

5 dentai' serventia da casa,
(4034 ,K) S

,V r*UGÁ*SK r.:n espaçoso qttarto, cm casa
Í"Adc familia, a casal eu rapas, do cor.imcr-
cio; rua Riachuclo 3S3, sob. (3551 Ií) S

"a P-lio

i LUGA-SE o sobrado do predio n. 10
-fliia travessa das IV.rtilha.-. para. família;

es-! as clavos estão na. rua Barão de S. '"¦••
'"•|!is n. So e trata-'» na rua de S. Jo?5: )R n. 16, com Teb.ei.-a. (403? Kl R

i RREXDA-SiE o predio á rua São
-ti. Christovão ii. 198, inteiramente no-
vo, situado etn esquina, a poucos metros
da praça da Hamleira, próprio para nc.
eocio. com excellente sobrado para fami-
lia. Trata-se na Companhia de Adminis*
tração Garantida; Quitanda n. 63.

(3014 S) J

A LUGA-SE um bom quarto a moco? sol-
íiteiros; ua travessa Hciiis Artes 11. 5.

Ü--33 El S

A LUGA-SIÍ a casa
ÁA11. ul; traia se no
Ui.tafago.

V LUGA-Ç-.
Xi.ua ladeira do Castelló JÍ. casa II a
minutos da Avenida Central. (,vS;o 1-.) .1

D. Marianna I i LUGA-SE sala
aluguel ico?. ÜJar electrica, aluguel 60?

L'7.".i G) .1 j -K-ad. nte, r.is.i dc íamil"~Z. i"'

frente, mobilada. | \ MJGA-Slí, pira familia, a boa casa n.
entrada inde-] aA:o: da rua Sanio Christo dos Milagres,

com pcquccio quintal; preço 91$. (25.;; 1)S

,i LUGA-SK, por iRií. o
¦fSLVisconilO de IMiittoitcdo
quartos, 2 sala?, banheiro e
ves uo 107; trat.
Frias 30-

predio da .rua
K9. com tres

tquecedor; cha-
na ru., Miguel dc

(3847 K) J

rua Ilento
(|.-."í G) J

A LUGA-SK um departamento, cm tan-
xi-que c jardim, entrada indenendente; l'c-
Jr"'Ali:;::^ ¦-¦ t-''r-":'- \%Jv j

A LUGA-SK, por t;o$ mensaes. uma boa
xicasa, cem duas salas, troa quarlos, cozi*
nha. atua. tanque, etc, na travessa Cruz
Cima u. -o (Botafogo); cs chaves estão na
Venda; trata-se na avenida Kío Branco n.
SÓ,' 1° andar. (4000 Gj )

ALUGA-SK um ou dois quartos, mobila- ff-E" BSSflffl «& = rapin
Xidos. com ou som pensão, a v.r.-.a ou duas Ifi iiu, u is O iV-W i5Si »ã? 5 „,... 1...
senhoras, logar esplendido para banhos de 1* „
mar; informa Viviano Caldas, a rua d» *,lhros. ccicma», sardaa, pamio», co-
Hospicio Si. sobrado. (>-?o S^ J 1 f niicliões, etc, desaiiparecem rápida

i f.UGAM-SE bons
^Xsem; r.j rua da

commou
rassagen;

(4o:3 ?)

A LUGAM-SE bons quartos a c3$ c 30$,
J-jLa ra;'0.tes solteiros c casaes sen 11-
lhes; ua rua liará» de S. Felix eor.

(43S6 Kl S

A LUGAM-SK uma sala o quarto, por
-CJl4:S. 1:0 andar terreo da rua General
Câmara aSt. 1*293 ^ u

A LUGA-SE ura casa, cora quatro quar-
.A-tos, duas sahs, duas cozinhas, rntiíde
quintal, com um eommodo rara creados. ou
caral, com entrada independente,; e
dade. forrada c pintada dc r.
Maria Angélica 36; trata-se á
de lraji 134, oc. General '.'amara 370.

(272', G) r

}mente usando Poiuada Lttshana.
3-Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
•1 Tavares, Praça Tiradentes tt. 62.

¦- (Largo do Rocio). (A 4030)
czrv.

V LUGAM-SI
ZjLprcdios ns.

na rua General Pedra, ns
.!.* 1. nor *o$; ij>VI( nor

1.-4. por 110$: trata-se ra Companhia
Administração Garantida, Ouitanda 68.

(.',009 1) R

l LUGAM-SK. por contraia, o
Achacara, da listrada Velha da

nredio e
Tiluca Ci.
93a 10 j

*\ LUCA-SK, nor 100S. o predio á rua Or.
XSkXabuco de Freitas ioo;ri,.ta-se na Com-
panhia de Administração Garantida; Quita-
da 68. (3M5) K

\ LUGA-SK o pavimento terreo do i>rc-
XXdio â rua do Livramento :•.. ro?. com
excclientes commodos para famua, ; intado
e forrado, com installação electrica, etc,
etc.; traía-sc tia rua úoá Andradas n. Ss.
cliapelària, {3r.jo 1) S

\ LUGA-SK, por roo?, o predio â rua
Zi-Barroso íõll; trata-se na Companhia
Administração Garantida. Quitanda 6s.

. (3010) 
R

i LUGA-SK. por 130S. c predio á rua As-
ÁAsis lluciio 45; trata-"? na Companhia
d.2 Administração Garantida. Quitanda 6?-

(ioo?) J

i LUGA-SK. pnr a6oS. o predio á rua Ser-
Al,:|ic 31; trata.se na Companhia dc AJ-
niiuistraçjo Garantida, Quitanda OS.

(3011) R

K LUGAM-SK. era casi se
. X&umilo ..^-cio, unia btil;

vo; á rua I iticcpendentcs. bem moblUdc
rua Conde 1 a.ai!i couimodidadcs. a casal ou c.' na- Dois dc Derciibro n. ic, quas

£ Fiam. ngo. (40.

A LUGAM-SK um
-ti.casn de familia;

quarto e saleta. cm
Vif.-or.de dc
U002 1) J

A LUGA-SE, por SoS o r.r:.lio á rua Te.
XÍ.nente Coslti n*: tt"ila*se na Companhia
dc Administração Garantida. Ouitanda f.S.

(jóia RI

A LUGA.SE, por 60S. o predio .'1 rua Pau
j.XIíi líiíto 130; irati-se na Companhia dt
Administração Garantida, Quitanda 08.

(3U'3) K

A LUGA-SK a casa 2S da rua Barcellos;'
a~Y.i saias, 2 quartos, ç -ziiilia e quinlal; ai
chaves uo n. 30; bonde dc 100 túis.

(3513 L) H

\ I/UGA.M-SH os nrodlos da rua
¦t-WVictor Meirelles ns. C7 o 69,
niiitiirtos de novo. commodos par»
faniilia rcEiilar, luz elcrtrica, ,iar«
(lim o srande qulnlnl; chaves no
inesmo; tratar telep. 2550, Cent'.

(S 3945) li

\ LUGA-SE bom quarto com clcclricida-
XjüJc, cm casa dc casal sem íilh is; na
ruu Torrei JLomciu n. iiiii cafa ,(.

(4.-I-I D J

A LUGA-SK uma boa casa nova, coni
jSLjardlin na írenle, duas salas c duii
quartos, espaçosos, cozinha, dcsjiensa c Ua-
nlieiro, cicctricidade, quinlal. por 91?, ser-
vida por ires liiiba-i de bondes; na rua de
S. d.uii Gonzaga 11. 557, easa I.

(4'>'.o L) .1

grande caía c ni
cinco quartos e mais dc*

pendências, ciRua( electricidadc, chiicara;
na rua Leopoldo 2(12. (4140L1 1!

A LUGA-SE ror
ÃTLcnatro salas, ci

luz elecir

esquina
3 O) R

A LUGA-SE o :" andar d.i predio da rua
Xl-Cliristovão Colombo n. =S. onde se vê,
tratando-se na rua Candelária n. 53.

(3SSi G) J

$ LUGA-SE, r.o principio da rua Tavares
XJLBastós, «a Cattete, t.aia boa casa. com
dois quartos, duas salas, um grando porão
Ipbtt&vel, fogÃo a paz c illuminada á lüz
electrica; as chaves cátf.o no'5rr-.azcm da es*

TDRECISA-SE dc nm quarto mobilado
X cm casa de familia decente, para ura

A I.UGAJI-SE s casas da riu da Assnm-
jjkj.ç.ij i-.í. 29 e ji, Ilotafogo; as chaves

mazem c trata-3e na
(4(.3i G) J

J^JUj.t,.HJ 1.2-. -'.J <~ ,11. "

o e
.om sobrado da rua Vo

da Pat.-ia n. --71. piutad'
fc-r^do ne novo. tendo cinco nuartos, i
Aliás, quintal c todss as

4 LUGA-SE
iVluularios

t LUCA-SK uma rasa nora c ümpa,
jfVpara famiÜa, ú rua Jo3o Caetano 37.¦para ver o tratar das n ás J horas da'
tarde, as chaves na venda, ú;;;il) J

* LCGA-SK uma boa casa á rua Viscon-
•Xi.de dc Itauna n. 265, com quatro quar-
tes, duas salas, despensa, cozinha, banheiro
c um ipTinde quintal; as clraves na rua
Senador Kuzchío u. :6o; trata-cc uo lar-
^,•0 do liuíario n. 3-. preço. aoo$ooo.

(30=31) S
'i LUGA-SE a casa da rua S. Leopoldo

-^"*3M. côm 2 grandes salas, 4 quarlos, cie;
trata-se na mesma, d:; - da manha ás .1 da
taidt (413a D U

t LUGAM-SE commodos limpos, na casa I
/In. 4-. da rua =3 dc Setembro (Muda .'a
Tijuc-A; trata-se ua icc;:i'.a. c?nt d. Uernvin-
dr Baotisia. 1\

i LUGAM-SK dois commodos a moço; do
XÜLcommcreio ou a um casal sem filhos:
na rua Aristides Lobo 123, (42751-0 S

A I.UGA-SK o predio á rui Valp-raiso n.
XjlsS, Condo de Bomfim, com duas salas,
tres quartos, banheiro e mais dependências,
Ki'.z v. electricidadc; as chaves.estão, por cs-
pi-ci.il favor, no n. ,io, c tráta-sc na rua
Junqueira Freire 43. ((iS.- K) K

A LÜGA-SE uma confortável cisa. cotn
-Ti-todas as accomiiioíaçOfs pjra faniilta: Je
tratamento, r.i rua Visconde Figueiredo -i-i;
tratase cin Ilatidcck I.'.bo 37. 

' 
(4:67 K)i<

A LUGA-SK por oo$ a cata n. 2i-II(
xXdn rua ."ívTürc.í Karia (S. Christovãn);
üata*so ua rua da Alfândega n, u. 1VÍ-
xoto & O.  (.|--.t'i Li J

A LUCAM-SE casas novas com duaa 'a-
j."!.'^'-,, dois bons quartos quintal, ba-
nlieiro e \V. C. dentro ds casi, eleetri-
cidade, entrada independente, etc; na rus
Jockey-Club n. 137. ca;a 11, dal 5 ai
12, mrnoí aos domingos. Trata-se na r.a
•lo Ouvidor 11. iSj. Telephone 3117 N-i-
tt. oas 4 ú; 6, com Chacoti. Aluguel, Oi?-

(ílü L) J
•¦', VM-Sl*. por it-? bois cóí-i. co:n

-tii quartos, _¦ salas, etc. á rua Janu»i
c Mourro do V.-.'le; ãs chave» na praia '!'
S Clttistov-ao if:. e trata-se na rua (,«
Hosci lo n. mi. i" andar. U2."-! ,A>

h. LUGAM-SE boas casas, por i:;Ç_. com
irii nuarlis. a sola', cl.-.. á rua Mourão
do Valle c Jannuzzi; as cliavoj na Diaia
de K Christovão n. ií:, •• trata-se ra rua
do llptpvii-_j__;_i4.__l___.i° andar. ti£-S l.l I

A LUGA-SE, oor raoS. a boa :as.i da rua
X.V.\'a-.-.r Fonseca a. 10. um do; logarei
n-.-.is saudáveis dè ia. Christovão, perto dol
bondes de S. Januário, cotn * nuartos. .1
sab.s, cozinha e desoensa, ÍU'iminada á lua
Cfucixica; para ver, üü chaves na rua Sã'-
Luiz Gctizaga io3. onde se irata.

(36J0 L) II
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;io CORREIO DA MANHÃ — íecca^eira, 23 de Maio dc 1010 (__ ______

SO | E' ÜAIiVQ QUEM QTJEB.
PERDE «CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM Q USB.
TEM CASPA QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO
ÍM »»»c«r novos cabellos, impede a sua queda e extingue compl-tamente ii í>*pa
• quae*qutr parasitas da cabeça, barba e sobrancelhas. A* ^^Cü-iliJ-J",0" IÍt.»
Ml cias, drogaria! e perlumariaa e no dt perito: DROGARIA OIFFONI, RUA
TRlllklRO DB MARCO n, 17 antigo n. 9. RIO DE JANEIRO.

ALUGAM-SE 
por 35$. boas casinhas, na

avenida n. 55 da rui de S. Lu»
Gonzaga. (431a D J

AI.CA-SE 
por 70$ a easa n. 154 da

rua Matto Grosso, próximo ao largo
«Ia Cancella, com bons commodos. •_.'."¦

(4040 W M

AI,UOA-SE 
.por 115$ a easa da rua Gon-

zaga Bastos n. 65, com bons commodos;
trata-se na rua Uruguayana n. "fi. das
-2 Sa 3- ____l __ M

ALUGA-SE 
por 140$ uma cisa com tres

quartos; na rua 'Senador Furtado 109!
trata-se no 09. (4183 L) R

A I,UGA-SE n maRiiitica casa da rua dc
J\$. Christovão n. 13-1, eom tres quar-
tos. duas salas e mais dependências, com
roíitorto, elcctricidade. pintada de novo e
•forrada; trata-sc ua mesma rua n. 122.

(403-I,) »

A 1,-JGA-SE uni predio «ovo com Ire»
-i-Lquartos, duas salas, bom quintal,, jardim
11a frente, ,por 130$, na 111a Pereira Nu*
nes n. 129. As chaves estão no botequim)
outra
'DU -ViU.11'1-*.

a. 129. As cliaves estao no ooicquiinj
com dois «íuartos. duas salas. 110S,

loima rua n, 133. (5152 L) It

A I.UGA-Si', |ior 90$, «a Villa Marina,
XXL rua Uruguay 11. 104, uma casa nova,
com duns boas salas, dais grandes quartos,
esplendido quintal C luz electrica; as cha-
vcs na mesma villa, casa IV, (4145L) K

Al.UGA.SI. 
a easa n. 47 da rua dos Ar-

tistas. com tres quartos, duas salas,
cozinho, despensa, quintal e Jardim na
frente. As chaves por favor no n. 51 e
para traiar na rua Rodrigo Silva n. 26.

(4130 l) J

ALUGA-SE a casa n. 91 da rua Pe-
.íircira dc Siqueira, com quatro bons
quartos, duns talas, còp3, banheiro, cozi-
mim etc., Inz electrica, .reformada, de no«
vo bondes -de cem réis de S. Erancisco
Xavier, por i6ü$ mensaes; as chaves es-
tão na mesma rua 11. 03. easa VII e tra-
tti-se na rua do Ouvidor n. 145, casa Be-
vilacqua, com o sr. «Mnrio. UMjL) J

AT.UGASE uma hoa casa «a rua Silva
__Piuto u. 76 Chaves na padaria.

(4ooi t) J

ALUGA-SE 
boi casa pintada ,e forrada

de novo. eom duas salas, dois quartos,
boa cozinha, quintal e electricidade; na
rua Dias da Silva n. 7, dois minutos da
estacio do «Meyer. 80$; informa-se com o
sr. David, quitanda 35. (3887M) R

ALUGA-SE 
uma boa casa .por 35$; tra-

ta-se na rua Engenho de Dentro 26.
Pliarmacia. (agia M) J

ALUGA-SE 
uma boa «-asa por 66$, i

rua Wenccslào n. flo; chave no 83;
trata-so na rua Engenho do Dentro 26.
Pharmacia. _^*9'Í ' '

ALUGA-SE 
no Engenho de Dentro a

rua -Manha da Rocha n. 171, confot.
taveis casas novas, por 40$ e 45? i .uuor-
mar na casa V e em Cascadura, a rua
Ilamaraty n. 21 a casa IV por 40$; ")•
formar na casa i; trator a rua da Qui-
lanila 127. (3890 M) "

ALUGA-SE 
uma casa, com entrada ao

lado, dois quartos, duas salas, cozinlin,
luz c bom quintal; rua Bella n. 102, Iodos
04 Santos. Ü7C7 M) J

ALUGA-SE 
por 20? um bom quartinho,

no porão, com janella e entrada inde-
pendente; na rua Barbosa da Silva n. 42,
estação do Hiachuelo. (3421 M) o

ALUGA-SE 
ou vendese uma boa casa de

recente construecâo. 4 rua Lucio de
Mendonça, na villa Gerson, estação de Ka-
mos; informações com o capit.Jo Magno,
ein Olaria e trata-se a avenida Rio Branco
01. 171, Companhia Perseverança Interna-
eional. (3070 M) J

AI.UGA-SB 
para família de tratamento,

a casa i rua Buarque de Macedo 33,
Cattete. Trata-se na rua Andrade Perten-
ee n .34- Tel, 3657 Central. (4302G)

ALUGA-SU 
uma casa com duas salas,

dois quartos, electricidade. Aluguel,
61$; na rua D. Maria n. 160; trata-so
no n. 105, Piedade, das 12 Ss 14 horas.

(3929 M) S

ALUGA-SE 
a predio assobradado da rua

Lins de Vasconccllos n. 481: trata-se
cem N. Teixeira Sc C, rua do Hospicio n. 37.

(4138 M) R

ALUGA-SE 
o espaçoso armazcm da rua

Archias Cordeiro n. 424; trata-se com
N Teixeira & C.J rua Hospicio n. 17.

(4138 M) R

A LUGA-SE, por 100$, uma casa
Ripara negocio e pequena fami-
Ua: na rua Barão do Bom Retiro
11. 390: trata-se na travessa Her-
loenearda 44, Meyer. (J 41S7) M

Se V. Exn examinar
os preços actuaes

Gonorrhéa
r%**er»ti.'i*M-m*m»mrii I m»mmWÊmmm*mmuA±*fili*JI

cura-se em 3 dias cem
Injecção Marinho

lína 7 de Setembro, 186
..¦*"-flMIBlLI«rUMK--UMU

NICTHÈROY
ALUGA-SE 

um ou dois quartos, com ou
, sem pensão, cm casa particular; rua da

Sagração 6$, Icarahy, junto á praia,
(3903 T) R

A I.UGAM-SK casnn, por 60$ c 50$, ave-
XI.nida; rua lose Clemente u. 81, praia dc
H. Christovão; lrata-se na rui S. dos Pas-
sen n, 216. (3943 L) S

ALUGAM-SE 
casas de 45$,» «5$. cora

todo o conforto, bonde» de cem reis;
trata-se com Alberto Rocha. .4 rua Cândido
Benicio n. 502. Jacarépaguá. (3399-'» "

ALUfiA-SI. 
a caia da rua Duque Estra-

da Meyer n. "3, com quatro quartoi.
Trata-se na rua Minas n. 18. «Meyer.

(3375 M) J

ALUGAM-SE 
ou vendem-se duas casas

novas, na Estrada Nova do Engenho
da Pedra, entre Ramos e Bomsuccesso e
próximas ao n. 601, onde se informa; tra-
ta-se na avenida Rio Branco n. 171. Coin-
panhia Perseverança Internacional.

(3067 M) J

ALUGA-SE 
011 vendese uma Rrande cha-

cara; ver e tratar em Merity. coin
Lomba. (2483 M) J

0$ visieNARIQS St S: B: quo tem por fim
socoorrar a todos os necessi-
tados. Quem soffror de qual-

„._ quer moléstia esta S: S: B: en-
i via gratuitamente 03 recursos para a cura completa.

.-¦*. nirilivii-se em carta fechada aos VI.SIONARIOS.__, Caixa do
f?< Correi > 1917, declarando o» sy.nptomas, as manifestações da mo-
V?' lestia, o n.» 110, a residência e o sello para a resposta.
p«> ______

A LUCA-SE unia casa, pari pequena fa«
XYmilia, muito perto da oraia, rua do
Fundador n, 21; as chaves no n. 23, onde se
tratar, a qualquer hora. (j68a T)J

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

CASA 
nova — Vende-se uma por 2:200$

na Penha; trata-se na rira Machado
Coelho n. 22, perto do Mangue. .299oX)S

CASAS 
em Villa Isahel, dando hoa ren.

da, vendem-se duas inclusas a lindo
terreno, esquina, com passeio, murado e
bons , alicerces para receber um ou dois
edifícios, e próprio, e tudo se vende nor
13:500$; nüo se attende a commtssionis-
tas; informes com o sr. Miguel; rua Sou-
za l'ranco 197 — V. Isabel. (3550 N) S

COMPRAM-.sk 
prédios chácaras, terre-

nos, sitios e fazendas, para pedidos
na l«eiteria Leopoldineuse, Quitanda (,3,
J. U. Dart. (2385 N).f

IBMIM»
Ha de verificar qie as vantagens que
só i.'«A BRAZILEltA» poder obter, es-
tâo muito acima de toda espectativa,
taes sao as rcducçjpes feitas nos preços
de todos artigos, j

DESCONTOS de 30 a 50 |
em grandes SALDOS d-e oplimos artigos.

DESCONTO de 10 >*T1.;Í - -¦•

nos artigos de todas as secções. ¦

Plíinella superior, bonitos tfesenhos, a |J800 c
Cretone para lençóes, de èptinia qualidade,

em todas as larguras, clc 1,40 2$200, de
1,60 ....... xat.

Casimiras de cores modorrjps para saias p cos-
tumes de senhoras, do valor de 11$000

$900

2S50O
98500

VENDE-SE, 
i rua Vinte de Novembro,

no Ipanema, um terreno de to' por 50;
trata-se i r. Buenos .".ires 198. (S 2530) N

VENDE-SE, 
em Botafogo, um terreno dc

12 por 44. prompto a edificar; trata-se
á rua .Buenos Aires n. 198. (S 2330) «\

VENDE-SE 
um bom terreno, í rua Ma-

¦noel Victorino, prosimo i estação do
lEngenlio «le Dentro, medindo i2.\S4, _P?r
preçn de occasi.lo; Irata-se á rua do Kia-
chuelo n. 391; loja. (32504) N

VEXDE-SE 
um terreno, i rua Visconde

«le Santa Isabel (em frente ao íartlim
Jluolngico), com 9X88, dnndo fundos ou
frente nara a rua Ângelo Bittencourt. Tam-
bem se vende em deis lotes; trata-se com,
¦Mourão. á rua do Kosario n. 101 ou »
rua Souza 'Franco n. 47. Villa Isabel. £!_

V.ENDE-SE 
um terreno, i rua Duoueza

de Bragança (Andarahy), a um minuto
dos bondes, que passam pela rua Barão de
Mesquita, com 22X25. todo murado na
frente e nos lados; tratar com Mourão, a
rua do Rosário n. 161, ou á ma bouza
Fmneo n. .7, Villa Isabel. »

A LtULVSE, na nvenida Gloria, rua dos
U VArti.-itiis 11. 45. a casa 11. 3, com 2 quar-
to** 2 saias, cozinlin o quintal; as chaves 110
11. 2: tr:ita-sc rua Rodrigo Silva 26; pr«>
Co SoiSi.oo. (________» 'A -1

A LUGA-SE uma casinha com sala, quar-
ixto e cozinha, *pclo nlugticl de 31»; na
rim t-llariniur.do de *Mello 23*r, ».. ehave
está no 11. 233 e trata-se na rua Figueira
307. ltoe-ha. (3i3i M) S

,t LUGA-SE a casa da rua Soares n. 42,
X.IS. Christovün, com dois pavimentos, nua-
t.-o quiirios, duns salas, banheiro, «loisW. «..,
quintal, Ianque i.nra lavar roupa, terraço c
ni.-.is comniodidadcs inoderiias. Pódc ver-sc a
qualquer hora; ir_.la-so na rua do On™'"
11, f/i, cliarutaria. (4159 L) R

\.LUCAM-SE 
ns casas da rua Soares ns.

Co, 62 e 64, com accoinmodações para
pioneira familia; as chaves estão nas mes-
mas. nté ás 2 horas da larde: trata-se na
run Gonçalves Dias 44, com o sr. Faria.

(4261 L) S

SUBURBIOS
\ 

LUGA-SE e;u Anchieta, por preco mo-
ílien o novo predio da rua da Kstaç&O,

no lado do madeireiro. As chaves estao
com o sr. Alves do madeireiro (c trata-se
na rua Vinte e Quatro de 'Maio n. 49-
iS. Francisco Xavier). (39°4 M) 1.

. A l.UGA-SE um esplendido armazcm; na
«/Urna Costa Barros, esquina de Rosa
í-iiyao, (3953M) A

A«1(UGA-SE o preilio da rua 24 de Maio
jTXstç, Engenho Novo; trata-sc á rua 1"
ue Marco 6ti, Casa Forte, A. Mello.

(3903 M) J

\ 
I.UGAM-SE confortáveis casinhas, aca-
liadas dc reconstruir, íi rua Gregorio Ne-

vcs 11. 3A V„ Novo; aluguel 51$; cliaves nas
mesmas; trata*se na rua Ií. do Bom Retiro
11,-A, das 8 ás io. (3909 M) J

4 I.UGAM-SE os predios, 41, para rçranuc
-i "..familia, e 43, pura pequena familia. da
nm Propino, K. Novo; aluguel módico;
chaves no 11. .', da rua Fernandes; trata-sc
na rua lí. do Bom Retiro u. iy*A, das 8
â*j io, (.191" M) J

ALUGA-SE 
uma casinha nova, agua em

abundância e esgoto; na rua Borges 54,
Mcyer, 40$; tratn-se na rua Honorio 289.

(3486 M) R

A LUGA-SE uma casa, para familia, na
«tl-eslação de Ramos; teir. bom terreno plan-
tado, luz; travessa Araujo 15; «s cliaves es-
tSo 110 13, ua a" casa. (3084 M) J

ALUGA-SE 
o confortável predio á rua

Anna Nery 432, em frente a E. do
Kocha; trata-se General Câmara 89: as çlia-
vea no mesmo. (3317 __) 1

ALUGA-SE 
o hom predio da rua Te-

nente França n. 17, no Meyer, bonde
de Cacluiniby; quatro quartos, duas salas,
grande quintal, elcctricidade c gaz. r, laoí* 
fiador. (3875 M) S

ALUGA-SE 
unia boa easa para pequena

familia, com porão. elcctricid.-jile e jar-
dim 112$ mensaes; na rua Maria Calmon
n. 33. Mcyer; trata-se no n. 33- (277C.VDJ

tUCAM-SÊ dois prédios, â to Lia
Barbosa e Hermengarda n. 40. '^"2

dois minutos da estação. (2970 -'U J

T)REOIS.*i-SIiJ comiu-ni' um preilio-*- nas imme.liavõps da rim Ria-
chuelo até o Inrao da Gloria, que
tenha 3 quartos, 1£ salus o aliiiiiu
terreno; para tratai- ü, (rávossa.
«Muratori 63. (S 2547) N
rpERKENO — Compra-se utn em Jaca-X repaguã ou líocca do ílatto, que te-
nlia, no mínimo io X 50, a i$ooo o me-
tro quadrado. Aão sc quer negocio com
intermediários. Propostas a C. Miranda,
rua Ribeiro GuhnorScs u. 64 — Aldeia
Carnpista. (2570 N) S

VKXDlvSlv 
um barracão com bastantes

commodos para família; o terreno mede
16 por 3. metros, á travessa Catumby, 2,
Piedade; trata-se uo incsmo. (R 4062) N

Cobertores finos de lã, pafã casal.de 3?$ por 27$O0O
Manteaiix finissimos cora forro de seda, para

theatro. de 170$ a 200j por 84#, 900 c. . 959000
Camisas de dia, em morini resistente com bor-

dados, preços de reclátpe, 1$400 e . . . SS500
Saias elegantes de superior "'casimirá em cores

modernas, do valor de 2A9 por. .... 19$000
Camisas para homem, arlifeS durável e dc co-

rcs firmes— para redime — 3 por . . . 12$O00
Collarinhos superiores, modelos modernos, du-
zia í. •'.'.. 98000

RENDAS E BORDADOS, grande varie-
dade em toda» as larguras è a

preços baratissimos
EM TODOS OS MAIS ARTIGOS

para homens, senhoras e creanças, V. Ex. pode-
ra fazer grandes economias se verificar os pre-
ços reduzidos d'»A BR\ZILBEItA».

LARGO DE S. FRANCISCO N. 42

\7-EXDEM-SE na "VUIa Pavuna"
V excellentes lotes de terrenos

em pequenas prestações (le 5$
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Rio d'Ouro" o_ pro-
curar em frento A Estação da
Piivitnii o eseriptorio da Compa-
nhia Predial. Prospoctos e play-
tas são distribuídos na run dn
Alfândega n. 28. (___}.

VliNDE-Sl! 
por 13:500$ «ni bom preilio,

ua estação do Meyer, assobradado, alto,
de sacadas de ferro, entrada ao Indo, novo,
de solida construecâo, com bondes á porta,
edificado cm centro de terreno, com tres
quarlos, tres salas,, quarto para banho, VV. u
interno, installação electrica em todos os
conipartinienlos, jardim na fronte e «os la-
dos, balanço para creança e pomar; trata-
•e com Mourão, i rua do Rosário II. '.ioi

ou á rua Souza 1'ranco n. 47. vila
Isabel. «

TrE.MDUM-SB por 32 contos «luatro pre-
V «Uos, á rua Barão do Bani Retiro, bon-

dts á porta, com jardim na frente, entrada
ao lado. com duas salas, dois quartos, co-
zinha c quintal, rendendo 400S mensaes;
trata-se com -Motirão. á run do Rosário
n. ifii, ou ii rua Souüa l'ranco n. 47,
Villa Isabel. N

iiiiUiniraiaraaiüiüaiiE

Remédios que curam
*nmmmmmmgmtmammmmiar*m.mtmt tato/nà
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BRONCHIGIA
pois tem feito curas, verdadeiro

A milagrosa,
pótle-se chamar,

laprcs; nas broncliites clironicas, n;n
tosses de qualquer natureza, nas dores do peito, dtf-ietlUlade* de respirar, rou-
quidão, iuflucnza, etc., etc. E.xigir sempre a marca <Ic Ailolplio \ u,conc.l.*.-
(A. A.).

*
RHEUMA-TIJíA — Oura rlionmatismo do qualquer jiatuiiv.a « sy.
philitico, cryslpelas. ncvraldas, etc.—(.EXITAUXA-eiirii fraque/as-

Ecnitaes. impotência. — FAVA DI\-NA-• para facilitar a deiill.im
dns creanças. — Vendem-so nas pliarmacitis lioinocopathioas il.*
ADOLPHO VASCONCELLOS, 27, rua da Quitanda—39, run l.n«.| -
senho de Dentro o 9. rua Assis Carneiro. (11 íl!" I)

m ¦l!il»!iílilil!HlililK!:iHI!l!Hii;!IBIi;3H¥IS.: .Bniiiriiia:iiiii!ii;iiiii!iiii!iiiiiiainiin8!üii-iiiiiiii

\rENIMC-SE 
um terreno em bo.-n loear,

t por preço barato, Estrada da PcnJia, cs*
quina d_ rua Leandro, estação de Kamos,
Linha Leopoldina; trata-se com o madei-
reiro, pecado, na n. í.ro.i. (J 20.17) N

\rUNDlil-Si;, 
á listrada Real de Santa

Cm» il. 2.-1.10, uma casa com 2 salas,
3 quartos, cozinha com pia e agua com
abundância, fogão ccuíiomico, tanque, chu-
veiro, caixa rl'agua', quarto para creado. no
quintal, gradil dc ferro na frente, «io me-
tros dc quintal, platibanda na frente, tudo
em condições hygicnicas, bondes de Casca-
dura para a cidade dc momento a momçnto
á porta; trata-se na travessa José Bonifácio
11. 23, esquina da rua Augusta Nunes, em
Todos os Ssintos. (R 18S0. N

TT-l-INDIl-SK um predio, perto da rua Tre-
v ze de Maio, com duas salas, dois quar-

tos, cozinha, tanque, banheiro e bom ter-
reno; trata-se com o sr. Teixeira, i rua
General Bento Gonçalves n. 8, (S .o;i8)N

V--.\'D.I.-Si!_ 
por o contos um bom ore-

dio, i rua Boa Vista n. 68, cm centro
<le terreno de 11XC3, eom jardim e cradil
dc ferro na frente, com tres janellas de
frente, entrada ao lado, com varanda cor-
rida na extensão do predio, com duas salas,
tres «piartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, despensa, Quarto com banheiro
e W. C, eleciricidade em todo o oredio c
boa chacarinha: trata-se com Mourão. á rua
do Rosário n. 161 ou i rua Souza 1'ranco
n. 47. Villa Isabel. «

\7>EXIM£-S..: a trinta réis o metro qua- [ TrK.NDK-SE uma mobilia de quarto na rua
V «Irado de terrenos, nos subúrbios, pro- » VV&ruc Magalhães, 41, casa ... hiifce-

(4110 N) J
pro-

prios para sítios, lotes de 10X350, por 120$;
tratar com Querino, r. da Prainha ll. ".

(A 397«) N

AT-iliNUE-SIC por 31.00$ unia boa casa no-
V va, tle systema moderno, com uma sala,

um quarto, grande cozinha, tanque, latrina
e uma varanda rios fundos, passeios o sar-
geta em volt.t, terreno grande e cercado a j
íunco, ficando o predio 30 metros, distante
da rua, tendo uma Iwa entrada até ao pre-
dio, 4. minutos distante da estação de Ra-
ntos, do lado alio; trata-se na Padaria Cen-
trai, em frenle á estação. (J.1ioo)N

\*-iENDiE«Sl. 
uni clialet na rua llenrlqtie

de Mello n. i_; ver e tratar na mesma.
Rio das Pedras M. !•'. C. B. (3597 N) J

\r.lJNl)l*;-S,!2 
uni bom :ilio, com 15 mil

metros quadrados, eni Maxamboinlia; tem
acua, com plantaçiks e cercado. Preço 200
réis o metro quadrado ($200); tratar á'r.da
Prainha n. 7. (A 3977) N

VliMHU-Si; 
um correr de boa casinhas,

no liiiff de Dentro, por 8 contos, ren-
dem 250$; trata-se com o sr. Affonso. rua
do Carmo n. 66, sala 4, ás 3 Iioras. K' pc*
chinclia. tj 271)3) N

tratar á r. da Prainha ti. 7, com Queivio.
(R 397'i) N

I71vNn-li'Slv
V bradada, «

ALUGA-SE, 
por tooS. unia boa casa, sau-,

davel. grande quintal, elcctricidade; na
rua Goyaz n. esS. em frento a E. Piedade.

(.2363 31) a

ALTJCl.-.-SI. 
por iCo$ mensaes o Eranije

e claro armazém da riu Dr, Uias Ua
Cruz n. 176, no Mcyer, illuiuinado a luz
electrica, tendo ao lado easa de morada

Magalhães Couto,
chet n. 13, sobrado.

trata-se na rua Sa-
(35C0 M) ]

V 1«U<"ASK uma casa, cnm dois quartos,
./Vluas Pala.**, pia n.i cozinliaj na rua Car-
doso 32-A, Quintino Ilocnyuvii. (4056IDU

i 1.1'l'A-SK uma ra*;^. própria para nc-
./.Vgocio, em bom ponto; na rua Dr. Sil-
vu llnines 11. oo; ns cliaves estão na ru.i
í.nifi 11. 107-A; trata-se na mesma. Mndu-

a. 1.1575 M) J eslão 110 114

A,, I.UÜA-Sl. unia casa nova. com dom
Llions quartos, sala Rrande. cozinha, lia-

nheiro, cto., muito terreno; na rua Failrc
Honra n. 87, Engenho ^ivo (Cabuçu);
chave, e iufonuaçües por favor, com o
chacnreiro ao lado. U^l ») J

AI,UC,AM-SE 
tres boas casas liygicnlças

por 60$ cada unia; trata-se. na1 rua.Ini^
periat n. ió6. (3879 -M) K

A.I.UGA-SE 
pnr 110$ o preilio 11. 6 da

rua Duque Estrada '-Mcyer; as chaves

PO' DE ARROZ «DORA»
Medicinal, adherente e perfumado

Lata 2IU0O. Pclo correio 28500
Perfumaria Orlando Rangel

uma casa novíssima, aiso-
com jardim e. grande terreno,

tendo a quartos gr*ndes, 2 salas, banheiro,
W. C„ cozinha e ninis depcnlencias, luz
electrica, etc. i rua das Andorinhas n. 37,
liamos, pnr preço baratissimo. Vendem-se
também lotes dc terrenos de 10X30, bara-
tissimos. Trata*se á rua Visconde de Iliba*
unia 78 e 80. com o sr. Suceiia, das 7 is
9 horas da manhã, ou das 5 is 6 di tarde;
ou com o 3r. João, na venda jiroxima, em
Ramos. Ú826 N') S

nho Novo, •

\n,.VDE-SE 
uma casa que tem um ar-

niazeni dc seccos c molhados, comuto-
dos para familia, terreno 10x40. esquina,
por 7 contos, 1111 estação de Olaria; tratar
ua rua da Prainha 11. 7, coin Quirino.

(3933 N) S

TTIÍXDE-SE a superior casa da rua Hu-
V maylá n. 378; encontra-se pessoa para

mostrar, ao lado, n. 2S0, e trata-se na ruaVENDEM-SE 
a prestações de 15$ lotes

de terrenos, em Tota os Santos, 9X40; . .
em Olaria. 8X30; ein Madureira, 10X50; * 8. Clemente 61, loja; preço razoável.
n.-> «Engenho dc Dentro, 11X50; na Pie* (3957 «) o
dade, 11X150; 110 Engenho Novo, 11X50; ¦_ ,.._.,.,._'. . , ,

\7-I?ííDK'Sl3 o predio da rua Itapirú', 276,
? couslrucção moderna, com 2 salas, 4

quartos, despensa. banheiro, cozinha, qui.n-
tal, jardim entrada ao lado, (R .190;) *.V

TT.IÍXDE-SE uma casa nova, com dois
V quartos, duas salas c cozinha, com ter-

reno dc co de frente por 48 de fundos,
na rua 1'allet n. 33, Catumby, próximo á
travessa do Navarro; trata*áe na mesma.
Preço 3:50o$ooo. (J 31S8) N

VENDE-SE. 
o predio da rua Visconde

de Tocantins n. 34 (estação de Todos
on Santo.*.), construecâo solida c modCMia-
com t muitas accommotlnçOes, porão habitavcl,
jardim <í terreno, a 2 -minutos do trem c
bonde; trata-se no mesmo. (J 2927) N

Corrimentos
curam-sc cm 3 di.is com

Injecção Marinho
Kua 7 de Setembro, 186

VENDE-SE 
mna urande propriedade, no

lloulevard 28 de Setembro ns. 393 e
3«j5, sondo dois grandes predios, próprios
para renda, estando um alugado para ne-
ííoeio, o outro dividido cm commodos, dando
uma remia dc 350$. os dois; estes predios
crião cilificados «leiitro de uni torreno que
ivede 13111.30 de frente, uor 110 dc coinpri-
niento, prestando-se para nvenida; podem ser
vistos a qualquer hora do dia, c informa-
ç,"cs e tratar, com o sr Soares, na rua.do
Ouvidor 11. 34. armazcm. (3944 N)S

"\TEVDEM-SE cm pequenas nres-
V tacões, ao alcance do todos,

in.imiifk'09 lotes de terrenos no
iiinuiiifico e novo bairro deiionii-
nado "Campos dos Cardosos .
Estes são os melhores terrenos
que são vendidos em prestações.
São servidos pelos trens dn Linha
Auxiliar, com as estações Cavai-
cantl" o "Eneenheiro Leal .
tlonds de Cascadura o Estrada do
Ferro Central nela Estação do
Cascadura. Eseriptorio. rua dos
Cardosos 352. Cascadura. Prós-
poetou com plantas na rua d'Al-
fandeua n. 28. Companhia Pre-
dial. <N)

VENDEM-SE 
quatre lotes de terrenos nn

Avenida AtJanlica, livrei e desemba-
raçadoi, juntos to palaceté n. 908. fazen-
do frente para tre» ruts, e um lote eom
18X45 <ni., na pri-ça Serzedello Corrêa,
Copacabana, todo murado e prompto para
ser edificado, Preço de oceasião; traia-ie
com o proprietário, i rua N. S. de Copa-
eabana n. 535. Oi terreno» ji tem alicer.
ce» e bemleitori»». (X12SOJ

VENDAS DIVERSAS
\TENDE-SE 

por 4$, em qualquer pliar-
mareia ou drogaria, um frasco de AN-

TIC.M.. do dr. Machado, o melhor reme-
dio da actualidade para curar a lyphilis '
o rbeumatismo. O

T^ENDEM-SE 11 prestaçúc.. de 30$ men-
, s<ies lotes «le terrenos dc i.X.<*; ,.-..

ços, de :oo$ a 8110$. construecâo livr* r
não paga Imposto predial; tem anua « i .r
eleclrica, na estação de Madurcira; ira-
tar na rua da Prainha 7. com Querino,
c aos domingos, na rua Marecliiin H..«,. -E
Vaz Lobo, «Madureira. (3«j3;'N) \

\7"ENTr)E-SE por motivo de iloenç, .-.
V cisa de bilíy.tes de loteria, Uc/.cn!«. '.

negocio c com licenças pagas, á rua da Q
landa «I. 98. (4-M7 Oi

TTENDE-SE. por 00$, uma lir... bieyclelta,
\ F. N. 1 rua Viuva Cláudio n.

ra cstaçíío do Riacliuclo.
J.1CI

(4->l6 íl
*2«a*wTmr>**j»,

TRASPASSfl-SE
rpuASI'ASSA-SE uma easa de cliapi...
JL do senhora c lavagem de chapo -, V
homem; é casa antiga c nfre_;uezai!,i; '., .
qualquer negocio; beco do Rosário n, A.

(3!li/ 
I'. 1

rnHASrASSA-SE o contrato da com ,'
X do lote iii) do campo dos Cardo-

em Cascadura, pagamento dc 50$ mi' .
saes, até fazer 11500$. Também vcnJ: .-
as bemfeitorias constantes de nma f:-'*,
uma cozinha, alicerces para um anil..?.™,,
e 40 metros de parede «le tijolo du',.,,-
do, pela insigniíicaneia de 500$, Tnita-
te á rua da Quitanda 57. sob., ultinu
tala e indagar telephone Central :'!,.•.

i.ü.-N) 1

-\7E.VDEM-SE 
bonitos eachorrinhos fclpii-

V dos. de raça 'fencrlffc, bem pequeni-
nos; na rua Carvalho de Sá n. O7, Cattete.

O 3951) O

TTENDE-SE 
uma caso de quitanda, cm

ponto commercial, com morada para fa-
milia, livre e desembaraçada, oor preço ra«
zoavel. O motivo da venda á vista Sc dirá;
trata-se no hecco do Romário n. 7, barbearia,
próximo ao largo de S. Francisco. (.I.193OO

VENDEM-SE 
predio» no boulcvard Vinte

e Oito de Setembro, Villa Isabel, 011
ein ruas transversaes, Andarahy ou ein ruas
transversaes, Engimlio Novo ou em ruas
transversaes; para mais informações com
'Mourão, á rua do Kosario n. 161 ou a
rua Souza iFranco 47. Villa Isabel. N

\TENDE-SE 
unia mobilia completa, eom

pouco uso; trata-se com Fernando dc
Angellis, praça Quinze de Novembro n. i,
bilhetes. (J 2793) O

\TENDE-SE 
nma parte de um sócio, em

tres caminhões com animae» e frsgue-
zia; trata-sc i rua Barão de S. Felix n. 149.

(S 4003) O

TUASPASSA-SE 
nm deposito «le pão,livre e desembaraçai!», fazendo '* * 1

negocio; á rua Conselheiro Paranaguá ...
3. esquina da rua Souza Franco - - Vi' 1
Isabel; devido to dono ter de ;r rc:
rar. (,5S:i: PI .1

T*1—¦¦
JL cos c molhados, fazendo bom nego.';

logar de futuro; trata-sc com o sr. Krri-
tas, á rua General Câmara ti. 40, «.*l*i -
do. (|i;t> 1'.* M

TRASPASSA-SE 
ou admitte-sc mn so-

cin |wra ficar do gerente ilr imi.i
ca*sã de seccos e molhados; para Iníoi-
mações com 03 sr, Teixeira lUirni'.-, rn.i
do Rosário n. 112. «1155 P) S

TRASPASSA-SE 
um aeouaue, á ma 1).

, Maria 11. ifir*—Piedade. (.4121 V) 1

I-RASPASSA-Sd. 
o 2" amlar, «I.i iu ¦

. dc (XIar';o n, jo, com tudo quanto ií
necessário para uma pensão, tem 6 quar-
tos e 3 salas. < ,Z97 P) ?!

TTENDEM-SE prédios cm diversos loga-
V rcs, ou subúrbios e empresta-se dlnltelro

sob hypothcca de prédios; trata-se com Mou-
rfto, á rua do Rosário n. ifii- "

VENDE-SE 
na rua «Mliança (I.aranjci-

rus), um bcllo terreno de 11X52; tra-
ta-sc com Ribeiro, rua do Hospicio, 95, sala | Uel«
d:i fronte, de 10 i 1 c de 2 ás 4 horas

VENDE-SE 
uma casa feitio de clialet,

tendo 101U metros de frente por 52
metros de fundos, jardim na frente.. tendo
esplendida sala dc visitas, idem de. jantar,
cinco quartos, sendo quatro com janellas,
copa. cozinha, quarto para creados, W. Cs.
¦interno c externo e bom quintal; para ver
e tratar á rua Senador Nabuco n. 69, lo-
gar mais saudável de Villa Isabel, dias ute.u
das 12 ás 4 e domingo» e feriados das o as
11 horas. Preço 12:500$, e para. informa-
çües com Mourão, á rua do Rosário u. 161
011 á rua Souza Franco n. 47, Villa Isa-

^TENDE-SE 
*por 17:00$, um predio na' ladeira do Senado, junto ii ruu do Ria-

cliuclo; rua do Rosário 151. sobrado.
(4209 N) ]

TTENDE-SE uma casa com tres quartos
íV.-duas salus. construecâo moderna, jar.-
dim, terreno 10x40, assoalhada e forrado,
retirada .j minutos da estação dc Olaria?-
por 8 contos; tratar ua rua da Primilia
11, 7, com Quirino, (39JOX) S
"ITENDE-SE 

um chalet, na run Dr. Nciva
V n. ;8t estadão Riigcnlieiro Neivas8; tratn-

s-j na mesma.
1 i.*o, iniiit*

(3SÚ-0 -

Madeiras e Materiaes
A. Costa Araujo

RUA TREZE DE MAkO, 36
Telfiphone Central 3339

em madeiras, «erradas a apparolbadas para marceneiro.', carpinlci-l--.lir_iiiU-.iii.!
c para cuiiátruot;ür.S.

Crandes stock» de toras de Peroba, Cedro, Vtnliaticq, (.oncalo Alves. Cuarabiix
,1a, I «iI-.U'ni: «l.lriis de lei nacionacs. Pinhos de Riga, Sueco brr.nco c vermelho),
Anioriranò « do 

"araiSi. 
Tnbuados de todas as qualidades. Cimento. Cal «lc Cabo

l: todos.•rio de Pciírae Mi.riv**'; Tüolos, Telhas, I.adrilhos, Zinco para cobertura e lod',' 
«leinais nialíriaes «.• artigos para construetores. Eiicomniendas. aviadas com pro

llidiio c pelos |irc.;..s mais vanlaiosos.

TTENDE-SE nm predio de eoiistrucçíío mo-
V derna, com porão 'habitavcl, tendo no pa«

vimento assobradado: sala «le visitas, cor-
redor, dois enormes quarto?, Rala dc jan-
tar, cozinha toda ladrilhada a ladriSio bran-
co, com «lesa dc pia, agua (incute c tria,
e banheiro com boa banheira de ferro cs-
maltado, com agua quente e fria, todo Ia*
drilhado e com latrina; rodeando todo oj
predio, nina boa varanda dc ej niento ar-
mado, com 2.\ metros de comprimentoJ no
porão tem dois enormes salões, cozinha com
fogão econômico c pia com agua quente e |
fria, c tanque com chuveiro. Vende-se este ;
predio eum urgência, o cjual p6de ser exa-
iuínado pelos 

'sr?. 
compradores das io ho*

I ras da '.iraiiliã em deante. onde se traia.
[ Não ?c acecitam intermediarioü, í) predio ji fica situado tin est-WÍío do Mcvcr, á rua
i Cachamby n. 7, bondes dc
I á porta.

(4195 N) J ATENDEM-SE era pequenas pres-
V tacões do 8$. 9$. 10$. etc.

orçamentos ,n.|«ços_ induzidos; ..atalho. ™".,U^ 
fi™ %S2n&$S2i

garantidos'dantlo-s. fiador aos contratos, nc- j noilliliadl. Sapé. SÇrvldll pelos
iroeia muito serio, fnzõimse boas construcçõcs ' trens da Liuha «Inxilini^. U cscn*
que iculio feito, faciiita-Ec os pagamentos,
pedir orçamentos c mais esclarecimentos, ao

,sr. Tavares, rua da Relação lt. 55.
(420J N) J

VT*E.\'J.M*;.\I-b'l*, os predio; seguintes:

32:000$ 1 predio e garagem, ã rua Aris-
lides Lobo,

27:000$ 1 predio á rua Constante Ramos.
12:000$ 3 predios, á rua Capilão Rezende

c*vtda 270$.
11:000$ 1 predio, i rua D.-. Campos d:i

*'az-
4:500$ 1 bom predio junto á V.. do Mey-

er. Trata-se á rua do Carmo, 6(-,
1" andar. (410.1 N) .1

ptorio é em írente da Estação du
Snpé. Ainda existem almtns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquezas o Snphi-
ras. Os prospectos com plantas
não distribuídos 110 eseriptorio da
rua d'.*ilfnndcaa n. 28, Compa-
nhia Predial. (N)

VHM.-1CM-SK 
lote.*; de terreno, cm fren-

tc á estação do língenho Novo, i:6oo?;
nu rua da Prainha 7, com Quirino.

(--jJ.jQ.g
piiíWiiiicmíiiiíiiiiiiiimiiaEiaiiiiiiiíiW
I DESCOBERTA ASSOMBROSA!... |

V*END1Í-SIE 
por 16 contos um predio, na

rua Major Pinto Sayão, subida pela rua
Camerino, a 5 minutos dos bondes, feitio
assobradado, com porão habitavcl, tendo 3
janellas de frente, entrada ao lado, com
varanda, tcmlo duas salas, qunlro quartos.

_, cozinha; o porão eom ararule salão na cx-
Tn*viii*'u a* «.,._ •,„,,_ nro.lNc ,. „.„ ' tensão do predio. Tambom se faz uma per-
vTE-NUElf-Sl', Ires bons pre.1 os c Um dj g Cbr|stov3o 0„¦Vsr.vule terreno na rua -hw» leiro, ni " » 

y, 
' ' v 

lMollrS à rua
meros 9' n 97, eslaçâo da Piedade, e »> ^ . . • 

f _ _ v aacn
prclio terrej da rua Nerv Pirtheiro 9.1: tra-. D *0h'Y-,,_ "'¦ _',,_, * 

jj
ta-se na rua Dr. Carmo Netto.. 372.. tele- "• •'•'• x m lsal,cl-

phone IQ09, Villa,
eâo.

Solicitado.- R.¦ CgnÇÇ»;! XTIENDE-SE por 50:000$ a casa da rua
_±í_li_'_'_i. V Valladares 11. 20. próxima á rua N. S.

«1; Copacabana. Só serve pira o comprador
habitar; pódc ser vista a qualquer hora.

(J 31M) N

TÔNICO CAPINETTES
(Mocidade dos cabellos) |

A cura da calvicie, da qiiQcl.ii. dos cabellos, da caspa, dos n
•"''(S^JfisvN 11 cabellos brancos e das parasitas que vivem no couro ca- g

\TENDE-SE 
P°r ,l5 conto». í pechincha,

utn bonito prclio, construecâo o que ha
«lc melhor, pertinho da estação do Meyer,
cuni accouunodaçücs paru xrande familia de
tratamento; trata-ie com o proprietário, i
rua Alma Darbosa 11. z.|, Meyer. (R.iSo.OM

4 I I'l'..\ SE unia casa eom cinco (íuartos,
Z.Vdiias salas, fozinha, ilespenm, chuveiro
r ianque; irntn-sc na rua l.opes n. !?7-A..

*>3. Madureira. Í.i.-.;;M) .1

1 1.1'.-,.\-SE barato, a casa n. 09. .n»
jViro iniiiiittis «I.i estação do Kocll

.intendi

i !.!'
_\.l''i;,

ciu.-o ir*'«rtos, cozinha i
clãs, luz electrica o ijnz,
...•rado; trata-se nn mesma.

1 :;ii;

¦.-rllos. t.jibuçii.
silu i e jardim.

coin
maia
vasto

M) ]

A.SE por ;»í a ri.sa ila rua. Dona
.'-«¦11 i«. ;, bonde l.ins de Vasçoil-

com «lois .uartos, e duas
i..;;«l__J

cscellen-

\ I.UGA-SE um bom quarto com lanei-
Ala a uma senhora só, preço 15$: un
rua Vurtailo 'Mendonça 11. "2, estação de
Quintino Uoeaytiva. _____ ' ¦

AT,UC,A-SE 
uma boa «'asa eom porão lia-

bllavd. todo reformado dc nuvo, luz
electrica, bondes á porta c trem, grande
terreno; ira rua «Archias Cordeiro 11. 41;
lr:ilii-sc na rua «Io Ouvidor 11. lio. i"_;>n-
dar. (397° M's

! XTEXDE-SE uni csc.llente rredin. aeabadi
I y de construir, na ru.i. Maria Ciiliiion, 37

dí. do Mcyer), a 2 minutos da estação e
! dc todos os bondes! com dois grandes quar-
j tos, duas salas» cozinha, W. C. c banheiro,
j tudo em ponto grande, c bom quintal; as
l chaves, para ver c tratar, com o propric-

tario, no n. ,9 da mesma. Preço :o:ooo$ooq.
(li j.íoj^ X

TTEN'DE«SE por .-.1 cc/ilns uni nredio i
> rua M.inle Aicsrc (Santa Thereza),

com bondes d portu, no centro ;le terreno,
ao alto, coiu dois pavimentos» com 25X00,
com jardim, Rradil c Rrande poriáo «le fcr-
ro de entrada, com S janellas dc frente,
sendo -i no primeiro pavimento c 4 no sc-
ííundo. com varanda corrida na extensão
do predio, com seis salas, sete quarlos,
grande banheiro, quarto com \V\ C. boa
cozinba e bom quintal, com saida para ou-
tra rua; trat,i-se com Motirão, á rua «lo
Kosario n. ifii ou á rui Souza franco
ti. «ir, Villa Isabel. N

, km mi

OS INVISÍVEIS ilil
^.*. *P.#. I-I." meios de cur.ir-so. F.N-

VIEM PELO CORllEIO, em carta fechai!..—-.orno,morada, syn.ptom.is ou
mani(esla;ôar> da moléstia — e sello pnra a resposta, que receberio ua
volta «to Correio. Cartas aosINVISlVEIü-Caixa Correio 1125.

VENDEM-SE 
fogi.es novo» e usado», «s-

íim como deposito para agua grades
ponde» - douhriidiças grandes para porteira.
R. da Prainha n. 44. (36S8 O) B

ATENDEM-SE 
k rua Haddock lobo n. 47' lindo» "I''ox-Terriersu, puro sangue, ca-

narios francezes e belga» e um fogão & faz
com quatro fogos. (35*0 O) K

TTENDE-SE tela de arome para cercas e
galliiiheiros a 600 réis o metro; gaiolas

e pMieiras, para todos os preços: rua Sete
de Setembro n. 199. (J 3350) O

TTENDE-Slv á rua Haddock Lobo. 41,-.
canário» freuteeze» e belgas, de cores

diversa». (195a O) R

\TENDE-SE 
uma boa mobilia para bar-

beiro, para desoecupar logar; i run An-
na Ilarbosa ti. a8. iMcycr. (R 3300) O
*í TENDEM-SE armações, balcões, escriva-

V uiiihas. copas e baJcfies de mármore,
ír.csas de dito para botequim, mesas par»
hotel, divisOes para repartimento e escri-
ptorio», estante» .para livros e papeis, cal-
xa» de ferro para agua, vidraças e vitri-
nes, cadeira» diversas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
jos para fumos, de tudo temos uovo e
usado, assim como tambem fabricamos e
recebemos qualquer encommenda e no» en-
carregamos de iiistallaçõe» em casas cont-
nierciaea e ti.riptorio»; ua rua do Hospi-
cio n. 189. (1550 O) S

"-.TENDEM-SE 
tecido» dc arame para cer-

V cas c gallinheiros, a 600 réis o metro;
fabricam-se sai"*»» e ratoeiras de todas as
classes; Avenida Passos 104, (Oio*;i)TC
-\TBNOK-SR 

mini, macliiiia do cos-
T turn, nm nerfeito estudo; na

rua dc S. Pedro 155, sobrado.
(S 2569)0

\TENi'>l,M-SE: 
um siir.rda-louça. dc vinha-

co, 35$; unm mobilia com frisos dou-
rados e dois porta-bibclots, por 100$; um
guarda-vestídos, dc desarmar, 50$; um bom
toilette, 55$; um gitarda-comidas. com ga-
veta, 30$; um buffct, mesa elástica e mais
moveis; ua rua Treze de Maio n. 306.

(S a3-7) O

TT'ENDE-SE uma linda cliarrette. comple-
V tamente nova, com rodas de borracha,

própria para pessoa de gosto; na rua do
Riacliuclo 11. 3CÔ. (S 355S) O

TTENDEM-SE chapas duplas dc graniopho-
V nes; na rua da Relação n. 9, Rita.

(J 3930) O

ACHADOS E PERDIDOS
JOSE" 

CAHEN; rua Sllra Jardim n.
3. Perdcu-sc a cautela n. ii.i.iio, de-

ta casa, íí''7^'1 '

J 
LIBERAI. & C.«; rua I.uiz dc C,v

. m«"ies n. 6o, rerdeu-se a cantei, n.
:.o3S. desta casa. U2K2 01 S

T CONTIIIER & C.«, Hcnry j. Ar-
JU, mando, suecessores. Perdeu-re .1 cau-
tela n. 1C1.444. desta casa. (3S.1.1 Q) |

PERDEU-SEn. 4.836, p.
carteira de identidade

. ... pertencente ao sr. Alexandre1'ercira Cardoso, residente á rua Navai
r» ». 3. <399.l Q) .1

1J1-.K1JLU-SE 
uma carteira eom as li-

cenças do carrinho 11. 1.2*9, aveniil.i
Rio Uranco. entre General Câmara e Al
fandega. Gratifica-se o quem .1 entregar
á rua Visconde Dupra. n. 31. (..774 Q)' j

PERDEU-SE 
um chapéo de ciiiivn, «ie

fcnliora, com cabo de madeira pretae com raftão de ouro. no «.uai está es
cnpto "Fclicla Braga". Quem «> tiver
encontrado e tiver a bondade de en!r.-
gal-o á rua 7 de Setembro n. ..;, Marce-
nana Carvalho, será bem gratificado.

(38SS Q) II

PERDEU-SE 
a cautela n. 1:1:7, da""êã'i

. J. Mendes & C.«; do becco do Ko-
sano 11, 9. (.,(,.,7 Q) f

DIVERSAS
ACCEITAM-Sl? 

propostas para torneei-
menlo «le lenha, a metni cúbico; .ii-

rigir c;.r!.-is á rua da Quitanda n. ^7, '--
brado, ,«_ li. Confiança. Tombem sé eom-
pra carvão a metro cúbico, vindo dn* K«-
tados do Kio ou dc Minai, Propostas alé
30 de maio de 1916. (367, Sjlt

ARCA 
7, 109, i", das 6 ás ?.-. ':«•¦

ras, nüo em curso, com inethotlo. paciência c Mpidcz admiráveis, ensina-se
incsmo a etlosos c principiantes «•• paraconcursos: portuguez, arítlimctici iram-,
alít-, geogr,, etc, tudo dcade iò$ men.saes. (..fjSz S) .1

Ar_UCA*Sl'J um bom piano, bonito mo-duio; na rua Machado Coelho, os-
 <4-'.">>'.S> S

É bclludo.
Com o uso de 2 vidros obtetn-se o rcsuUddo saüsfatorio. _. . ..

Possuímos Milhares do atlcstados quo confirmam o nosso ^^rttf/Ç*
ilin.fi/ e /'l«ir.!«. ile S. Paulo, continua a
residir á rua Ha.ldock Lobo n. 113.

__ N. B. — Trabalha com uni novo ba-
|| ralíio, inteiramente 'desconhecido 110
Ed I Brasil. (R 3^2)

1 suecesso do 30 annos
VIDRO -4ÍÜOOO

m Vende-se nas Por fuma ri as Plutrrpacias e Drogarias

VI.UOASE 
por -'«..$ meni

.te «'asa da rua 1'Yriiandc.s ti.
iiuina da rua Martins Lage. em frente .1
'¦ t.içfio do Engenho Novo, tendo cinco
oiniii.os dormitórios, vastas salas, grande
banheiro, varanda, luz elcctnca e grande
ci.amra. Pódc ser vista 11 qualquer hora e
trata-so na rua «Ia Misericórdia 11. -tS.Joja

ferragens. (.nS/ 
*>D J•le

l.tT.A SE iiiii.itl.tr*
-.' VlJ,*.it dc

illã Palmyra,
w. p.

na rua Vinte e
.'.o --35 e rasa 4.

(-913 M)B

\l.UGA-SE 
um preilio ;..«r.i familin íe

tniiamcnto, tendo tr«*«. quartos, duas sa-
Ias e demais coinmodidades; para ver c
traiar tia 1 iu Assis Carneiro n. 16. Pnr-
..-, dn l.na. Piedade. (-135 M) J

.% I.I.CA-SE por 7nS a família «lc tr.ii.-t-
-ÍJ.tameiilo. uma casa nova, com grande
terreno, tuboripado, dois nuartos. duas su*
jus, cozinha, banheiro e 1"/. electrica; ua
rua Macedo llrug.. 11. J.i, Engcnliq de Deu-
Iro; traln-EC na rua de S. Clemente ?.'.
Botafogo. 12937 M) J

AI.CGA-SG 
rur.i easa de pequena fami-

lin. unm cozinheira e lavadeira, muito
fiel; na rua Torres Sobrinho ti. 3?.
Mcyer. (n-* 13 M) J

AltIGA 
SE á ru.t 1'riincísco Vragoso 11. 10

(Encantado), um lindo chalet. eum mui-
U agua. esgoto, «aí c luz electrica, aluguçl
módico e .lave. no 11. -:. t-r.-s >• > >

A LUGA-SE «1 casa da rua Augusto,
i"\Mcyer e.|, emn 2 salas, quarto, cozinha,
muito terreno, logar ulto; trata-se na rua
Sete de Setembro i(io. (4192M) .1

A 
LUGAM-SE por So?. as c.ts.is
«Sova America n. 6., com cin

commodos c terreno. lrata*s<
¦1). Anua Nery 74.

ico bons
rua

(405i'M)M

i ILUGA-SE uma casa na villa llasios.
í_cóiu dois «íuartos. e uma saiu. Aluguel,
11S; na rua D. Maria n. 101, na Pie-
dade. (4i"M)K

ALUGA-SE 
um quarto indçii.cndenle; na

rua D
uma pessoa só ou um casal som filhos

(4151 M) R

Caixa r»ostal 11» 59 Rio tio Janeiro

\TENDE-SE 
um grande terreno, com

40X130, alto c nivelado., prompto para
ser edificado, no logar lietnfica; par.i tratar
á rua dos Ourives n. 131, alíubtaria. Vende-
sc to Jo ou cm lotes. (S 25G2) N
¦\TENUE-SE o lindo nredio*da rua Aurc-

V lia a. 53, .Meyer, boiules de José Bo*
nifacio na esquina, 3 quartos, dajs salas,
quintal grande, jardim, muro nv.-n e gradil
de ferro, fogão a caz. elcctricidade e o.*.-
tr:is bemíeiturias. Sem inícrnicdiario.

(S 3S76. N

A LUGA-SE a um casal .boa casinha,
__com sala. quarto c cozinlin; na rua
Christovão Penha 11. 33, estacio da ne-
dade. (.|i.|-'M) K

ALUCAM-Slí 
bons conunodo

decentes; na rua dx
dos os Santos

pCíPOO.S
Dores n. 17- To-

(.(003 M) .1

A LUOA-Slil muito um conta a
«fkcasa da run liou Vista, imito
ao n. ?>. As clinves na rua Ai'cliias
Cordeiro 4SÜ. Trata-so na Avcni-
ilu Central lüS. sob. (.» -Í00:*)*l

A 
I.UGA-SK. por 20$, 11111 porão, bonito
quarto coin janclla c entrada indniciuleii-

lc: á rua Ilarbosa Ju Silva 4-'* E. tio Kia-
cliuclo. ('-''I M) R

S i LUGAM-SE preiios com 2. 3 c 4 quar-
— «fitos, alguns co;r. electricidade, bondes na

todos perto .Ia Estrada de 1'crr-» Mil*, \M-SE dois quattos a moços sol- porta, e todos perto ila i-.-ir.ma ae 1 «¦«.".
Z\-'\-¦•¦' ou pi\>oas qi.e 11*1.1 cozinhem; giandra «íiiiniacs cercados; parn ver e Iraiar,
„., 

',',,'«'..«ii 
ÍVrcir.-i 11. -i**o. perto «Ia na rua Assis Carneiro 139, riedade.

;:,,'•;.; .i.;jij:!..Kit'' __ w* M- (A,7S M) R

COLLYRIO11A BRASIL
(NOM 13 REGISTRADO)

Hm todas ías püarmacias
e arosr^riaiB

ATllXDKSl-SH 1.500 lotes de ter-
V renos ilo 12X50, Ionur alto e

saudável. 11 100$, eni prestações
di? IOS. hons imrn moradia 6 plan-
tacões de chácaras, trens do liora
em liora. passnKem ida e volta,
1J, 500 réis. Milha Auxiliar, esta-
cão de S. Mntliciis; informações
110 local o travessa do Ouvidor
11. 26, sobrado (JS23."i.?i

!a.:>iiiE:M n':i'iS:::tiB.'r:a-',ii*B:i::i*B:i,iiaiiii:iKi::':1B:ii íb .: :i3i|:::*s: '9 .i i*a * is 'iíibií.iib :' :Kíii iis: MaiiniaiiiHKii ibp: <*s'

\TENDE-SE 
nor 5:000$ ura prclio ua li-

' deira do Senado, junto íi rua do Kia-
cliuclo, rua do Kosario 11. 151, sobrado,

U-ioS \) 1

^TENÜE•.M•SE 
em ülolaloso, rua Assuiti-

pçfio 3 predios novos, próprios, rcudeU;
do 330$ooo mensaes, j\cccitam*sc nropostas
razoáveis; infornia-se rua Ouvidor H3, soli-
sala 13, Uarroso. (400Í N) I

^TEND.E-SE 
um sitio em*!.. Neiva, K. «•

C. 11.. plantado com laranjeiras, todas
de aixertis novos, j.i dando frutos, tendo
uma easa do telha com 2 quarlos, 2 sa-
Ias c cozinha, tcnv>io, que mede ia mu me-
tros quadrados, distante da Eátaçilò i> nu;
nulos por 3:-'oo$, podendo ser metade a
vista a metade ein prestações; iníorma-se ••
rna Nova do Ouvidor n. 26, das u as '2
d,« tardo. (405.1 N) M

\_ri.NI)E)M-SE barntissimoi", na casa e fa-
V bríc.i Arnaldo, moveis colchões c malas

baratissimos: cm frente a estação da 1'icla-
de. Ver e Crer. (4220 N) J

TT*IvNDiE«SE por 3:500$ na estação de
í líamos, uma boa casa com 2 solas c 2

quarlos, ver e tratar na rua 'Angélica nu-
mero .--. (4311 N) J

\ri:.\'I>!.-SE lindo predio á rua Jardim
|V llolanico 11. 841, vago; ver e tratar
na rua Hucnos Aires 11. nj8. das ia ás 18.

(

\TiMNI)K-Sl:
V cereaes, fazendo bom ncROCiq;. informes

um armazém cie líquidos
-.-.ido bom ncROCÍo; iníorm

:a Hucnos Aires n. :g8. (S 314:) <->

V'EN'DK-SE. 
á rua do Tler.en.lr, um pre-

«lio moderno, para renda; trata-se á rua
Buenos Aires n. i«jS. (S 31.pl N

TTENDE-SE, á rua do» Arcos, it-it pre-
V dio moderno; informes c tratos á rua

H-.iciio» Aires 11, ig3. (S 3141) N
¦\T1.NDK-Sl, uma hoa casa, íeitio de cha-

V lct. tendo 10 i\i metros de frente por
52 de fundos, jardim na frente, tendo cs*

¦yj.XD.i-SI. 
nma. propriedade* 11 pr:a de Botafogo; infoniv

lia rua Hucnos Aires 19S.

s 12 as 18. pi-n(iid,i sala «le visitas, idem de jantar,
393(1 M h | . quartos, sendo 4 com janellas, copa,

 .-'oi.iniiii, quartos para credos, Water-closels
moderna

rníes e tratar
(,»3«>N)S

rtJ*EXI)F.-SE á travessa de S. José, -per-
__ V to do Collegio Militar, tres casas mo-

\_„.„-_. 
... , . . 

" "" 
, ..,.*, „.,. 1 ucrnas a 15 cada uma; na rua Iluenos

M*.M>I-.-..-M baratissimo por urijencia, um : ..\ires 19S. (39-03 }f) S' 
terreno, dc 8 por .10 11a rua Ottn, A!cn-1 _i_\

\T'BNDE .em Vijario Geral, E. de Ferro
lerreno, «lc 8 por 40 11a rua Ottn Alcn-

ear. General Canabarro; rua 'io Kosario
IS1, (4!'"1 N) íl

bom
\TENDE-SE 

uni bor.
pag ú, á rua Dr

predio, c.;; Jocarc-
Cândido Benicio

160, eom 6 quartos, saias, banheiro,
C, lu- electrici e porão habitavcl, 110

iro de lírandc chácara arborizada; fera
e tratar no mesmo. N

\7ENDEM-SE casas a prestações le 30$
V mensac»; preço 1:700$, com quarto, sala

«• coainha; tc:;i .-.cua encenada c lur. clç-
cttici; o terreno tem 11X50, n.t estação dc
Madurcira, casas «lc tijolos, cobertas ue tc-
lhas franeczas; tr.-.Mr com Querino, r. «ia
Prainha n. r, e nos domingos, r. Mure-
elial líangcl, no Va/. Lobo, Madureira. tendo
a ciurcjça das chaves com a primeiro pres*
XíiCito dc pooSooo. (*\ 3980) N

TTiKNIMvM-S'1'. 2 lotes de terreno, na es-
»i lação do Merity. desviados 3 minutos

mede cada lote 11X50; informa-se em f;c:i-
te a eslaçâo com I.iv.mo José Alves e rrn«
ta-sc na rua São Pedro, io--. ____> M -{

HTlvNDE-SE cas.i assobradada, da rua
Americana 11. .v. cm Cachamby, no Mey-

cr, com commodos para familia, lendo luz
electrica, bom quintal, tanque, porlüo e gra-
dil «le icrro na frente, e de ronstrucçao*
moderna, por preço módico; trala-.=c na rna
T-rci Caneca u. 4?;. __ _____ __ 

*

TTENDE-9E uma boa asei cin icrrcno,
próprio nu Estrada iícai dc Santa i_:iz,

,-10 Maico ti, .Estação do Itatign . ism ires
salas, tres quartos o mais dependências, esia
liem oiiiKail.i e tambem dois grupos dc 3 ca-
sas menores, dando boa renda, ptr.i nW
informações i rua Buenos Aires 11. 33. Al;
foiataria. (411.1 -M »

r.EXDE-Sív barato grande cofre a prova
na rua Catumby, j.i. ,.'l_(.nu N) J\TEXDE-S1 

de fogo

\TENDE-SE 
uma casa, 1103 Pilares, l-.ngc-

' nho de Dentro, com 3 quartos, 2 saias,
forrada c assoalhada, aguapé luz, por 4:8oo5;
outra, nos suburbios da 'K. I'. C. do Urasil,
p.,r 2:Sijo$.-co:ii 3 nuartos, 2 falas < terreno
de í.-N.í). te-n agiu Cítcanalao outra, no
Engenho Je Dentro, por 4:000$, sendo um
ú vi;M e o restante a jircsiaçõcs de 6a*;
outra, na rna Machado Coelho, por 14 cou-
tos, a prestações de -\soS, no 'hst.-.c'*. de

8;J; .T.itrà. em Ci.s.-a.iurj, a prestações. de
"oi, preço 4 contos: outra, cm Madureira,

1 prestações de 3"5; tr-ur com Querino.
r. da Prainha n, ;. (A 3081) N

_:trn-
pre-

TTEXDEM-S-K a prestações «le _?.!*
\ 5.->f,i lotes dc terreilua de 11X54:

ças, -ir :oo$ a 800$, construecâo livrc^ e
não p^sa imposto prediaí: tom agua, lur
electrici, na csüiçãí. «ie Madurcira

ITiENDE-SE um sitio na fazenda dos Af'
V fon:o- *iro::íniD â escola do aviação, c**

tação da Villa Proletária; trata-se com
sr. Afíouso Rocha. C41." N),J

TTENDE-SiE ni rua Aristides Lobo, tin
V bom prclio, d:«:.«lo a rendi dc :8o$ooo

o los.-.r é dc futuro para avenida; trata-
se na rua do Carmo n. 39, das 3 is 4- E_eÇ_o
vinte e seis contos.

interno e e.Ntcr;io e bom quintal; pnra vir
c tratar á ma Senador Nabuco n, (19 (Io-
gar iv.ais saudável de Villa l".ibcl); dos
uteis, das 12 ás 4, c domingas c feriados,
das 9 ás 11 horas. 11'rcço i2:;oo.'«oo.

(lt 3533) N

t Leopoldina, a 15 minutos de viagem,
lotes de terreno de 10X50, io.V.7,50 e
maiores desde 330$ á 1:500$, á vista ou | Companhia
em prestações conforme tabeliã abai.vo. Tem ! acua canalitada do Rio do Ouro, passagem j 

"ITKXDEM-SE 
em prestações llia*

fTENDEM-SE e:n prestações rasas e ter-
V reno», uo Realengo, na Estrada Kcal

dc Santa Cruz; trala-se com o »r. Mar-
ques, t-a (Estrada R^d de Sanla Cr-.t?. tos;
mais informações á rua da Alfândega, ;S,

Predial. "

Ida e volta em 1*
ãiC 300 ffiiâ.

Preço•Cote ce: 1 :."op$
i:jor,S
1 :ooc$

800$
roo.
<iOCÍ
500$
450$
350?

V unificos lotes de terras, ua rua
t,...,.-.- ! «Silva Telles. em t.onacnbnna. Tra-•) .estação | ta__s(! ,( ,.„., da Ai(audej5a 28, Com-

asse 500 reis e cm

Signal
75$000
tioSooo
50*000
40S000
•15Í000
,ÍO$000
25ÍOÜO
--.2$JQ0
i;$soo

375000 j
,10$'"'ou
asSooo
ao$ooo
i;$soo
I5$ooo
!.:i'!l'0
1 j Ç--ÍPC*
()$Q0l)

panhia Predial. N
llllia

VENUH-SE 
o predio da rua Dr. P

11. 24, *'E. de Dcnlro, bondes _á poria:
:-so no mesmo. (J 294',) X

ITENDE-SE o elegante p.-edio novo. para
V familia de tratamento, cm centro deter-

«Nj .«cal «e encontra pessoa encarregada reno. com entrada para carro e garage. da
de mostrar o» terrenos e lrita-?c eo:n o pro- I rua Duque de Caxias n. 88, junto ,-10 bou-
priclario nos dias tueis à rua S. Januário | icvard \'i«itc e Ollo de Sc.e.-nbro: trata-se
80 das 4 ás 7 da :..nlc e nos domingos des no r.iesxo, com o proprietário. (Rj84.0 N
8 horas da manliã á i liora da torde no I,
Vigário Cera!, (R 3-tt") X TTMNDll-f E um pre.lio de constrticcãa mo.

——»J V derna, em 
'io^ar saudável, com dois cm-jr*

num tos, diias salas, cozinha, banheiro, tofiyucTrriNrM-iM-SE r.n S. ChrlstovSo, .,.-¦-
> dos tnelhorca pontos, com bonde» de e bom terreno; trata-se com o sr. Teixeira,

100 rcís perto, os prédios assobradados | á rua General Bento Gonçalves n. 8. Mmx-
l«|;tasi novos, da rua Erancisça L':igen:o j r.lio de Dentro. (J 3->So) X
114 c 118; tratar k r'Ja dí* Alfândega ,Ví-
sobrado, das 11 ás 5 da tarde. (23,21 N) R

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
falta de memória, phosnlintiiria, convalesoeneias das moléstia,.,
ouram-se rom o uso do HHMATOGIlNOí. de Alfredo do Carvalho.
I.' extraordiiarlo o seu eonsumo e os attestados expontâneos ilo-
ouc t-eni feito uso. A' venda ein todas as pharmacias do Rio c dos
Estados,—Depositários: Alfredo de Carvalho & O. X" de Marco 10

•¦.T-EXl-EM-SE 
uma (lauta c

V Hnií á run Uttenos Aires n.
um mando*

:8o (casa A).
(A 393.0 O

TTEXDE-Svl. grande quantidade de mate-
V riaes para obra?: na rua da Alegria

(3. Cbrístovão), junto ao Caio Preto.o
"\71JIÍND1ÍM*&IÍ 

duas machinas Sin^er, no*
V vas, próprias para pospontar ou outra

qualquer costura; -, Senador Pompeu, oo,
sobrado, (J 3916) O

TTliNr)JiM*9R um bom piano novo, do
> celebre autor Uitter. com tres pedaes

t 88 notas; um dito Pleycl, perfeito; tam-
bem írocam-se, comprr.m-ísc, concertam-se c
nfinam-se. Aa Piano de Ouro, casa de cru-
fiança, do Guimarães, á rua do Kiachuelo
n. 423. sobrado. (J3.U1) O
"*<T'ENDE-S'E 

uti esplendido piano do afa-
V mado autor Gávea ti ' -¦

AÍJFAIATES, 
precisam-sc bons oííiciar

. ajudantes. Taillcurs, na run Sa ! -
43, 2» andar, es.y.iiiia

dor.
da ri--. Ou

(4=50 _) _
AJUÜANT-H para salas e corpinho».±\. precisa-se 11 rua Fonseca Telles nu-mero 140. (j^.í gj g
AT,UÇA-SE uma estufa para pliiiinn, e¦í_Jo<nI (iiira officina mecânica e tin-».porta 111 garage Paulista, A Tua «lo Ria-chuelo n. ¦;-., i_v>1 V) ,

TOICYCLETTES para menino «le r, n ir,JJ «unos, usadas, mesmo precisando <-on-certos, compram-w. pagam-se bem. Offcr-tas com preço, a rua do Cattcte 11. u,s
Z!__  _) te
¦RORDADOS 

á machrna . -, ,ZT. p^J_» sinn-sc com perfeição; mensalidade dr
. SSooo. ,*.:*m 8 lip,«,«*-;, ú ru.« An ; fPir.quasi novo; na rua | cia n. 75 -- K. do Simnilo ,:.,.,«:.!>«Ia Alfândega n. -.-'-• (sobrado). (S 2078)0 uo 

«-ampaio, (4i..9,.;l.

TTDNDK-SK uma motocyclelta rremicr i CilkiTí.ní.^"1'!? 
—. M""' V""i,:*

V3 .1-* IIP. com pouco uso, tem side I „*? LnK"VU uc,on}, '«ourosas ri-fi-
car c esla licenciada; ma dos Andradas I ,'"J>:,S IV,',lil A, ^Otleill", "Joflint
11. ,15. 1° andar. (4-03 O) S !»° Brasil , 0 "1'latíii", do São
"Í7W.VDJ5M.SE clianas ,,e ..inco nsvhs 7e l&U^U^lW'?^ ÍT-

imiIil*'- (II ÍJ.7!» S-
> tm.jfl «3 por 15500 cada nma; trata-sc I milia.na rua S. Francisco Xavier 11. 8C. das 4 ás' 

¦'""¦"
fi horas. f4uó O) T<

TTENDE-eiE unia boa mobilia dc perobaV para sala de jantar, constando de um
buffct com vidras gravados e mármore, 1
trincliuit c «ni espelho c mármore, 1 etager
com espelho e mármore, 1 guarda louças
com vidros cravados, 1 mesa elástica <lc ara-nlia com 3 ^ táticas e 13 cadeiras com en-casto estufada de couro; ver e tratar na rua
Chaves Paria 11. 49. I,__rgo <]a Cancella.

U196 O) )
"CTíENDfi-SK 

u:n bom c liarmoniso piano, á
V rua Visconde Muranguape n. ií. Holel

dos 'Estados.

riARTOMANTE espirila -Mine. Marle
\> I.ouise, dá eonsullos por 5C iê as ::-
ninis di,s mãos, c tal garantia n!r--rTdos seus trabalhos, nue só recebe pae--mento depois da pessoa conseguir o qu*-deseja; av. Mcm dc t?3 i.-C. (S noil

j 
-\TiENDluM-SE, no melhor logar da praça

j \ Secca, Jacarépaguá, duas boas casas, em
XTiEXDE-SE, á rua da America, um «er- terreno liem arborizado, com frutas diver-

V reno de 13 por 17; informes c tratos I .'as, terreno de 120X25; preço, uma o con-
oSt. (S 2?io) N I tos e outra 10 contos: para tratar i rua

IJ | Cândido Denicio n. 485, casa de mov-is.
na praça Secca. (J3197) N

á rua Buenos Aires n. i
"iTIlNDll-SK 

uma casa bem construída, á
V r::.-. Costa I.obo; tratar á rua Jockej'-

1.U14 N) lt Club n. 183, (J 3869) N UM SENHORCOMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL"
Ifl  ni'A DA CARIOCA — 16 | Q«e , "e\re »ttt»«3o cor uma forte

. , ,:«. - .,.-,_ -.. „.-,;;.,,,. ,„ , ,„ «1» , tuberculose e tle extrema tr«vidiUe, of-
iiemlffàSTSheVGÚ 

"í 
4™P"Ver„ men":™TeM\l°HA?\« 

'a 
\ feree.-.e para indicar 

^tui.^ent, 
a

proi^pagJiS!. leità capital, bficthe.-oy, Campos Pelropelis e Barra do ! UOm oue .olirem ie enfermidades r«-
Piraliy. .' , -

Em 12 mezes construiu 26 prédios, a prestações, no valor «!.- ;;o:.'co;ooo.
Tem em conslntcçiio mais 4 prédios nn valor dc ü.iiiooSooo c novos contra

com Querino, rna da Prainha 11. r; nos C|0S (irmad«is. ncstr nr.i. para mais 34 :ooo$ooo.
domiitços n.*. rua MVireehal Rangel. -1 1 ¦'.-*- Vende á vista ou em prcsla.ões, '.«rios loícs «!? lerreno r.a Hoc.a 00
Lobo, .Madureira. N. H.—Aos compra.l.ires ^^ (Mcv(.r)_

I £^^^a^|ssõ i 
P~« e informai n 

^ 
«m , ^ mm^

piratorias, a»sini como tosje», bror.chi
tes, to»«e ccnviilsa. astlitna. tuberculose,
pneumonia, etc., um remédio que o
curou completamente. Eita inr.icaçüo
pura o bem da humanidade, é conse*
quencia de um voto. Dirigi«**i- per car-
ta ao ir, Kurenio Arellar, ,C;ixa do
C./llií LÁtfs _- _

*<T.ENDfc-».E barato unia mobiiia de pc-
_* roba eompltu para casal. Itini Barão

<:e Petropolis 146. .4:34 O) R

CARTOMANTE "Uricl", 
pelas scitn-

KJ cias n-euiias c talisman deste rforin-so pronheta Orienta), Iodos cr,nsrirnMt
felicidade no jogo, paz, .-«mor e bons ne-
Eocios; trav. do Mosqueira n, íS Lipa

iirs si s
VjIV. n*?'» I r.AlrrF-AS de penhores _ Compram¦-II3S V) K Umi rua dos Invalido» n, ss, 1» an

dar. f..'*y, et H

TTi'«NDl.-SE um cavallo lejitimo marcha-
> d,*r com 7 aniius. na rua Dr. Garnier.

SS. Trcço barato. (4124 O) J
TTENDE-SE um <?xce'!e:ile piano nilemãe,

*, .í1-7*? vor e tratar á rua do Cunlia '2.
solil. (Ciaumby). f4U O) J
TTENDE-SE 'Jr.-.a bicyclettn ji usada; tra-

> tase na rua Senador Euzebio ... ..63.
(4224 O) J

/»0RTA*SJ5 e prova-se vesti---, por
VJ qualquer figurino, dando-se cs.püca-
çue.s por _*$r.oo: rua 1'oiisecj Tellc, ti. .-'
(bonde «le foclcev-Club). íí(;ü|S')I

f-WA NOVA _ Precisa «e de uma atí
V-.' aooS com ,1 quartos, 2 saías o toda*»
commodidades dc íivcifi;c. Só strvc rni
bairros de Tijuca, íladilock I.o'n, I' '
Comprido, Andaitaliy, EiiRenlio \-:- -
proximidade». Propostas ao Dr. <;.,«*''.
rua Silva M t-inci n. 5 (.

TTENDE-SE uma pequena pensão, bon-. |T afrepiczada; na rua J.i Alfandeea n. 71.'.
(4284 O'

_ ! r-AKTO.MANTE pernambucana
nsão, bom | VJt tnas, vence o impossível; •*on;

manhã ás 10 da i*.,itc;
ncio ::. 1 ti 1, rJ {...dar.

run
(22

BORLIDO MAIA & Cr
CASA FUNDADA KM 1S73

UnlooB depositários do cimento injjle:-. "YVTIITJ-
e BROTÍIICKS», tinta hyfcienica OLS1NA,

BAHNOL TRIPLV53 parn matar o carrapato
do gado

TELErüOXE 274 -- Rua cio Rosário 55 53
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Gottas de Saude
TÔNICO KI.GENERADOR DO ORGANISMO E REGULADOR DO VENTRE

Curam doenças do estômago, figado. intestinos, dores rheumatoidcs,
nervosismo, ncvralgias, arterio' esclerosc, fraqueza geral e dos órgãos da

geração c manchas da pelle. As ÜOTTAS DU SAUDE com o SALVINIS
curam o habito da .embriaguez. Depositários: Drogaria Pacheco — Rio;
llaruel & C. — S. Paulo. A 6896

MÉDICOS

CMITOMANTE 
mme. Nicoletti, .

o Imuro nor mais difliail que seja
,ii consultas so para senhoras, de 1 ás
úi tarde; lliiarquc de Macedo n. si.

(3685 S)

prediz' .:
6

J

COMPRA-SE 
vales Veado e Souza Cruz

a i?joo e i$6oo o cento. 11. da Lapa
a. 19- (3015 S) J

CARTOMANTE 
dá consultas

dias. Uua Senador Euzebio
modo n.

(mios os
538, com-

(4027 s; A

ptARTOMANTE
d. Maria Kmilia, a ce*

«lo lirasil c Portugal, con-
sagrada pelo povo como a mais nerita;
confiança «11 seus trabalhos quc desaba
is «iuo' sc dizem mediuniH clarivulenles,
csnirilas c proiessoras de sciencias oceul-
,.-,5- íis exma», familias do interior e íóra
.li cidade, consulta por caria sem a prc-
b-enca i'15 pessoas, única neslc gênero; á
-lia'ile Santa Luzia n. 24S, subrado, jun-
to á avenida Ilio Uranco, casa dc família
¦lc Ioda a seriedade. (2813 S) J

Gonçalves

pasra-se bem; na
Confiança); á rua

Dias i«. 39. 
'IU W. „Ç,

(1268 S) R

/-(OMPRA-SE ouro
\J joalheria . (Casa de

O Ourives, (io, papelaria.

rÜDKIRA AMERICANA,
\J para enfermo. Veiiilese
246, rua Prei Caneco. 2.|6

(U63

/CARTOMANTE seientifica, garante seus
\.j trabalhos: consulta da» 8 ' ¦ - -'

«le familia _ Catlete
9. =$.

48, sobrado.
(2859 S) K

CIOJIPRA.SE 
(iMn!'l'it»

' jóias vcthaSi com
«ll.iiiliifcHe de
sem pedras de

i-ahr e cautelas do Monte de
nn.; paga-se bem; na rua (lançai.
Dias 11. 17, Joalheria Valentim, Te-
ne 901, Central. (29-17 S) B

/lOMPRAM-SE malas, roupas
U nlijsclos de mo. Carta para

mai*
D. Gui-

, i- --; Vua da Constituição 
"n. 

57, «mar-
t.i n. 5. (2811 S) J

CARTOMANTE 
brasileira, trabalha com

lf. i-artiis, diz o passado, presente c
futuro Concerta Iodas as diíTiculdadcs do
yida. 

'Consulta 
:$oo.>. Só oitcndc a senho-

nt. R. liario de S. Felix 44. casa 1. (S)

"1J0VEIS — Compram-se mobílias, pia-
IU. nos, quadros, tapetes, trens dc cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
de Soecorro, etc; rua S. Luiz Gonzaga
n. 20. (1910 S) D

MANTEIGA 
ESPECIAL, recebida dia-

riamente de Minas, vende-se nas me-
Ihores condições e preços j ú rua de São
1'cdro n. 189. (4091 S) J

MOTORES 
elcclricos de i|4, i|=, 1, 2,

e 3 HP., e uma caixa registradora;
liquidam-se, Visconde dc Itauna n. 14.

(4110 S)

MATHEMATICA 
— Theoria

professor de comprovada
pratica,

habilitação,
leceiona em domicilio. Chamados a L. Mn-
reira, á rua Delpliim 74. (563 S) R

MME. 
OLGA — Alta cartomante—Faz

com que os amantes e os esposos sc
entreguem de corpo c alma e faz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-
ranlidos. Consultas 2$ooo. Tem um bre-
ve para o soccjío do lar. Preço io$ooo;
correspondência com 2$ioo, em scllos para
a resposta; só attende a senhoras; á rua
Fernandes n. 19—Engenho Novo, da» 9
da manhã ás 8 da noite. (2354 S) S

MOVEIS 
— Alug.-1m.5e,

vendem-se
compram-se e

na. Intermediária; r. do
Cattcte n. .29, teleph. 557, Cent. (3oSS)J

MME.
grátis;

Zizinha esclarece todos os pon-
da vida e concerta. Consultas

ua Felicio n. 58 — Ca»c3dura.

COMMOUA
ndidn,

rua dc 
'S. 

Pedro 339
MALA esplendido, de cedro

Vende-se uma
envernizado, á

(292SS) j

ACIONA LITDGRAPtnCA _ Coni-
pra-se uma em segunda mão, do for*

mato A ou BB. Caixa do Correio 74".
(2779 S) J

MA

DOENÇAS 00 APPARELHO«-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
017. REMATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelos
ralos X, do estômago.
Intestinos, coração, pul-
mões,etc. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po-
bres às 12 horas.

AlIGI

8 DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
u. 5. Teleph. 2.271, C. Das a ás 4
horas. Residência: travessa Torres u.
17. Teleph. 4.265, Cent.

DOENÇAS DOS OLHOS
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Foildation Ro-
tuclild dc Paris. Asscmbléa, 56, das 2
ás 4- 

'1'elcp. C. 3376.

Consultas grátis

ÍJRECISA-SE 
de uma boa casa para

pequena familia de tratamento; Cio-
ria Cattete, Lapa. Oííertas á caixa do
Correio 747. (3.137 S) J

P" 

"fi.EC 
ISA-SE alugar uma cadeira para

dentista, dirigir-se á rua Getulio n.
45 — Todos os Santos, (3893 S) lt

PENSAO 
— Fornecc-se bem feila, dc

casa de íamilia; na rua do Cattete
11, 287, largo do Machado. (4200 S) J

pio 5 o Estômago. - Kio eDasgreco 03 Dentes IZfífl
I ^ Hso causa aunca Prisão de Vealra ^rfJKIwl

im *!,^^^\_)_\_1_Y___W^^'' e no Ministério du-Colonlaa 1

UlJSÉW^fP^i ANEMIA I
jMMT eULCROSE, DEBSLIDADE i
^S^^VinriApiinniiiTO: t3. Rua daPolwy.PAHIS.—Eneontfa-Hnmprlfflilpain Phtrmnoltt. fl

módico, sópOMER HEM f por preço
v^' no restníiraiit c pensão mineira e chi-
ncra; f, pratos variados, con» manteiga,
por i$20o; comprando cartões 60$; fàrni
711$; iiiauila-se em qualquer parte; á rua
Buenos Aires n, 158, loja. (1813 S) J

(VOASA COSMOPOLITA — E' a pri-¦ira barateira do Itio, em moveis
idos. Compra moveis e paga bem. Ven-

dc aniiKçõcs, balcões, vitrinas, mcSas, co-
pas Je centro c dc encostar, uma carioci-
nlia pni sorvete. Escadas para pintores,
deposito para frios, varejo para cigarro*,
dc, ijten-silios para todo ramo dc negocio.
Praça da Republica 59, pegado ao quartel
J03 llumbciros. (.3933 S) J

/ ili.MIitAM-SI! pianos da bons fabri-
\ .1 «uítes, na rua da Alfândega n. 131.
A 1'anvlrir.ha, de i ás 4, com Freitas.

__(2-5oS)__R
mesa

DA 
""Si)' 

*<•#» a
«:iluc»q| nimbem f,nine»,

emimuun, oi&t
Dantas 19

2 011 3 inoçoõ,
domicilio, preço

família; rua Senador
(39« S) J

IN* 11 RJ.110 -....
_1)

res

IXIll-.IUll
tbecas ib

do sob bynnthecas, so
1)5 sírios: ua ma Buenos Ai-

;cs it, 19S, das 12 ás 18 horas. (569;S) M

— Tímpreata-se sob hypo-
predÍ03 uu alugueiá, mes-

mo ciu usoíruto eu dotid, que precisem
de obras ou |t&giV impostos. Heranças,
inventários, apólices eu acções dc Imneos
ou eompauliias; compra e vende preílins
c terrenos; encarrega-^ ile ndmínistyntjfio
do propriedades c recebimentos dc ahi-
filieis, dando <is garantias precisas; rua
llella de S, João n. n;6 —. S. Cliristo-
vão, até á-á io c das j cm deante.

(.1551 S) s

PIAa
ANOS — Compram-se de qualquer
autor e estado, de 1)2 armário; pa*

gam.se bem; rua da Alfândega u. 14G,
loja. (4236 S) )

PIANO 
— Compr

tc allemão; It
Oilo,

ra-sr um dc labricun-
eckcstcn, líiuthcr, C

ou outras marcas. Cortas para Di-
rua Luiz de Camões 11. 6. (3809 S)M

Por me-
dicos

operado-
res espe-

cliüistBS em moléstias dos OLHOS
OUVIDOS, « K<i,\.\i% e Minr,
enfermidades das senhoras, pelle,
syphilis, venereas, blenoiThngias o
das vins genitnes e urinarias 4o ho-
mem o du mulher. Todos os dias
dus 3 as 6 horas da tarde. Itun Uo-
diigo Silva n. 26,1- andar (entre As-
semblea e 7 de Setembro). Consulto-
rio pet-ieitaineiito appai-elluidu com
todo o matorial preciso piiraooex».mes o os tratamentos constantes dos
sas especialidades J 1-^33

DIABETES
O prof. dr. Lconissa, da Academia

de Sciencias dc. Portugal, etc, garante
fazer dcsapparcccr o assucar em 15
dias. Clinica geral, operações c partos.
Consultório: rua da Carioca. 26, de 1
ás 3 lioras da tarde. I4090J)

. M%P''

m_-_ ^B ________M M _H m 
','^m W ^^m 

Ê—È wSm

J^B  ____^____^______R___J Eu. ^BL ' à\\Ww \\\\\\\\\m\\ ^^m\__ _Wm\

' —\ "r A1 fi I li 11H1 n li 11 f Jiffl J ii3 *_5 JlluLâ^ Is

¦¦'¦•- í i.

CURSO OE MUSICA GRATUITO
Na Avenida Rio Branco n. 127, sc-

gundo andar, acha-se aberto o curso de
musica de Mme. Segniii.

PROFESSORES: De canto. Mine.
Scgnin, discípula de Isnardon, do Con-
servatorio Nacional, dc Paris; dc piano,
Arthur Napoleão, do Instituto Nacional
,dc Musica; e de violino, V. Ccrnichia-
ro, -do Instituto Bcnjamin Constant.

Inscripções diárias, das 2 ás 4 horas.

ACTOS FÚNEBRES

OURO
Compra-se ouro, brilhantes, platinas,

joiaa usadas e cautelas do Monte de
Soecorro, á rua da Constituição n. 6j,
próximo á rua do Núncio. (S 3930)

Relojoaria Brondi

SR-ED. KBÍIELUS — Dom.
ças iiittr-
nas, tri.*

anca* c vins urinarias.—Dispõe dc instru*
mental completo, apparellios electricos e
microscópicos para exames e tratamento das
doenças da urethra, bexiga, rir;*, recto, in-
testino e e3tomago. TrqtQHW.to rápido da
goTtorrhfa, syphiliP, -liydrocelea, etc. R. y
de Setembro 96, das 3 ás 6 lioras, liad-
dock I.dho .158. tri. 1204. Vif.n. S

— Avisa aos'_ 
seus trefeue;

res, que tenham relógios c jóias párat con-
certar, ra mais de 90 dias, o obseqtuo de
retiral-os no prafio dc 15 dias a contar
desta data, findo o qual perderão o direi-
lo aos mesmos. Rio, ;a—5—91C; rua da
Carioca 11. S5. (40S; S> J

DENTISTAS

PRECISA-SE 
permutar uma casa dc

negocio de seccos c molhados, bom
.ponto, com todas licenças, c um predio
próprio para a moradia cia família, pro*
ximo ao negocio, no subtirbio por uma
situação e negocio, mesma, distante da
ostaçÃo süluribana; deformações, íl ma
Domingos Lopes 11, 133 — Madureira.

(4U3 S.) R

X biladoa
micilio
doro i,to.

familiar aluga-se quartos mo-
com pensão, a mesa e n do-

preço módico; rua General 1'olv-
(41165 S) It

PHUi'UlrHAl'tilA 
por

receitas e lições;
HOTOGRAPIIIA

Ottoni 127.

30$, injaclunas
rua Theophilo

(3902 H) J

rWXHEIRO

D"S JU-

Emprestam-se grandes
tuenas naautias sol» hypothecas

prédios, uo cenlro e subúrbios, a 10
2 "|n, com brevidade (S dias); 11:1 rua
Hospício 05, com Ribeiro, das m n

da 1 ás 4 li.ii.i.-. (4197 S) J
IIHIUO — Q.ialauor «pianlia
05 modícoí pari hypotliecas,

lircsí'-1* .de*:contos, cauções c penhores;im J. 1'intü, rua tio Kosario 131, tabel-~*"j_ (40.10 
S) M

I ONIIKIHO, pn-ei:in-'-e dc p:oon$ sob
l 'liypotheca (lc bons prédios, uo Meyer,
il-ir 1111 11111 «iu Uosario li, i.iS, tahellião,'. tu.i Archias Cordci-o irifi. (4012 S) J

PERFUMARIAS—"A' Garrafa Grande .
J. tem uma garrafa de-grande formato ás'
vistas do publico, pendente-da sacada do
predio tm que ee acha, á rua Uruguayana
o ft(* sendo por íõso niuito fácil não se
d«ixar enganar. (A 4023)

piANOS 1'SADOS — Compram-re
X bom fabricantes; n A Purretrínha

de

13 ás iG,
(2,-31 S) R

DR. BfliVINO MATTOS — Ex-
trai.rõcs, absolutamente sem dúr, n 5?;
dentaduras a 5$ cada dente; concertoj
em dentaduras a 10?; obturaçoes a
5$. Trabalhos garantidos e paganien.
tos cm prestações. Rua Ur iguayana
o, 3, cü-'iuina da rua da Carioca; daa.
7 da manhã ás o di noite. Telepnine
11. 1.555, Central. J .jaiS

rua da Alfaudega n.
com Freitas.

PE.VSAO 
— Ue «.-asa de familia deccn-

te, fornecc-se, farta, bastante variada .
c feita com gêneros tle primeira, a 70$
mensaes, â rua Coronel Cabrita 11. 52 —
S. ChnstovSo. (35/8 S) J

A Cura da Paralysia
pelo Magnetismo pessoal de D Monte-
ro. Chamados á travessa do S. Fran-
CISCO II. 22. (S 3121)

!) IXIIlílRO — Kmpresla.se sob moveis,
o' mercantil. Rua da Prainha 7,
mio, Í..W-2 S) A

ry.MIElUO ... Empresta-se sob hypo-
i'1'eo.i.-. c inventaries Cumpra e \-enda de
;'•'«'¦¦!: i;. S, Falcão. Uua Kosario 15;-;.

(399" St ]

AO LIM
, dai

sobrado.

Vendem-se grandes

(374 
"siKAO 

LIM — Vendem-se grandes parti*
das; rua General Câmara tt. ion.

QUARTOsoas <
com pensão, aliilta.se a. pe?-

do tratamento. Senador i'unn;
j, Tem letcphone. C'|035S)S

T>F.LOGIOS, 
despertadoreí,

l1 trocam-se, vendem-se e
comp:am-?e,
concertam-se

por $500, 1?, 2$, etc.; rua Uruguayana
11. 135, casa de gramophones. (404a S) S

SAXTVAS 
— ExtítjcçJo , completa com

o emprego das legitimas formiga
Cuyabanas. l'eçam prospectos
7tnde; rua S. Pedro li. 38.

_ T. Ue-
(XI 3--I.D

I)K. SUiVINO MATTOS
Laureado com grandes picniios _e

medalhas de ouro cr.i exposições uni. !
versaes c internacionaes a que cou. j
correu com trabalhos de sua profissão. ]
Extracçõcs dc dentes, sem dOr, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dente; coroas dc
ouro de lei, de .15$ a 25$; obturaçoes
a 5$; bridge Work a 10$ cada dente;
concertos em dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos e pagamentos cm
prestações. Rua Uruguayana, 3, canlo
da rua da Carioca; das 7 da manhã áí
V da noite, todos os dias.

'lelcplione. — 1.555 — Ccnlral.

DiNTÍsfl
It. Unidas Von 1'lnui'keiistcin

Esp. rm obturaçoes a ouro, platina,
esmalte e extraeçíles compietnmenlc
sem dõr; colloea dentes com ou sem'chapas, a preços iedtiaidos. Garante to-
do c. «iual(iuer trabalho c acceita paga-
mentos parccilados. Das 8 da manhã,
ás fi da noite. Rua Marechal Floriano
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana.'

AMERICANO
DR. C. FIGUEl-
REDO especial»
ta cm cxtracçõei

complet»!'i-n,5
aem dir c outros trabalhos garantidos ;
systema aperfeiçoado, preços módicos, a
em pre.staçSc», -laa 7 da manhS ás 9 da
noite, rua do li(o3pijio u. 222, canto da
avenida PaP3n3

ffiolestias dos olhos, nariz o ou-
vidos - 0 DR. HEVES OÂ RQOHA.
membro da Academia de
Nletlicic.j do Rio de Ja-
neiro, medico de dlver-
sos hospitaes desta ci-
dade, com longa peatica
no paiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àA VENIDA RIO BRANQO
90 nesta cidade* j 1510
CARTOMANTE ^Ü
— Inspirada c verdadeira. Consultas,
becco da Carioca, sú. Entrada pela rua
Silva Jardim. u3o J

deHomceopathia ^SS^m,
ha 28 annos. Adolpho Vasconcellos, rua
da Quitanda, 27, em írente no becco do
Carmo; filiaes, rua Engenho de Dentro
_<j e Assis Carneiro 9. (-5)8 Sj S

Bronchigia Cura tosses; bron-
dijtes aslhmaticas; é

remédio, c não pauacéa. A' venda nas
pharmacias de Adolpho iVascouccllos, 27,
rua da Quitanda',_ 39, Ktigcnho dc Dentro
e o, Assis . Carneiro. (21)95 H) R

i CAMPOS DO JORDÃO — Indica-
s-õ.e^'scieiitificas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptação a indivíduos entra-
qiiecklos ou a' tuberculoso?. Dr. von
DpUinger da Graça. Mem de Sá, io,
sobrado, ás 3 i|a. Tclcphoue, 4.810,
Central.

jéctor — Naulorre. Fácil,
cuminodo e liygienico.

'A' venda nas casns do cinirüiu.

riiornc r!f> Qualquer opera. 1'rcco deiiiwV.ua UC ou.casiilo. Gramophones c
OriPt-ac discos. Sempre novidades.
yperdb F faulhaber; no,

EUA MARECHAL FLÓ-
I 2$000 

K.IAN9- "9' defronte
C amcri 11 (3207S) M

PHOTOGRAPHIA
Vcndc-se uma bem no centro e bom

ploiilo; informações, por favor, com
Bastos Dias, ma Gonçalves Dias 11. 52.

(S 3948)

LENHA
Especial para easa de familia, a

preços razoáveis, se encontra á rua
Affonso Cavalcante n. 179. Telephone,
V. 225--. (S 3943)

MOVEIS DE 1MBUYA
Vendem-se uma sala de jantar, in-

teiramente nova, e uni dormitório com
pouco uso, dc estylo, luxo e das prin-
cipaca fabricas; trala-se ti rua Conde
de Boinfim o. 4S4. (J 4128)

^3aHjS8(^,'_!/7^.1!t\y\r^ ¦

PENSAO
Vcndc-se -unia bem localizada pensão

r.o centro commereial; inforaiaçúcs com
o sr. João, á rua dos Ourives 11. 87,
loja, das 11 ao íucio-dia ou das 5 ús
6 da tarde. (S. 3974)

GASA MOBILADA
Precisa-se <le «tua casa mobilada

pára pequena familia <le truta"
mento, 110 trecho coiniireliendido
outro á rna Dr. Oori-êa 1>iiira c
Avenida bigafião (lado do inur) .
Informações ao sa-. líarreio. Ave-
nida Itio liranco U7. 1" andar.

(J 4190)

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
Parteira Anna ti. Arloff. de

volta da Europa, trata dos corri-
mentos, complicações dos abortos
c faz uiiparecer n menstruaçao.
etc. Consultas tirntis, das 3 ás 8
horas da noite. Acceita parturien-
tes em pensão com todo conforto,
llua da Misericórdia 57, 1° andar.

(J 40S2)

CURA RÁPIDA

ARTOMANTE — Mme. Tagild. ini-
ciada tios mrsterios do oceultismo,
possuidora de grande poder cm
sciencias oceultas, diz o presente, o

passado c prediz o futuro, faz quaesquer
trijbelhos para o bem-estar, como sejam:
casamentos difficeis, reconciliações, eniba-
ra^os commerciaes, etc, á rua Frei Ca-
neca n. 58, sobrado. (;eo8 S) M

pela tnasaoRis-
ta Mme. Ma-

rietta. Da paralysia, obesidade, torções,
contusões, ema £ rc cimento, dores rhcuina-
licas, pelo meu processo especial e pa-
rantido. Das 7 ;Vs o 110 Hospital S. Za-
carias S. Casa de Misericórdia, de 1 ás
2, na nharmacb, avenida Gomes Freire
124, Tel. 4139, Cent. Residência: Uua do
Jíiidiuclo 38J, sob. Acceita chamados para
doiitcilio. (J 3084)

Cartomante espirita, __^l
fazendo trabalhos garantidos, para realizai
negócios os mais difficeis; cnm doenças
por íheios couiplctamenlc desconhecidos no
ocpuhismo. tendo o consultantc cin poucos
dias "a prova da verdade e da seriedade
deste- trabalho; r. Arcai 38. (3932 S; J

Aulas nocturnas ~io^!S,
franívç^, inglez c allemão, eusinados pra-
ticjatncutc. Curso completo dc preparato-
rios:, pnra admissão ús rscolas superiores.
Ru.\ Mariz c llarros 11. asS fcolleeio Syl-
vio-;Leite). (275c Si M

MOVEIS,

Dr. von Dollinger da
CVACH. ('° IIosp.". da Bçliíflcçnji.a.
Ul f&J.{s, Portugueza e com estagio
na Real Universidade dc Ilcrlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, lie-
morrhoides, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
anesthcsia regional. Mem dc Sá 10,
sobrado, li ás ic e ás 3 i|c. Tele-
phone 4.Sio, Central.

Colclioaria do 1'«jvo,
i nos-subutbílis, a casn quo

nieior- sortimento teln de inuvcjfe 'novos c
usados ,eolchòes e almofitdas,. de todas as
cniàlidr.des; não tem competidor em prc-
ços, ai!ida('.mesmo nas melhores^ casas d'õ
centro, poiB, fabrica cm suhs otfieinas;
íiío- ía;'am negocio sfcm visitar a nossa
caisa. Lolchoana do PqvoV rua 24 dc
Mhio, 505 c 505 A, entre Sampaio c E.
Npvo. Tel, i?8j, Villa. (iju S) J

Lslas vazias de gazolina
Compra-se qüalcpier quantidade; pro-

postas com preço para á Caixa do -Cor-
reio iCo.t- (J- 4=33)

"Registradora National"
Completamente nova, vcu-lc-se por

inenos da metade do ,preço. 30, -rua da
Carioca, 30. Kcfiocio de oceasião.

(J. 4242)

Ca ÍOuvillqc, -f-;,

— Miguel Ilraga, grande
especinlista cm extracçâo
d.c ca.los e unhas encra-
v.tiiji, scai dor, etc; rua
sub,, lei. Norte, 1.505.

ÍIFWTÍSTA

SANACUT1S"
34SO lú' POMADA. NÃO KÜ.TA A ItOffA

Oiiít, : s-iiiiii, ec/.eiiins, suores fétidos, feridas, eniiiiiisens,
., iiiccinis, Ívieii-UK, etc. Vende-se em todas ns pliarinucius o no
1 deposito : liciiRaitcn Cld — llospicio í). Vidro «$500. (IÍ7Ü.1
mswmsm&^mse^isssss-

'.. A. Guílliei-mc 1
1.1 Cosa. — Ope;
urinarias. Cura r

amento rápido da
csío especial. Con
- 5. Tel. C. i«$.
1.1. Tel, V. 1SS8.

. ves, (l.l San-
côcs, apparelhos,
ííical de ulccras.
bteunorrlmgia por

: Urugiuiyana ,t.
Kes.: llail. Lobo

(S)

Í,>M 
1'kF.STIMOS rob promissórias, hypo-

1 iliecw, «itngucls, tuo\'c.s, cie. Rua' da
57, 1" andar, com Silva.

I..|n(u S) K
Mii-j;

liAXKM >K vestidos «le seda e lã a

;¦« .. .1$; .rua General Caldwell 160,
.¦•c;..í., primeira casa á csquerlln.

(,1i)ii.' S> 1!

P
I. Rezende

DENTISTA AMUP.ICAXO

Formado Ijda faculdade dc Medicina da
Riu de Janeiro, Premiado coin medalha de
ouro c crus de niertto Industrial, na I£xpQ«
eição Internacional de 

"Milauo.

KxtracgÔes d; detes sem dor, dc 5$ a io^ooü
Dentaduras Ú2 vulcantte, cada
dente  ç$no<i

Coroas dc oi;r,i de lei, de -0$ a 4o$ooo
Obturaçoes de dentes, de 5$ a. . ioJooo
llrnlgc Work, c.«Ja dente, «lc

•10$  jo5'_.oo
Concertos t\_ dentaduras. . . . ic*ooo

Trabalhos garantido? e acceita pagamento
em preslaçõís. Toil..; .,« di.i.i. Ku:. «b lios-
picio. l*j.\ tanto tia avçuíJa Passos.

CA3A EDÍSON
ULTIMAS NOVIDADES DK GRAXDE SUCCESSO—GRUPO PAULISTA

rr^$&j0$$ii

Dl» L1IS1 iii
'*' OOOASUO UN10A

Trechos lyricos tn-aviulos pelas
maiores celebridn.Ie.s, como seiam:
A. liOXCÍ, AJIATO. /«líXATIif.TiO.

OIlt.AljDOXI, MAZZOIjUXI, G.
R.ÜSS. STUACOIART. PIOUK,
S: KUBBLIK, VEOSEX, ote. .
Pecam catálogos.

Rua do Ouvidor n. 1S15
niü ]>1J JANEIRO.

SECTOS — Eliminação to;al, com jtira enxame dis legitimas Cuv.ibau.is.
-Rua S. 1'cdro 3S. t'M ,i.-:4)

DALA c quarlo, alugam-se, cm casa dc I
O \\'M casal, ente dois aposentos, com'
011 sem mobiiia a pessoa de tratamento,
com limpeza .lur. clectrica e banhos, casa
nowii e aposentos espaçosos e de todo o
conforto, todos com janellas; preço mui-
to módico, para ter visto das A h* 12
horas e d is 7 :'-' o; rua Barão Guarati-
ba n. 53 — Caltete. (3S88SJJ

DENTISTA

Artigos para chapéos de
cpnlinri flores, lôimas, aiijrcttcs, pa.aciiiiuiu, raJiSr [itaE_ elc>i nrl|gOS ,jc
posto, parisienses. Aos senhores negocian-
tes e modislas do iiucrior remettciemos
qualquer cncommenda contra vale postal.— J._ Lobo fi C.', Importadores ;iua do
Hospicio n. 120, eobrado, defronte á pra-
ça Gonçalves Dias. Teleph. 1243, Norte,

(ipliu S) J

ri^EÇriíOS dc (irame para cercas e gal-
JI itiihciros a 600 réis u metro, ua fa-
brica da avenida Passps 104. (1052 S) K

•AZKXLíAS ú venda, no município dc
KcícniU', boas terras para agrictiltifra,•cs pactos para pjdo e cafrsaes; infor-

;cts com Kliuj Cardoso, rua da Glo-
». ."!•. tiii.1 Ni J

F Ki ílSIi «ie ca;a
e variada^ pensão,
llomcs Freire iin

de familia, far-
y'Ci;o módico,' 

(.1A. S) A

BíSiÉ • P n'r9 Compra-
I IlilillJCJjilKI sb qiinlquor'iiuintiilaile, mesmo íuinus in-

(tliras, ou iii-peuda-so gttnlqiioi'
lir.'ar ..nra explorar. 01'fert «s
coin ; 1 í 11 -.stea-i 11 i-;ii. Duarte
líio tle Janeiro, Cnixit do Cor-
n-io 1 ."•".«_ I, n 1453

TTMA senhora viuva, cnm
\J nor, morando com sua

filho me-
familia c quc-

rendo se separar, precisa da proteeção de
um senhor sório e decente. Carta nesta
redacção, a A. A. Amorim. (41,11 S) li

Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro c deuteâ arü*

ciaes. Gabinete montado com appare. I fácil e
lhos modernos de electricidade. Preços "CURA.
•'in.ilcos. Das 7 ás C horas. Domingos ; todas a
ale ás 3 horas. Travessa dc S. l'"iau. | Dei
cise de Paula, 1^.

(I 2?

DliXTISTA 
_ Coroas ile ciro 24,

10S: chapas dc vulcntiitc a io$
ofíiciua d;«. uui Sete ue betembro n. 205, t

(-'?-T S) S
¦ Jiim*M*nmrw_r*mkmim_*mmxa-^t-Muma«m— :

_ PÃRTEiyT |

i-i.

] Acre

J

dartliros, empigens,
eezemas, frieiras, -
sanias, brotoejas,
etc, desappjrccem

completamente com o DERM1-
(Não i pomada). Vcndc-se cm

; drogarias do Rio. e Niclhcrov.
1 geral: Pliarmacia Acre, rua

38. Tel. Noite 3:65. Prr.ço =Scoo.

COLORINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tittiir ao cabello a sua cor original prc-
ta 011 castanha, — Preco io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito perdi, rua
7 do. Setembro n. 127. — R. RAXITZ.

LIVROS
tlspimos. Casa
Passos 11. 98,

— Em*ia*se catalogo de
livros de oceasião, bara-

Tonos, rua Senhor dos
Rio. CiaSjS) J

e sua* conseqüências.
C*'ra radica! 1 injecções
completamente INDO-
LORESj ile cila prc-
paração. App. 606 t

54 dr.s 1^ ás 18 Im-
ilr. PEDRO MAGA-
1.009. C (S 5447)

ütencia!:lijacifiações prc
laturas, fraque*

sexual, emtr.a-
winicuto rapi

d o , depaupera-
mento de lorças, curam-se rápida «¦ radi-
calmente peío poderoso tônico muscular VI-
SUO Uli CACAO IODO PI10SPHATA-
HO, de A. A. Castcllôcü. Vende-se á rua
dos Andradas, aí. Dro;. Pacheco, (:17o 5)

Ü.MA 
íamilia, aluga dois commodos

tos nu separados, com ou sem
são; proíere-fie a rapazes; na rua l"n
Tclles 11. 31, bondes de Juckev Club'1..U.S4

Professores e Professora

PARTEIRA mS GRAVIDEZ
I ílík lUinH iiieustruaçao «o; ,ll0| cm „„, ra,ix ¦

O uso constante

iem deseiar

Petróleo Americano
'Evita a queda dos cabellos, dá-lhes•brilho, torna-os macios e -flexíveis e

cura caspa,"casa 
dos expostos""

.-MiiBam-sc os seijiiiníes predios cujas
cliavcs se acham á rua do Rosário nu-
mero 56, 1" andar, onde se trata.

Rua da Alfândega, 120S, sobrado e
loja; travessa -Cosia Velho 11. 9, loja,
próximo do Mercado Novo; e becco dos
Ferreiros u. nS, tauibciu perio do Jler-
cado Novo.

Maria da Gloria Vieira
da Costa

Anionio Auuusto de Almeida e
família, Joaquim Costa c fniiiilia,
«loão IIorKes o fainilin, Hduardo
Gonçalves da Costa (ausente )e Cc-
eilia Gonçalves da Costa aiii-aile-
coin penhorados o eoiiiiiarecliiicu-
to no enterro de sua so__.rn, mãe
o avó d. MARIA DA GLOHIA
VIEIRA DA COSTA e de novo ns
couvidaiu para assistir ú missa de
setimo dia «uu por «ua aluía será
rezada na enrola de S. Francisco
do Paula, anianliã qaiuta-leii-a, li-l
do corrente, ás 9 V_ horas.¦ ¦GmuHHSBanonEHHü
João Manoel Martins

í Luiza Maria Rosselet ^Jlarlins,
Eruiclinda Martins Guimarães,
José Martins, Domingos Salgado
Ribeiro Guimarães e Paulino,
Salgado «1 C, profuudainentc

agradecidos a todas as pessoas (pie se
dignaram acompanhar os restos mortaes
de seu saudoso marido, pae c sogro, as
convidam novamente para assistir á
misssa de setimo dia quc se realizará
hoje, terca-feira, 23 do corrente.
9 1I2 horas, no altar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula, antecipando a
todos os seus sinceros agiadécimeiilos

R 3S43

Anna Vaz Carneirot Suas filhas, genros,
netos, ¦suaunanwrflte ag
a todos os pa«ntcs «
(|ite ítoonijiaciharam \í

t

LEILÃO DE MOVEIS
Vcndcm-se hoje, As 5 horas da tar-

de, á rua das Laranjeiras 17, pelo lei-
beiro L. Vernct, de bons moveis de
peroba e canella, cofre, bilhar, cortinas,
tapetes, quadros finos, metaos, crys-
lacs, porccllanasi clc. (S 4260)

irmãs
radecidos
; amuros
sua .ulti-

ma morada, couvidmu nova.uen-
tc cara assi-stixein á missa «pie se ce-
lebrará hoje, terça-feira, 23 <lo correu-
¦te, ás 9 horas, ua 'Cgreja do Espirito
Satv.o, pelo que se confessam eterna-
mente gratos (Hstacio de Sá).

(J aoüo)

Ignacio Aranha Meira
de Vasconcellos

'Quinliiia Maria Meira de Vas-
concellos, capitão Antônio Ara.
nha- Meira de Vasconcellos, es;
posa e fillios, commcndador José
Gomes de Souza, coronel Fran-

cisco Pereira da Cosia Filho c familia
agradecendo a todos que acompanharam
os restos mortaes dc seu esposo, pae,
sogro, avô, cunhado c tio IGNACIO
ARANHA MEIRA DE VASCONCEL
LOS, convidam para asistir á missa de

.setimo dia que será rceada na Capella
das Dores em Todos os Santos, ás 9
horas, hoje, terça-feira, 23 do corrcnle.
cojifcssando-sc desde já profundamente
gratos. (3095 D
mmmmmmTmTrwmmasBimm

D. Jttdith Coelho Pe-
reira

O dr. Herbstcr rereira e fi-
lhos, d. Zulmira Ferraz de Lim*
Coelho c filhos e genros, d. Ma-
ria Jose Rodrigues Ferraz de
Campos, filhos e genros, Josí

Dias Pereira, senhora, filllos e genros
convidam os mais parentes c amigos
para assistir á missa de sclimo dia,
que pelo eterno repouso de sua esposa,
fillia, nela e nora, fazem celebrar, hoje.
terça-feira, 23 do corrente, ás 10 i|a
horas, na egreja de S. Francisco de
Paula. Desde já se confessam agrade-
cidos. (A. 4075)

Julia Ernestina Castro
de Araujo

A viuva Soares'Dutra, seus fi-
lhos, genros, noras e netos, agra-
deccin á Iodas as pessoas quc
compareceram ao enterramento
de sua estimada tia JULIA ER-

NESTINA CASTRO DE ARAUJO, e
convidam aos demais parentes e ami-
gos para a missa dc sclimo dia, que
mandam rezar hoje, terça-feira, 23 do
corrcnle, ás g 1I2 horas, na egreja de

t

Estevam Nascimento
de Assumpção
(MISSA DE 30" DIA)
A viuva Josephina dc Assiini-

pção, fillios, neios e bis-netos,
convidam os seus parentes e
pessoas dc sua amizade para as-
sistir á missa do 30o dia, que, por

alma de seu pranteado marido, pae,
avô, bis-avó c sogro, ESTEVAM
NASCIMENTO DE ASSUMPÇÃO,
mandam celebrar anianliã, 24 do corren-
tr, quarta-feira, ás 9 horas, na egreja
dc S. Francisco de Paula. Por esse
aclo de religião se confessam antecipa-
damente gratos.

Maria da Cunha Pires

tGuilherhiino 

Julio Soaivs Pires
e teus filhos agradecem proíun-
damente a iodas as pessoas que
se dignaram acompanhar á ulti-
ma morada, os restos uionacs de

s;ia boa esposa e mãe MARIA D\
CIPNHA P1RKS, c de novo convidam a
assistir á missa de setimo dia quc por
alma da mesma será celebrada amanhã,
quarta-feira, 24 do .correnlc, ás q ho-
ras, na egreja da' Vcneravel Ordem
3* do Bom Jesus do Calvário e pur
este aclo de nossa religião, anuir e sen-
limenlo, de puro coração agradecem.

J. 4201;.

CASCADURA
Leonor Pereira de

Mendonça
Francisco dc Almeida Mendon-

«ja, Arthur Mariano 'Pereira, Cia-t ra Pereira dos Sanlos, Agenor
'Mariano, ..profundamente agrade-
cidos a tod.ts as pessoas que sa

dignaram acompanhar os restos mor-
taes de sua saudosa mulher, filha t
irmã, e ao mesmo tempo convidam para
assistir ú missa de setimo dia quc maii'
dam celebrar hoje, .terça-feira, 2,1 dc
corrente, ás o lioras, ua egreja do S.v
íiíilorio, antecipando a todos os seu;

a
Dr. Rodolpho Alberto

Ferrazt Marictta Jobim Ferraz, scui
.filhos, suas filhas (auSflltes),
iRodolpho Jobim Ferraz, Kmilia
Vieira Ferraz (ausente), Maria
Amélia Vieira Ferraz, Dclphina

Ferraz Villela, convidam seus parentes
e seus amigos para assistir á missa d.',
setimo dia que mandam celebrar em
suffragio da alma de seu idolatrado
esposo, -pae, irmão e tio amanhã, quar-
la-feira, 24 do corrcnle, na egreja da
Cathedral, is 9 >l-' horas e antecipam
seus agradecimentos a .todos (pie com-
uarccereui a esse aclo de religião.J- .1125.

José Antônio Soares
da Nobrega

í

CURAR-ME SEM DROGAS ?
Indubitavelmente,

e cozinha, passando
Mudando de

30 dias 110
e Babylonla, á rua Cus-

Sim.
ares
Hotel Miramar
tavo Sampaio ns. 64 e 66, Leme.

Aconeslham as siunmidadfil médicas,

quando sc traia dc soffrimentos ncr-

voiíos : liypocondria, cltlorosc, acuras-

tltchia c nostahjia. Experimente c terá

a prova provada! (J. C954)

f
S. Francisco de Paula. J 4091

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos c freguezes
que se acha sempre prevenida de
flores para qualquer encommcnda.de
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
çãlves Dias 11. 38, Telephone n. 2S52 —
Central. 2852

LEILÃO DE PENHORES
CAMPELLO & C.

i?«í» Luiz <Ia Camões numero 36
Tendo dc fazer leilão no dia 25 do

corrente, dos penhores vencidos, previ-
nem aos srs. mutuários que suas cau-
leias podem ser reformadas até á hora
do leilão.

MODA
¦Na casa IFOURCADE cnsontram-se

sempre as ultimas novidades cm calca-
dos finos. Urugttayana, 74 — Telepho-
ne, 1040, C.

tico e sem dor; trai;
ços ao alcance di
ripo para a Saude
utero; rua Geiveral

3.3ÍÍS, Norlc,
trai. Consultas grat;;

lios^rSs5;'^: composição entram
ledos, sem o menor pc-1 lacto-phospliato de

trata de doenças d(
Câmara n. no, Tel,

d.i avenida Ccn
l.M 3611)

i L1I1EMAO, Inalo;
A-ii:iiriic/., para
Rnal»ltjtl)Ott)9» om
109000 mensaes.

por-

< 'l!.\'.'.l!l()',(
'¦'-ineic-, biucki
- -ic-.-, i!c p.i|,cl.¦¦<¦¦ (b.-.vu

-,\__ eordia

rrance;«straiiaeiros «¦
; iney.es, desãc
lua du Miseri-

PASTEI M me.

1° andar. (S ^57S) S

!•

ictaes. ciranlus,
para marcação cm alto

Thnbratrem a taille ú.w-
b:c cist.ies e pcrceHauas.

de Março S;. :" andar. (:7J5Í>) U j

n
¦porriEC

1 moili
lo Uosario n.

na cídat
pciiucuas
1. Iiiiorm

2 c jiibitrbio.*

: d ^r. Pimcn
sobrado, fun-

,d wmmw, ipratico, Mr
,0 F"/ ,cr ZtW-e ¦
3 mvu maena cn sets me.f

inensae?. Rua da Quitanda n. ?o,
andar c av. Rio Uranco 23. t° andar. \:::

11 u.iiiiicilio por preços módicos (.-um .1)

l'a-
¦itiar

10$

ça« jl 
¦;

dòr item
balhos
todos,

tini'"'

Ma
aerih

losc-
, 11.-1.1
Me:li-
doen-
o in-

sem

, ,, , , i numero
do I-Iematogcnprde i
Alfredo dc CVrva-
refeições, cm cuia

t quina, kola, c-'.~a.
:al, pepsina pan.

crentína diastase e glycciina ii a me-
lhor garantia á vida do leio c da mu-
lher grávida, pois o Heiiiatogeuol, além
de poderoso tônico c digestivo, vende-
se cm todas as pharmncias c drogarias

pij. As-enibli-a n
rás. .Serviço do
LHÃliS. Telcplion

i —.
wer*se livre
dos atrazos
da vida, sa-

S"""" " 
-J"""_ ber o peu-

fflilenlo de pessoa de amizade, attrahir
tttntdr c bons negócios, Kr felicidade no
cojmínercio, tralar iodas as doen-
ças, obier o que desejar, por mais diffi-
cil que seja. por trabalhos scientificos e
garantidos, dirija-se á rua do Cuperlino

7, estação o-e Quintino Uocay-
nviando enwloppe, sellos c sub-

te:ip:::«lo paia resposta c coiisullano
gabinete c ]ior cseripto, iodos òs «lias;
riíali;:a-sc o que desejarem por mais (IH-
fiiil que seja cm qualquer distancia ou

HYPOTHECAS

E ti ado. Gollorrhca chronica ie impo-
teheia, cura garantida, eom hervas me-
(lieiiiaes. J. Pinlo till Silva. J 3605

Rio e dos Estados.
1 Primeiro de Março.

D e;io:-.
Maria

plia, diplomai)
Facuidaúe de
a de todai ai

iaz apiiareccr o in- T.. ?.„,.„ „«._ A ESCOLA AMERICA-
10, por processo tcicntiiico c « iiiaiimiu N- \ _a _g ;í,,m,. .,os
;i o menor perigo para a saude; tra* i subúrbios, resolveu reabrir o internais em
garaulidos c preços, ao alcance de 1 ..^-i cdiíieio próprio, á rua Augusto Nu-
Avenida Gomes Freire n. "r. tele*. nes n. 53, Todos 03 Santos,-a 

"i 
Üuinutus

11. 3.C4J Central, consultas (jralis. t Ja csiaçío e .15 «K. ciutro. I' 
"

ioiii

Compra e venda dc predio;: traia-
se com Oliveira; Aristides Lobo nu-
meio 237. K- 35*9•

GONORRHEâ—3MP0TEN0IÂ
For mais antigas c rebeldes que sc-

jatu, curam-se certa e rapidamente nor
m«'io dc plantas medicinaes, infalliveis
c inoffensivas. Milhares de pessoas se
tem curado por intermédio destes me-
dicanicntos. A' venda n'A Flora lirasil.
largo do Rosário 11. 3, teleplione, 2.198,
Norte. " 3943 J

f
Anatole Costel

A. COSTEL
Maria Adelaide Costel. Klise e

llenriette Costel, René Costel
(auscnie), Martlie Costel, viuva,
filhos e sobrinha agradecem pe-
iilioradissinios, a todas ás pes-

soas que se dignaram acompanhar os
reslos -mortaes dc seu querido esposo,
pae c lio AXaTOLE COSTEL, c de
novo 11^ convidam para assistir á missa
de setimo dia, quc se realiza, quinta-
feira, 25 do corrente, ás 9 112 lioras,
no altar-niór da matriz dc Nossa Se-
nhora da Candelária, pelo que desde já
se confessam summaniciile agradecidos.

(J. 4154)

Baroneza de Alagoas
Quinta-feira, 25 do corrente,

primeiro annivcrsario dc seu
fallecimenlo, sua familia manda
rezar missas por sua alma, na
igreja da Cruz dos .Militares, ás
ras (R «'",7 1

i

Mulher e filllos agradecem »
todos parentes e amigos que
acompanharam 03 restos mortaes
de seu querido esposo e pae, e
de novo os convidam para assis-

tir á -missa de setimo dia, na egreja da
Conceição -do Engenho Novo, ús 9 lio-
ras, quinta-feira, 25 do corrcnle; desde
já se confessam gratos. (,S. 427C!¦umwiiiiiiiiii—limi m w 111
D. Florinda Pereira do

Silva
Manoel dos Santos Oliveira,

seus irmãos, cunhado e sohri-
nhos, gralos ás pessoas quc
acompanharam os restos mortaes
até á ultima morada, de sua mãe

sogra e avó D. FLOIÜNDA PEREIRA
DA SILVA, .de novo convidam seus
parentes e amigos para assitir á piissa
de setimo dia, dc seu fallceiuiento, que
pelo descanso eterno de sua alma man-
dam celebrar, na egreja de N0.-00 Se-
nhor dO Boinfim, em Copacabana, quin-
tfl-feiríl, 2$ do correnlc, ns g horas;
pelo que sc confessam suniniaineiile
gratos. (S. 3956)

Francisco Simões
Cravo

A viuva, os sobrinhos o cunha-
dos convidam os amigos «¦ ,pa-
rentes do seu saudoso esposo,
tio e cunhado FRANCISCO SI-
MÕES CRAVO, para assitir á
de trigesimo dia, «jue mandam
amanhã, quarta-feira, 24 do cor-
ás 9 i|j horas, na egreja de São

Francisco de Paula. Desde já sc con-
fessam agrailccidos. (S. 4272)

Maria da Gloria Vieira
da Costa

t
missa
rezar,
rente,

t Antônio Augusto d^Almcida e
senhora c filhos,' Joaquim Cosia,

senhora e filhos, João Borges, se-
nhora e filhos, Cecilia Gonçalves
da 'Costa c Eduardo Gonçalvca

da Cosia (ausente), e mais parentes,
penhorados, agradecem ás pessoas que
compareceram ao enterro de sua sem-
prc lembrada mãe e avó MARIA DA
OLORIA VIEIRA DA COSTA, e de
novo convidam os seus parentes «:
amigos para assislir á missa dc sclimo
dia, quc eni suffragio de sua alma mau-
d;nn celebrar, amanhã, quarta-feira^ 24
do corrente, na egreja de S. 'Francisco

dc Paula, ás 9 1J2 lioras; desde jú sc
confessam sumiiiameiitc gratos.

(R. 427,1)

Papel para cigarros
Vondem-sc bobinas, 'desde 2S a 3 lí

informações, telcphone i-io, Villa.
4290)(S.

S. GONÇALO

tiicaiio

(jS?t> S) it; __

•OROFESSORA de piano le-
X methodo do T. .'•.". de Mus
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62, sobrado, Catumby.
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Correio mais $*j
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Cario.
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diz ItltlO
com cin-

reza o'
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desoja I
P:,i)er. •

realiza 05 trabalhos p.:r mais dif-
llceis íue sej ira uínigavelmonto e í
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;i nn da Constituieito 11, _i, so \
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SEMENTE DE MAMONA
Rocha Wirclicr S- (.'.. casa de luhrifi-

caules á rua dos Ourives 11. 113, com-
pra de um saceo para cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
iras f preços. (R J"=o)

Motor 0!to a Gaz Pobre 140HP.
VENDE-Slí, completo e conjugado

com Dynarao dc íjo Volts. Quadro
distribuidor c Motores electricos per-
lcnceir.es an mesmo. Para maiores in-
formações, dirípir-se á rua do OUVI-
DOR N. 71. 2° andar J LEOJí.

R 1749

AdeJ.mar Bernardes
Cardoso

Paulina Emilia de Oliveira
Horta Cardoso e fillios, Tiio
Cardoso, (Mario Bernardes Car-
doso c José Bcrnardcs Cardoso

Júnior, ausentes), mãe e irmãos
agradecem penhorados ás pessoas que
acompanharam á sua uhima morada o
enterro dc sen fallecido c sempre lem-
brado filho c irmão ADELMAR BER-
N.-VKDKS CARDOSO, e convidam seus

parentes e pessoas de sua amizade para
assislir á missa dc setimo dia. que.
amanliã, quarta-feira, 24 do^ corrente,
mandam celebrar em suffragio de sua
alma, na egreja dc S. João Baptista,
ás 9 horas, p"r cujo comparcciniento
a este aclo religioso antecipam seus
acradecimenlús. (R. 4!-;$>

Vende-se uma situação com pomar no
logar de Mangueira, «::r e tratar eom
o sr. Américo (ios Samos Andrade,
(conhecido pnr Ncncziniio), perto da
linha bondinha. Rua Dr. Portella.

(3766 J)

GiiiOE ARMAZÉM
Precisa-sc alugar por contrato longa

iv.ii vasto armazém, próprio para gran-
des exposições, nas ruas: Ouvidor,
.Gonçalves Dias. Sele dc Selembro,

j Assembléa «.' Avenida Central, ('.nanla-
sc reserva. Canas nesta folha a Vasco.

(S J.|?7)¦ 
trilhwéSlê™

Vendem-se legitimos, de 809 I.üoj
por metro corrcnle, á rua do Riachuelo
11. 339. .1 296.I

ÓPTICA
D.

KSOBIPXORIO
o 2° andar da rua .lc São

escripio-
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Pedro n. 3». divi.li.U-. em
rios. Tríla-se no mesmo.
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milii
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Disrestol
' Março

ESTÔMAGO. l-:;j-'-s dl
aravidez. h RódriRitts &

Gonçalves 59. Gr.;r.i,lo. i" Ue
H. 35oo». (4-8s SJ S i

•URI'fj**?^^ c moléstias tle" 
i&mnlhcr, o DR. 1!*°* Dli. . ANDRADA,

cura, ratrimentosi hemerrimçiaa e -siispen-
sót.;; e!c mo ío simples, cv*:ta a gravidez
nos cã.M indicados, fazendo r.jv-a.eccr _o
ii.e. mm-ido, nem provecar hemorrluiííia,
tendo como «v.íenr.eira miu. JO&EP1H-
KA CAI.LÍNDO, parteira d« Hospit.il
Clinico de lí^rceloní; consultas dianas
Çttttis aos pobreá. Acceita clientes em
pensão. Coiuifltorio e residência: raa do
Lavradio n. iu, sobrado. (ii.'3-.'J

Clinica de moléstias
senhoras e syphilis

'das; n-di ao alcance
iottfer.ipia.

,yi. «Ias f. ii.- jo boras.
loJos. Instituto de Phy

(M 371.0 !
(J 3-S")

MALAS

lencourt.

— Ur. Va-
Íc:iiim llit-

:ura os tumores dos
as moléstias i\:a vias
ís inetrites, 05 corri-
va si naes e rc3'.ilari.sa I . . 1
proeejro ^seu. Applica v*J, .Pí?.

i-eir. iujecção e esta 1 njoiltepid
,-nia | ji.c..,. com

asameiPfirteiro.
.<eH*<» p do ventre,
urinarias, genitae»,
iueuto6 uteriuos e
a nicnstruação por
o fiof> e 9:4, com
sem >i..r, trata a tubc
(nuebfadura) sem o^cra^ãü. Consultório ;¦
perie-tameiile apparcliiadol tua Srigo! c0:lclc <U K'° 1!'""C0

e-squini di raa da A^ienrbtca,..
ií 2 da tarde. Teleplione 11. 2.511;! tendem-se a rVunados

h<

Silv

reuieat r, c-... Luzebio

trata-sc com
I. r e v i d a d é,

mesmo sem
certidões, ci-

rrligioso. co$, inventários,
meio soldo, justificações,

Ilruno Schcguc, á rua Vis-
3-, sobrado, To-

cs (lias, (iomingos e feriados. At-
qualquer liora.

. Teleplione n. .342. Central. 104-t

Arligo solido, elegante e baralij.
sii-.-.o. só na A Haia Chinesa. Rua La-
rradin di

UM BOM ESCRIPTORIO
Com diA

Trata-se na
cotnparutneiHos por y<.
Casa Muni.:, Ouvidor,

S
71.

1616

GELADEIRAS
Vendas em
L. Ritffier.
Rua Vase,,

prestnçocü.
fabricante.

i]_ flajna n ,f.C.

Francisca Teixeira
Rocha Oliveira

(OLIVEIRA)
Cecilirf Ti:o <¦ sua senhora

niaildam celebrar uma missa dc
setimo dia, quinta-feira, 23 do
correute, ás S horas, 11a «areia
de S. Joaquim, por alma de sua \

muito nreza-Ia e veneranda parenta,
. FRANCISCA TEIXEIRA ROCHA, |
failecida na cidade dc Oliveira, e para i
este neto de pranteada saudade pedem j
a presença das pessoas dc s'ja amizade ;
c da finada. (J. .i--S) i
E!»SS5S:3^eS2iaaiS?5aK3IÍ^SÍ_5!r*íSEií
Giovanni N. da Gama

Importação direcla d- óculos, pin;»
nez, vidros e ludo mais quc faz parta
deste ramo de negocio. Vendas por ala-
cado c n varejo, rua 7 de Selembro,
1,1.;. Rio de Janeiro. (-'i.!7 M)

CHÁCARA OE FLORES
Aluga-se oplimo terreno á 2 mln-i'o*

do bonde L. Vasconcellos, rua Minas,
1?; informações 110 mesmo. (3SS1 R'

Cofres e Registradoras
ado d* seu valer.

e Silva
(2' ANXIVERSARIO)
Paes, irmão, lios e mais paren-

l.-s rio pranteado e saudoso GIO-
VA.WI N. DA GAMA IC SIL-
VA, mandam celebrar uma missa,
ás o horas, amanhã, quàrta-Tcira.

54 do corrcnle. na egreja dn Espirito
Santo (Esiaeiol, em intenção á sua
alma, Para cfte acto de religião e -cn-
ridade con\údam todas ns pessoas de
amizade e coiifessain-S'

Vcndetn-sc por n
Trocam-se prensas,
rias. etc; P. Rcpu
Caneca ns. 7 a 11.

cariei
li.'a n.

(S
Fi

mm TMNtlK
7)

n ,1$ !
llrt

13. AVENIDA RIO THMWO. 13
Sobrnflo — Tel. ."ÍÜ70. N.

Ooroplc-tn.wntc reformada di'.
põo <le -10 snlns clecniiteiiieiite mo.
bilndas paru famílias e cavulliairoí
ile trntaiiicnlo.

lton cozinlia. Iiom tratamento,
franco e peixo todos os iliiis, ai-
moco ou jantai' 1.S500. I2in nssi-

agradecidos, l-inaltira 1S200, Diárias dc -1$.
(S 4*5<4B« e 68000. ' (S 4S!Í>1)

P
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CINEMA PARISIENSE |I
¦ECO-TE I——— —- 1

Continuação do unico trabalho cinema- 1
tographico que tem despertado o

interesse do Brasil inteiro 1

THEATRO S. PEDRO

i

Ull DAM TB-i iliii
OU:

I Ultima soirée de galaiía .Circo Wolfson
¦¦¦¦-...-M*-M^***W*MMBMBacno;Bl--C

Em 2 séries e 7 actos
Qne se mantém em programma por

exigência do povo l

-ic*' ^^5f_________Hwf ________r**í*í v*!t__? -~ ?^t*fivíí___i.iBI

_-_>N£5_*--f_--í£_-^---^ '.*'-'. "•». *^^úíí*^3_fl _E_I

^_f3__E__j __H_ "' j__3i

lumpresa Paacfaoal S*e_.reto

HOJE - A's 7 3i4 e 9 3i4 - Doas sessões - HOJE
Grande exito dos celebres duetistas cosmopolitas -

LOS INEGUALI--"¦-¦•
tiraoa Luxo e Arte

A interessante revista de Raul Pederneiras e J. Praxedes

«ED BOI MORREU
Brilhante desempenho de Sarata Nobre, Isabel Perpetra,

Eduardo Leite, Viriato Lima, Martins Veiga. Alberto Ferroi-a.
Uern.tMo, Eliutin o Silva, Oar.alho e toda a oom >anhia

Todas as noites grandes surprezas e novidades
PREÇOS POPÜLARISSIMOS

A seguir —MOÇO B03ÍITO—¦ Vaudeville em 3 actos, letra
e musica do Dr. Anhur Cintra. J 4102

MT PA LACE THEATRE^PQ
pela grande companhia PALMYRA BASTOS %&'*_%_portuguesa frgfflfi,/^^VEIRA „ ,05E. RtCARDo""

HOJE - RECITA ELEGANTE - HOJE
A PEDIDO GERAL e por sc não aehar cinda 

rosubclee.da .. actní
CREMILDA DE OLIVEIRA, rcpetc.se em ULTIMA, delinmva e irrevo*
gavcl representação da linda opereta

í_ ÕDEÕN I

VERÔNICA
A protagonista pela illustre nrtista PALMYRA BASTOS

Tomam parte tambem. os artistas i José Ricardo, Almeida Cruz, Arman-
do Adriana e .oda a companhia.00, APROPRIADA MISEENSCENE __

AMANHA — Despedida de umi das principaes operetas do repertório

Quinta-feira, as - Reapparitao di actrz CREMILDA PE OLIVEIRA

Sertafeira a. — Grande festa de homenagem, á insigne artista PALMY*
-?.-¦  RA BASTOS

- Bilhetes á vemla no "Jornal do Brasil", durante o dia. oté á« 5 d» •»*.
de e das 5 i|a em deante na bilheteria do theatro. W-W

<_.òmpíih'bl»iy£^
A maior importadora de films das melhores fabricas —

I .xclusividade para o Brasil

HOJE Continua na tela o formoso
programma que hontem

iniciamos
HOJE

Composto de4 films, todew leves, todos artísticos, todos
interessantes, o nosso programma de huje representa unia
hora do um espectaculo adorável que hontem teve tanta
aceitação. . . „ _Estréa ds nina artista de nomeada no bello film

A SOMBRA
l

-M*_.IA._NTO_Xr
Companhia ALKXANDRE

d'AZBVKDO

HOJE -A*8 4 horas -HOJE
Grandiosa matinée cm hnme-

nagem a SANTOS DÜHONT,
com a assistência do illustre ae-
ronauta brasileiro e dà Directoria
do Ae. C. B.

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO TRAGIC
THEATRO CARLOS GOMES

. ¦ iá I ¦

Companhia Italiano de Operetas MARESCA-WEISS, da qual fa_ parte a eminente artista
Olara Wtiss.

HOJE - 23 de Maio de 1916 - HOJE
A'S 8 *.? 131 PONTO

SERATA D'ONOR*B
DO

TENOR DE CARLI
OOM A

-K— NOVÍSSIMA OPERETA —«-

L CAVALLIERE
A's 8 o 9 3]4, mais dois espe-

ctaculo. com a comedia que tan-
i to exito honíem alcançou.
I Quinta-feira-JS* MATINFE
ROSE. 4304

DELLA L.UIMA
Preços e horas do costume. Os bilbetes a venda na Conleitaria Castellõcs c na bi-

lheteria do lheatro. das oi ia da manhã em deante, is 5 da tardei depois dessa hora,
só na bilheteria do thearo.

THEATRO S. JOSÉ'
l-.n.presa 1'ascl.nal Scgreto

HOJE - 23 <leMaio . HOJE
Exhibição do empolgante film de grande

suecesso, era ia actos, com .1.000 metros

jjjjBjgj 6AUCHA

No S. JOSÉ' — O grande suecesso NOBREZA GAU'C1IA. fita empolgante, em 12 partes.

orimoroso c sensacional trabalho da grande
fíbrieá E. MART1NEZ Y OüNCHES. de
Buenos Ayres, original de Humberto Cairo.

Horário das exhibiçôes:
A' noite — 3 sessões: is 6. ás 8 e as 10

hera».
PREÇOS:
Camarotes. !$! poltronas i»; geraes, 500
:íis. .

Somente por poucos dias
(R 4294)

————————— mmm-mem, gj

É •__¦**¦__ _c_. m**pi' B i HH ü. íflirV' lll

Dansas das estreitas - (oitenta bailarinas)

HORÁRIO DAS ENTRADAS
1 hora - 2,20 -- 3,40 -- 5 horas -- 6,20

7,40 - 9 horas e 10,20

QUINTA-FEIRA

II1TITIIIK
DE NOVA Y

6aSERIESM4ACrOS IIo El 2o EPISÓDIOS
ORI

Sessões contÊnuas
H O J E Oito actos HOJ E
FH-.MS «iOAIRIjKXAMB-J-TÍÍI INÉDITOS

O Pathé Jornal recomeça de ora avante a dar noti-
cias mtttidiaes de interesse geral, mostrando assim, apezar da
guerra, a puja"nça da colhboração do Universo. ^^

A fabrica Eclair edita 3 actos de uma comedia finamente
desempenhados pelos primazes artistas: Mllc. Ke.vóc Sylvaire, L',..
Lyn e Henry Roussell.

(•(---''' leSV^S'!' ^- -__*.' .'..."•.T-"
.íi*"'--' - .- ir' V-^tv»;*.¦_(__&'JS^*'*. '"ií»

r m/-¦ f -

H. •¦# . - ;"":-:¦U Ir- %r *''~ - í
ÍÍ ÈM ""¦ «. :¦ '- f:$m
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Formoso trabalho
da fabrica

GAUMONT. Scenas
bellissimas

de um
enredo tocante, de

momentos de
anciã e de um final

estupendo.
Interpretes s A for

mosa actris da
" Opera Cômica "

Mme, HAWKIWS ,_
e Mr. NAVARRE 1

1o creador
de" Fántomas " s-

I

ornaa«u?ia*v__.__ssia<-SM3ra£i
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ÜÜE0N-AOTUALIDAOES
Interessante — .Noticioso — Informativo

MODAS — do Pare Royal ; — SPORT — o malnh Fln-
men.qo versus Fluminfiiisc, para ina.üguriiç .6 dn cnhipo do
Flnnicnpo ; — o match Botafogo versus São Clirislovão ; a
partida dn lawn-tennys'Rio-S. Paulo, Sabida da missa da
malriz da Gloria ás 11 horas. A ultimas noticias do Rio.

| m? A seguif : "L'argent" • 0 DINHEIRO, |
I de Zola; Collar da (Múmia por Psillander; Rflon- L

| imartre, de Fronday, Esposa na Morte, pela p
| formosa actriz Lina Cavaliéri.
ii
S«__i_!"_»ii««

Formiaavei encontro»!

Qual será o verdadeiro encoberto .
.iliTflfliliil-M

Scenas de um delicioso sentimento dc ternura e confiança.

Mais tres actos de possante dramaticidade pela fabrica ame-
ricana Balboa-Patlfé, tendo como protagonista a deliciosa loura
(Miss Jachic Saimdcrs,

Eemnça cubiçãda,
E sereis obrigados a rir na interessante, nova e inenarrável

fita cômica:

.-.venturas de um
caçador medroso

Edição americana Jumbo Pathé*

áWRRB"*. A seguir-PATRIE de V. Sardou 3.000 metros
i_r*-5F coloridos. Leda Gys o Mario Boniiard, tio ro-
manco Pelo tfü am<»r... niinha vida.

«REVÊ — V cioria Leppanto, FrancescaBer-
tini, Diana Karreu.

Comedia da grande fabrica dinn.msrqup._a NORDIsK.
Interpretes principaes: ns ci.lf.bros artistas da comedia

KAUL ALSTUDPéFREDEMC-^BÜCK.

Bondosa Avoslnha
Mimosa comedia sentimental da fabrica GAUMONT

Film completamente colorido

QUINTA-FEIRA os artistas de
Waldemar Psillander, Ehba

Thomsen e Elza Frolich
no admirável Dim.

Uma Resurreição
(De Felix Salten) - I-ioraisli. Copenluio-cn

O E IM EIV1A IR13
Empreso ,1. Cruz Junior -.ii'!.!!03"!.^^!..!^
HOJE O CIRCO DA MORTE TE3EO_r__3

Não ha nu.llior ISãi» ha egual I
O programnia estupendo por cxcellcnci.i. — O film bello sem rival.
Prodigio Ja cinemiitograpliia — Arte, belleza, enredo, e desempenho

deslumbrantes

0 CIRCO DA
ümmmmmmumuYmmnmu\vmmnxi*z-*

ULTIMA SOIRÉE DÊ MURO CIRCO WOLFSDN

jafflaMHB^gaB-_^-_---------B.^HB__-__g? l dmmiíi!^^?!-^^ BaBg^>S3SE^tBE-^^

«nmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmm PWÜM o \ nb m a—i düêãlT"!
IVENIDA

Qnintia-leirsa; - co.a.t.l.-aua.QÊí.o

Ul mWJC3Xu\, H j,»-a-*_faii

Drama imponente e sensacional em 2 séries, com " longos actos -
1076 quadros — 4000 metros . •

Tudo quanto se disser deste trabalho bellissimo, ludo quanto se idr
lizar cm palavras, fica aquém da verdade — O CIRCO 11A MO')' .-j

r- 11 oitava maravilha do mundo c a maior da cincmatogr.ipluaI . m
Quinta-feira — Mais duas series do memorável drama polici..l H

SUBORNO. 5" série -- VIDA MARTYR, 6* serie. -- O MONOPO- ¦
IjIO »AS ESTRADAS DE FERRO. (S 4-0.O _{mmm

CBNEAflA PARIS
mmmmtm~,

150-''raça Tivadotiles-õO
Empresa ('.cum l*oreira «St C.

HOJE SUGGESSOS SOBRE SÜCCESSOS HOJE
HELLISSIMO TRA1iA1.HO TJE A!:T!-; E EMOÇÃO

^^"SOMBRA^RAGÍ^C
liuinolsantc drama <!r nmor e vingança, dividido cm 3 lor.gos. .-.^tos.

Magnífica c.l.r.o .Ie GAUMONT, e inicroretado pela formosa nem. 41 Ope*
,., Comk-a, mnie. 1I.VWK1.NS e Mr. SAVARRE, o creador do 1-AMTO*
MAS

A PRIMEIRA DANSARINA
Sensacional trabalho dramático (le B10SC01'. cm quairo longos actos.

AMOR E DINHEIRO ~ -lihi:iinlc comCl!ia de N0RD,SK-

A BONDOSA AVOSINHA ~
inlerprotada ve'a setores cômicos

Karl e Frcdcrick
Bellis.-inia e sentimental

comedia COLORIDA DK
GAUMONT

¦ in — ———————-—————— *._.u. —sl— ama—t. ¦ imuggM

S18I B_âi»iá. h-**b *i.c-uii 1 i.M.mM,-3m»u<èd—adaWMMiiãwut^v-^^-lBiHgsatW"-*^*'"''''""*'-"^--'. —nv*r^mn—*—*¦/..

(}iiin!.-.-íeir.-i — Duas novidades de NORDISK — "A r-surrelção", dra-
1.1.1 e "Casar não c casaca", comedia. Iltevcraente — VAMPIROS, s" sé-
lie. "Olhos qne fascinam". "Ivani", por Mlle. Rita Joüvet. "Falena, por
Lydia Uorelli. "A culj.a do outro", por Francesca llcrtini. "X Negro",
drama do Gaiimoul. (S 4-87)

Os Mysterios de New-York - "'^^lum,
A Pulseira fle Platina -fls Mysterios do Mm Chinez
Sensações lnesperiidan — «-> itico-_-i_ilo quasi dPsvendado — Terrível

anciedade !.,. - Insuperável buccosh! K-4.S88

Empresa Darlnt & C.
Avenida Rio Branc. 153

programnia selecío

film poliiji.il cm 3 netos
Protugoiiislti Wiirtlock Ma-

cquiirrio

O si
e bemjuizo

comedia chistosa—2 acto»
P,"0'.ügonislas: l.outse Ortli

e Duniiiissel

Jornal llniver-
sal d. m

Últimos aconleeimentos mun-
diaes. Modas, reportagens

sensacionaes R 4269

UOJV. 1'uj.intc e variado progT.un.ti.. i-j _-> ji«.•O casamento <3Le ut\.rlGta,
Tres longas e mui mimosas pai-.cs, da artística fabrica Eclair-ParlsUma -Inflo de mora! domestica ntravez dc um poema ríncnintocranhic.-.desenvolvidos ms «ii.ii.is amenas de niarrltz. ""
ia:E!3=_.__V-Kr-ç. a. oxj_B3:-çj_a._d____

Tres imponentes partes editadas i>cln l.-.brica 1'atlnáAvc..l.:r,-.s de l;..so amor, eivadas de. infâmias, que «ú visavam o ouro e odinheiroAt,tri!biTlações de um caçador
Duas partes de um cômico irresistívelAventuras mov-mentail-is e sutuma -"i-nlc hilarianlcs.PATHE' JORNAL (ultimo numero)

Os mais sensacionaes acontecimentos mundiacs c os ultimos hole'!;--da guerra europeu.
SEIS DIAS DE LICENÇA DE CASEMIRO

,, .,. ... , „ .Parca cômica mui jocosa, da Eclair.Magniiico film dc Eclair, Paris.
Como extra na "matinée", -- Eclair Journal, a mais moderna das revistas

_ . , animadasQuinta-feira, continuação dos MYSTERIOS DE NEW YORK - n» ei2n episódios.
No nici.no progranima exhibiremos ainda O NAUFRAGADOR, Uni et*icnsii.s parles, Tibcr-I-Ilms,
Brevemente nm trabalho de grande fôlego « de restricta actualidade, sol.o suggcstlvo mulo PELO TEU AMOR.. A MINHA VIDA. (ou a Invi-sa0 ,!..,. l*-'""'*. mterprete o elegante Mario Iloi.naid e a lindíssima e io-ven l.I.DA GYS. (R ..jSk')

U^GmimmBvinKammnn— mw^w*_b«m

BMPRKSA JOSB-i-OüRBIRO"Grande Companhia Equostre, Gymnastloa, Aorobatiea, Cômica o Mímica doAMEniCAN-Uncus — Direc._ao F. Quelrolo
_E__Q_T___I — rr&rçsí-l&lrEi, — HOJE

Grandioso espectaculo
Progtiiii.iiiii seus;.cional e variado

__Trabalhos assombrosos
A maior compdnhi,.j a m.iis completa em tournée pela AmericaArtistas procedentes dos principaes circos e hippodromos domundo.

Exito da Troupe Qtieirolo
A AIONaV GEIS1IA

CHARLES AKIO TAH, cômicos, originaes, exceníricos.
MISS. OSÜY, notável artista

O capitão F-JüsIISa- api'<_-.seiitaií_ os
Q IiEÓ-BS S^ã_I_,VA.*Gt**E;*KrS

Engraeadissimos clownsTtcmy*. — Numoros equoslres-•" Sompra no* ividade -- Rilheios a ve.ida no thaatro. Preços do costu-rm. G leria numa-,rada, ISaOO; gorai, l_.j00. Quinta-feira, maúnée tdedtcada aos collogio-i e i
asylus da Capital.

*s________*mmmmmmmwinvi_____*B_*

EOVICFE-iES^ J"0
THEATRO APOLLO

Grnndc Conipanliiii tle Opera layrica Italiana l-íOToLl _i_ BILLORO

KCOJES # # A's"8"3[4da noite % ® HOJE
Kspectaculo de sensaçno 1 — Grande novidade theufal I

Primeira reDrescnUi-~ão da nova opera erri 2 actns, libreto de E. CAVACCHIOLI e G* EMMANUEL,musica 
de LEON. AVALLO

(

t***oay »L-ii.i1
- ~yl 

Peça de Grande
Actualidade

!_______-------gSg .. m_m__mm______m\ ¦_¦__¦  i ___¦__¦_¦___¦ nu __g_______gg_-->

IjCD vJjE_^-&XJfcr*iC_) *^H im ^
THEATfíQ E.ECREI0 / Peça de Gr.ni. 

"^^"Si
Actualidade JA's 7 3T4 ® Q HOJE «§ A's 9 3|4

Pela Companhia l*írj.\S l)() THEATRO APOLLO de LISBOA
n.»i-i Ar, min n.líi nnnnnufn í-i. nnli-iilnnln ., ,_ t ., ... í I 1 .. . I -, « —. f_ _._.__._ _ /\ .1 . •-_

Peça de Grande
Actualidade

_ _;¦•• -W ...,,,........ --.-.-..- .^^_ . a t . aa» ^ .1 v_ /_t-^_»J_,£_«_» (ie __, I _«ti U /_Piimciras representações da pei;a de grando apparato c palpitante actualidade, em 2 actos e 9 quadros, de Ernesto Rodrigues, Felix BermtideseJofio Bastos, musica de Joaquim Alagarim °

ív^r- Áz _ã S# %_íW éSmb CIGANOS A. TT
«-Q- t.M-.--

nidtritiiiicão—Flesne, Rina Ag07.zino; Radú. Etlore Bergamuschi; Tamar, Franccsco Fe-U]b derlüi; 0 velho, Mlchele Florido
Dará começo ao'espectaculo a celebre opera de MASCAGNI

CAVALLERIA RUSTlCANÂ
lDi^íibuiçào -Sanluzza, Galeazzl; Lola, Frabetli; Turiddu, Dolci; Alliu, Luci; Lúcia, E

Tf-in fir//i Coro de camponezesecamponezas.
Sosdas localidades - Camarotes de I*. 30S; idem de 2-, 15$; cadeiras de l- çi vaaran-

*____, Jl. cadeiras de 2-, 4„; galerias numeradas,21; geraes, 1.500. Os bilhetes a venda na bilheteria
^U»wt'ro,!na agencia do Jornal do Brasil, até ás 5 horas da larde.

J^y £j C^° 3R- «^^
(Esta peça foi represcutada nas (.'idades de Lisboa e Porto, com o mesmo apparato de mise-en-scene e completo exito)títulos idos quadros

!.•. Na Corte; 2", O Cavallo Branco;]
3", Frente a Frente; 4. Luta desiçual:
.-;".. 1 Desforra, (apotlicoss); 6", O Covil
das Feros; • . Pontualidade Briiaimtca;
S", O listado Maior; A morte da Águia
(.-.poihcose).

Personagens: Vri-.z Kolberr;. Jorge
Gentil; Kaul Delion. José Monteiro;,
gir Dick Pitt. Jorge Roldão; Charles

Duprat, José Victor: D. IVico dc los
Molinos. Joa(|uim ;'ra:,i; Alexandre,
estalajadeiro, Max; soldado allemão,
Ar;ln:r Rodrigues; Otto, tclfgraphísta,
iGeeral Rostor.. 1" official aviador;
Um velho prussiano, coronel Decrucy,
.-\urelio Ribeiro; Curonc! Kurick, sar-
gemo aücinão, .Eugênio Noronha: O
gr-.o-dtuiuo general era ch-.fc, icnt. cüc*

mão. A. Miranda: General Borodinc
official allemão, José Silva, Princ-iw
ile Uicmoritz; General Bonairc, A.
Henrique. General Hctislaw.ccL allemão'
c ajudante, Pestana d'Amorim; GeneralI.crotis, A. PeixotóJ Sargento aviador

kap. prussiano, -soldado, general Annon'Filho. Joanna Dciion, Josephina Soares
Joanna Delion. Josephina _soares,

Comlcssa Olga, Carmen Osório; Lizet-
te, lida S-ticliini, .-\ Baroncza, Anninha-9,
Alda Teixeira, Isabel, C.-cília Giiima*
rães, Zintiomar, Magda a\rriida. Judiib,
Adelaide Costa, Dinorali, Lina Ferreira.

Damas russas, crindoí, )k>-.-.-i alsacia-
no, povo russo, officiacs, soldados . ru->-
sianos, bchemios, viajantes, etc, etc.

Scenarios de Luiz Saltado: — Gttar-

da*roupa luxuoso de Castcllo Brsnc.* -*«¦
Cabellciras dc Victor Manoel — .Mona.-
ge.ii secnira de João Pereira.

Brilhante :nise-en-scenc dc Pedro Cl'
bral — 'Direcção musical de Paschoal
Pereira.

Amanhã e todas as noite-,
A ÁGUIA NEGRA.

S. *»••-

Lií__Wti'1,'W--r,ViMwi


