
'.S**?
I HHJII

SfPP,:

Correio ____!da
í_-*i'«"° em papel de nOUrBl-RG, _1F.C7TÍ. C. — Slocltolmo c Rio

mm_mmsm "-¦"¦__ -.- ~'J

Director - EDMUNDO BITTENCOURT TmpreiM tm tinta _e Ií. WTTtlWfS S C

AMO XV-fl. 6.209
Endereço telcgrapliico: - "CORRKOMANIIA"

KIO DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1916
Redacçflo-r* Rua do Ouvidor, 102

Telepliones: Redacção, Norte, 37 _ ÁdmlnlstracSo. Norte, 379-.

CONFERÊNCIA
ALGODOEIRA

Reune-se 110 primeiro dia dc junho,
nesta capital, _ Conferência Algo-

«oeira, devida ú iniciativa da •Socie-

da'd.e Nacional de Agricultura, c por
lembrança do illustre dr. Miguel

Calmou, que, fora de posições offi-

ciaes, trabalha dcdicadamcntc para a

solução dos nossos mais relevantes

problemas cconónúços. Assiduatncn-

t«; elle freqüenta aquclla sociedade,

onde despacha todos os dias volu-

ntoso expediente que dc todos os

pontos do paiz affluc aquella instí-

ttiição, consistente em consultas so-

bre agricultura, pecuária, industrias

extractivas c todas as mais ligadas á

terra. Xa Sociedade de Agricultura

exerce o prestimoso estadista baliia-

no influencia preciosa, concorrendo

fará excèllentes serviços ao paiz. In-

ciiiubido da direcção dos trabalhos
¦preparatórios e da organização da

ci 11;. rencia, o dr. Miguel Calmou se

de; velado no desempenho desse

go, de maneira que, cm grande
ou principalmente, sc lhe deve-
bom exito da valiosa iniciativa,

cttedora de optimos resultados

a cultura do algod.âo nacional,
.:,••'! a que está reservado con-
ir opulentamente pára a prospe-
le c riqueza do Brasil.

ulyar-sc «Ia justiça dns nossos
com relação ao illustre ba-
devidamente apreciar a sua

os governos dos Estados, e os parti-
cidarcs possam dar-se as mãos cm
cciisóreió indissolúvel c fecundo."

Gil VIDAL

Topioos & Naticia.
O TKMI.O

Como cntc-.iontcm, o «ío hontem apre-
8cntoti*sc limpo. A temperatura oscillou on-
tre ,9",3 «• _S",3.
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politicagem ali deixou fundas raizes.
Mas os baliu-mos têm o exemplo de São
Paulo e do Rio Grande do Sul. Os

mandatários desses Estados no Con-

gicsso, se têm os scus dcsagttizados na

politica regional, por lá mesmo os re-
-olvem, reservando-se para deliberar na
Câmara de maneira a tornar importante
o voto da bancada.

E' por isso que elles são respeitados.
Só a Bahia, dos grandes Estados, é

que no Congresso ha dc permanecer
lraca, mercê das discórdias da sua re-

ptesentação? Quaes as razões justifi-
cativas de uma scisão neste momento?
Não se encontra nenhuma.

Essa scisão, tfro propalada, não deve
ser continuada.
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Policia o
serviço na Rcpurtiçõo Contrai dc
2* delegado auxiliar.

No nosso editorial de hontem, sob
o titulo O balde d'agua suja, escapou
um erro de revisão, que, por alterar o
sintido dn phrase, nos apressamos a
teci'ficar. Onde sc lê "O que se con-
testou, isso sim, é que esse banqueiro
tivesse transformado deve-se ler O
que se contestou, isso sim, _ que esse
kinqu iro tivesse o direito de íransfor-
mar", etc.

competência e patriotismo na direcção
tios trabalhos a qttc nos referimos, abi
(¦i.i) as palavras hontem publicadas
ii, "Jornal do Comniercio", c por
elle proferidas cm entrevista conce-
(iitia ao mesmo jornal. Elle, que já
:• • 11, qiian.li) aventou a idéa da con-
fi n iici.l, demonstrado as conveniências
desse congresso, a que devem com-

i :.r«¦.«•!* toilos os interessados no >pro-

l:\111.1 do alei,.lão no llrasil, lavrado-
ns, industriaes e commcrciantcs, in-
;i.:i'.i lionlem na d.emonslração, cxal-
!.•; 1 1 as suas vantagens, quer pelos
esclarecimentos que vae lançar sobre
,. problema algodociro encarado por
ti das as suas faces, quer pelos seus
resultados práticos de alcance immc-
ct.tto. A1 organização da conferen-
cia u dr. Miguel Calmion imprimiu
um míiho eminentemente 'pratico,

àijjjçvcitando a lição -de outros paizes
que s. ex!* conhece perfeitamente,
porque ha annos se consagra ao es-
tudo da producção algodoeira e das
suas relações com a industria c com-
Herdo cm lodo o munil.o, como ta'm-
Km ao tle todas as questões eco-
111 micas dc maior importância -para

o paiz, i'e tal sorte que hoje, como
s_ disse homem C-.iv verdade no

proemio de sua entrevista, "as versa
familiarnienle, jogando sem esforço
oe memória, com estatísticas, dados
de toda ordem, c com uma illustra-
ção sem alarde, revelador,, de utn
ttato habitual desses {problemas".

¦Atiriluvu o dr, Miguel Calmon, na
referida rmrevista. com Ioda justiça,
ao dr. \Y«•!';'..-!_.1 Hraz o impulso que
ti'eram o estudo e a solução do 'pro-
blema alj.ndo.iro, pois foi elle quem
primeiro asíignalou a sua importância,
i*m abril ile ri'.|. mezes antes de
a.sunitr a presidência, na celebre cn-
.r.viíta da Varginba, em que resu-
rnn em I
«lo scu g
n....iiia nai
iua -mi ;
iiiíportanc
salienuiti

nas geraes o programma
emo uo tocante á eco-
nal. Encarando o proble-
a a sua complexidad,c c

o dr, Wenccsláo Braz
vantagens incalculáveis

liara «> llrasil «Ia larga expansão da
eulítira da preciosa malvacca, por se
tt.v.ar de matéria prima de consumo
ca la vez maior no mundo. Tanta
importância ligava o presidente da
Reptibiica ao desenvolvimento da pro-
''iicção algodoeira entre nós, para a

qual ¦««•.nos terras apropriadas em va-
rias zonas do território nacional, qu-:
apenas cii-pti: ' id,o do seu alto cargo,
tim dos seus primeiros actos foi a
«'.¦..•.cão do Serviço do Algodão, que
entregou á competente direcção do
professor K. Green, e do qual, affir-
111.1 *> dr. Miguel Calmon, a despeito
«b* diífieiiidadt-s inhcrenles a esse
gênero de emprchendimento.., já te-
iims coibida resultados apreciáveis.

Expoz o dr. Miguel Calmou
ir.tc a co'.iimissão organizadora da
<¦¦¦:!c:\iici.i, que elle preside, nos

1 mezes de propaganda, em que
•s:a i. empenhada, já obteve do
no que mandasse estabelecer,
níermedio do Uoyd Uraiileiro.

.1; poderosas para o cn tarda-
• «io algodão nos principaes por-
le embarque ao norte do paiz.
•rreu para que o governo con-

(¦¦rdasse com o augmento do prazo
máximo dos descontos no Banco do
Brasil, dc modo que não só aqui.
como nas agencias, seja ampliado
aqti-*.le prazo para as transacções re-

uiras ao alcodão, quer cm bruto,
quer maimtacíurado, Isto, bem ob-
serva o dr. Miguel Calmou, repre-
'enta um dos serviços mais relívan-
tes prestados á cultura c á industria
:'-•' •'ira, pois uma das causas prin-

das crises frequcir.es a que
1 sujeitas era a csireneza do

is transacções, que impediam

qualquer accumulação dc
ro paiz. entregando planta-
industriaes ao 

"arbítrio 
dos

res, qnc o.s e!. pioravam*.i 
le. "Se o.s trabalhos tia

'. concilie o dr. Miguel
reduziram resultado?
monta, muito mais é
i- da sua reunião,

ie lautos especialistas,
s os UsiaJos do Bra-
re até ao Rio Grande
esclarecer o assumpto

- o governo da União,

rtiati
tem

tos
("or

A enrno
Para a carne bovina posta boje em con-

sumo nesta capitai, foram af fixados pelosmarchantes, no entreposto de S. \)íoko os
preços de $,\Co c $500, devendo ser cobrado
ao publico o máximo dc $700.

Carneiro, 1S500 e i$8onj porco, i$_.'oo e
i$25o, e vitella, $500 a $3oo,

ma m _n> 40 _—i ¦

0 PRAZO DOS DESCONTOS
Asscutiu, afinal, n governa cm di-

lotar de quatro pnra seis mezes o mu-
xinio do prazo dc empréstimos uo
Banco do Brasil.

Eram positivamente ineomprchcn-
siveis, neste momento, as hesitações
c as reservas com que sc encarou, a

principio, d. assumpto, O paiz atra-
vessa, desalentado, os mais agudos
episódios dc uma crise sem- prece-
dentes ua sua vida econômica; e por
n.ais optimistas que sejam os angu-
rios exarados cm documentos offi-
ciaes, é indubitavcl que o termo
desta phase inédita de sobrcsaltos c
horríveis preseiitinwiitos estd, infe-
lizmcnte, muito distante.

As industrias agonisam numa im-

pressianante adynamici pliysiologica e
o comniercio se iinmobiliza cm horí-
contes inacreditavelmente limitados,

NSo ha exemplo, iia nossa historia
econômica, de phase mais angustiosa
e dc mais desalentos e apprehensões.
Todas as medidas relativas ao alar-

gamento do credito são, preliminar-
mente, necessárias. O contraste entre
a. passividade do commercio, toda vez
cm que «' mister um sacrifício novo,
e a hesitação dos governos quando
se lhes pede um favor impessoal,
como a dc agora, «* visivelmente cko-
cante. Nem se trata, como bem póii-
dera o sr. Homero Baptisla, de au-

gmciitar o prazo de descontos nn es-
labeleeiiiicnto semi-official, — o que
seria, sem duvida alguma, dc facili-
ma coniprchensão, cm face do des-
calabro aetual; trata-sc, lão somente,
dc autorizar a directoria do Banco a

dilatar, quando lhe pareça útil c fora
tle perigo, -o maximum do prato vi-

gente.
O espirito clarividente do sr. Ilo-

mero, iipprehendendo com exacta vi-
são as iuiV.udivcis responsabilidades
da Banco deante das angustias du

praça, houve por bem suggcrir ao

governo, em documento do seu pu-
nho, a adopção da medida apontada;
mas, ainda assim, foi preciso que as
directorins da Sociedade Nacional de
Agricultura, da Associação Commer-
ciai .«.' de oulras collcctividadcs or-

ganicadas saíssem a campo para de-

fender um interesse que é iiicontesla-
velmcnle nacional.

Parece, agora, que a concessão se

fará e que aos clientes do Banco do
Brasil se alargara de mais dois me-
zes o prazo das empréstimos.

ff preciso, porem, qne se nâo des-
virtuem as intenções que inspiram a
deliberação assentada. Seria lainen-
tavel que d sombra de uma conces-
são destinada a proteger, honesta-
ic.cnlc, a -'ida das industrias se in-
slcllassc, criminosamente, a industria
da protecção a sonhadores e utopis-
tas felizes. Estamos fartos dc aven-
turas e vivemos a amargar, sem re-
médio, as conseqüências de facilida-
cies irrefleclidàs e de inconcebíveis
despropósitos, na applicaçao das di-
i-hciras publicas.

-Us capitães do Banco do Brasil
i,7.i .(.* devem collocar, nesta quadr-i
funesta, ao serviço de temerárias
empresas, par mais apadrinhadas que
.\C apresentem a.-s olhas do governo.
Estamos confiantes cm que o illus-
lie presidente do Banco do Brasil
resistirá, cama bani brasileira, ao

prurido lão nocivo 
'de alimentarmos,

con: sa-crificio das verdadeiras indiis-
liias nacionaes, as audacias e os'ur-
rojos insensatas.

(Jue para isso nSo sirva a provi-

O sr. Pandiá Calogeras, cm resposta
ao officio em que o i" secretario da
Câmara dos Deputados trata do engano
verificado na disposição do art. 25,
verba 17, da lei 11. 3.089, de 8 de ja-
neiro ultimo, dcclarou-llie que. de ac-
cordo com os precedentes estabeleci-
dos, é conveniente que esse pedido seja
feito por meio de mensagem da mesa
da Câmara.

O cambio melhorou hontem. A taxa
subiu de 12 i|_i a 12 SÍS, com firmeza.

Quer dizer que o valor das libras liai-
xou de i9$i*oo para igíooo.

Parabéns no comniercio c a todos

quantos tenham de pagar contas cm
ouro.

Mas, perguntamos cem a nossa inge-
nuldiidc: não tendo havido nenhuma nl-
tera.ão na economia geral brasileira;
não tendo aúgmentado a nossa exporia-

ção, devi.lo á escassez de transportes;

porque é que tem melhorado o cambio?
Que respondam os bancos estrangei-

ros, que são os únicos dominadores do
mercado, senhores da situação, fazendo
o que lhes apraz, sem receio de terem
quem os chame á ordem. São cllcs
agora que têm conveniência na alia,
para o seu jogo, o que nüo obslará a
c.ue a queda se dê de novo, quando
lhes aprouver tambem...

Como, porém, eniquanto o páo vac c
vem folgam as costas, que aproveite a
monção quem disso tiver necessidade.

O presidente da Republica, além da
comniissão de industriaes, recebeu hon-
los, Icadcr da maioria, na Câmara,
nistro da Fazenda e o sr. Anlonio Car-
tem, para a conferência habitual, o mi-

Hoje, s. ex. presidirá ao despacho
collcctivo do ministério.

6 lloyd Brazil-ir.
Está verificado, pelo balanço ja

concluído, que o Lloyd Brasileiro
teve 110 anno findo o saldo positivo
de 8.742 779?938.

Apressamo-nos a registrar este
facto, pois é caso virgem nos annaes
da administração brasileira que um
serviço ind,ustrial pertencente ao Es-
tado offercça saldo positivo. Dcve-sc
isto a varias causas, como sejam: a
direcção do Lloyd estar entregue a
quem tem verdadeira capacidade para
tal cargo; o governo deixar dc utili-
zar-se do Lloyd em proveito dc

quantos exploravam aquelle meio de
transporte; e ao serviço dos navios
ter sido dada a orientação pratica a
que deve subordinar-se uma empresa
daquella natureza.

Desta sorte, o Lloyd, que já tem
passado ,por varias pbases, voltou a
lar saldo, sem necessidade de usn-
fruir os estípendios que foram offe-
recidos á eii-prçsa cm época anterior
e quando ella estava em mãos dc
¦particulares. Dizemos que voltou a
dar sakl.o, porque antes de o Lloyd
ser distraído para as grandes fauta-
sias que o arrazaram, cada navio re-
gressava ao Rio, depois de viagem
redonda, trazendo magnificos resul-
tados pecuniários.

Poi necessária a fallencia da firma
coir.mcrcia! (pie ultimamente explora-
va o Lloyd, e que o governo tivesse
de intervir na salvaguarda dos in-
¦cresse., do Thesouro, para que os
mesmos navios que d,antes davam
prejuízo passassem a offerecer resul-
idos favoráveis!

Da conta de lucros c perdas con-
¦'.ani saldos que são muito expressi-
vos. ^ois com a sdmina total dctles
í que se fôrma o lucro registrado de
'^.742 contos, c se demonstra que a
•erencia soube attender caprichosa-
mente a todos os ramos do serviço
Ia empresa, lüis esses saldos, em
contos de réis:
Material cm reconstrucção. . 2.2*.|
Reparações cm vapores. .*• . 1.639
Bemfeitorias c.u Mocanguô. . 401
Obras nos armazéns da Al-
fandega  «15

Exercícios de içiii c 13. . . 143
Bemfeitorias na officina da

ilha da Conceição. . '. , . 14'Toras noras 9
Material flucíuaníc  415
Moveis e utensílios. .... 17
Almoxari fados  109
fmportação por conta do
Lloyd  60

Carvão I.32(í
Adcántameiitos  124
Caixa  152
Fretes a receber em Nova

^ York  842
Saldo na London River Plate' Bank. 
Saldo da conta dc subvenção

batemos o record, c o próprio Paraguay,
pobre, pequeno, em lutas continuas, fica
aquém do Brasil em matéria dc relaxa-
Ção.

Teor do que tudo é que muita gente
tem a noção da importância que ha
cm se ensinar o povo brasileiro a ler,
em combater o analphabctismo. Ha
mesmo no genero uma collectanca abun-
dante dc idéas, de planos, dc program-
mas, de reformas. Mas a acção, a
execução, coisas mais preciosas do que
quanta abstracçãp germine nos cérebros
dos nossos homens dc Estado, não ha
quem as pratique q execute.

Somos uma terra de bacharéis, todos
o dizem. Mas ninguém renuncia ao
bacharelismo parasitário, improduetivo e
que ha de sangrar até á morte o Brasil
promissor c abastado dos tempos colo-
niacs, do ouro c da madeira. Em tudo
o mais, como nas próprias aceusações
contra o bacharelismo, outra coisa não
fazemos senão bacharelismo cm acção,
c nada mais.

NOTICIAS DA GUERRA
:—Q , .. _-

Prosegue com extrema violência
a batalha de Yerdna

OS FRANCEZES RECONQUISTAM PARTE DO
FORTE DE DOUAUMONT

O director-ehefe do galiinete do Mi-
nisterio da Facznda remetteu ao inspe-
ctor de Seguros o processo relativo ao
precatório do juizo federal da 2° vara
do Districto Federal, solicitando venia
para ser feito o arresto da quantia de
70 :ooovOoo. na canção âc _oo:ooo$ooo,
feita no Thesouro Nacional pela Socie-
dade de Pecúlios "A Vicioriosa", afim
de que o alludido funecionario se pro-
nuncie a respeito.

O minislro da Fazenda «autorizou a
Alfande™.. de Corumbá a receber os
sa dos das agencias postacs dc Aqui-
dauana e Campo Grande.

O ministro da Fnzenda deferiu, por
equidade, o pedido feito pela Socieda-
de Anonyma Fazenda do Carmo, de
dispensa de pagamento de revalidação
do sello dc suas debenturos, relativos
ao 2" semestre de 1915.

Deve chegar hoje a esta capital, de
volta de Santa Catharina, o comtuan-
dante Thiers Fleming.

O Ministério da Viação solicitou do
da Fazenda o pagamento da quantia dc
144: .7t>$3 .7 á Compagnie des Clieinins
de Fe. Fédéraux de tf-st Brósilien
empreiteira da construcção da rede
dc viação férrea da Bahia. . •

. O sr. Lucas Ayarragaray, minislro
argentino, acompanhado de sen secreta-
rio, convidou lionlem o sr. Carlos Ma-
ximiliano. ministro do Interior, para as-
sistir á fesla que na legação argentina
sc realiza amanhã, em commcmoração
ao anniversario da independência ar-
gentina.

m»fii)*m» i» ¦¦
BI1.LIOTH1-CA POPULAR — Aber-

ta ao publico das 11 ás 21 lioras, no
Lyceu de Artes e Officios.
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Esta photograpnm ;oi tomada detraz da tamosa coluna J04, onde se têm ferido dos mais encarniçado- combates
batalha de Verdun. Esta posljüo estd situada a oícste do Mosa e protege o flanco esquerdo de Mort-Hommc.

(Ds revisla "Lepuys de Francc".)

do

O ministro da Viação, cm aviso diri- de 22 de maio

J. PALAVRA OFFICIAL
A guerra contada por

elles mesmos

ALLEMANHA. — Berlim, 2... —
O quartel general communica cm (lata

230
1.225

A deduzir: despesas registra-
das no balanço de 1915 e
¦pagas em 191G. . .'. . . .

'Saldo positivo. . ...'.', .

S.925

IQO

3-735-'.

A leste de Nieuport uma patrulha
da nossa infanteria da marinha penetrou
nas trincheiras in.migas e regressou tra-
zendo 33 prisioneiros.

A sudoeste de Givenchy tomamos va-
rias linhas da posição ingleza numa cx-
tensão de cerca dc dois kilometros.
Contra-ataques noclurnos foram por nós
rcpcllidos. O inimigo deixou em nossas

¦V Recebedoria do Distiricto Federal ,„ãos 228 prisioneiros, 4 "'•¦ ¦*•'••*¦"*

gido ao seu collega da Fazenda, soli
citou providencias no sentdo ile cessar
a pralica dc ser, aos empregados dc Fa-
zenda designados para as tomadas de
contas de estradas dc ferro concedidas
pela União, marcado prazo pelos chefes
das repartições a que pertencem, para
a conclusão do serviço.

A BATALHA
DE VERDUN

arrecadou liontem a quantia dc réis
metralhadoras

e 3 lança-minas, tendo soffrido perdas
64:3<J0$355 e dcs.lc o dia 1 do correti- , sangrentas extraordinariamente graves
te a de i.Si.j :_:8i$3iS "'" "''""'

Em egual periodo do anno passado
a renda importou em 1.705:54Ú$94o.

Os francezes conquis-
tam nma linha de

trincheiras
pfl,.-... 03 _ («A. IT.) — (Official)
 Na Argonc bombardeámos enérgica-

mente Nantillois, Montfattcon e o bos-

que de Chcppy,
Na margem esquerda do Mosa, con-

tinuámos a progredir. Forçámos o ini-
migo a evacuar ao sul da colina 2S;
um pequeno posto que tinha tomado

PORTUGAL

Teremos afinal o novo edificio da

Faculdade dc Medicina? Se a rcspccli-

va construcção dependesse apenas do

lançamento da primeira pedra, a breve

trecho cila estaria concluída.
Infelizmente, porém, essa construcção

vac ser iniciada numa época de diffi-

culdadcs, o que denuncia que será mo-

rosa.
Não é de hoje que o Correio da Ma-

.1/1,7 vem chamando a attenção da Con-

gregação da Faculdade c «lo governo

para o eslado verdadeiramente lastima-

vel do pardieiro emprestado cm que
cila fuucciona. Já diversas oceasiões
se apresentaram para que o novo edifi-

c;o tivesse andamento.
Mas Congregação e governo foram

protelando a solução desse caso, até o

momento actual. cm que está perfeita-
mente evidenciado que só á custa de

verdadeiros esforços se pode evitar que
as dependências da Faculdade venham
abaixo.

Resta que o sr. Aloysio de Caslro
não se deixe entibiar pelas cansciras
com que vae arcar, e leve avante, sem
desfallccimentos, a grande tarefa a
cuja frente sc collocou.

As nossas competências médicas são,
dc vez em quando, visitadas pelos Pozzi,

pelos Richor, que ficam simplesmente
admirados dc observar a má installação
do ensino medico entre nós. Compre-
hende-se o vexame a que ficam expôs-
tas, nessas oceasiões, ns sumniidadcs da
medicina brasileira.

K' o que deve ser sanado quanto an-
tes, e sel-o-á com algum esforço.

manhã cedo, na região dc Bcrry-au-Bac
Na margem esquerda do Mosa as nos-"0 ministro do Interior nomeou lion- sr,s tropas tomaram dc assalto as posi-•,tcin o escrevente juramentado _ Frcdc- | çges francezas na encosta leste da ai-

Fracassou um aiaque a gazes asphy- no dia 18, e fizemos vários contra-
xiantes emprehendido pelos^francezes dc ataques a oeste dc Mort-Honime, con-

seguindo expulsar os allcmãcs de to-
dos os elementos do trincheiras que

jrinaiiicntc, o 2" officio dc escrivão da
vara dos Feitos da Fazenda Municipal,
durante o impedimento do fuucciona-
rió cffcctivo Jo3é dc Oliveira Machado,
que obteve tres mezes de licença.

Infelizmente não temos elementos rico Moss dc Castro para servir, inte-
mais minuciosos que nos esclareçarri
reljitiváníciuç a assumptos ciue;são dc
eievado. interesse publico. Assim, por
e.xcmiplo, o paiz desejaria coiihecer a
situação cl.o material flnctuantc, com-
parado com o anno anterior; o nu-
mero dc viagens realizadas no anno
lindo; a renda ganha por navios; o
numero de passageiros em transito; j com a Companhia Paulista «le Estradas
-infim. inmimeros pormenores dos iA Ferro' *0'- ° fundamento de não
•erviços variadissimos de uma cm- cons,ar haverem ¦"¦uio registrados os con-
_-.,-. ,1, _.„__-,„.-_ ,u ;.,,. .. • tintos anteriormente celebrados com a
presa de navegação da miponaucia , r,f.,.i(ln companhia, o minislro da Via-
,aquclla de que nos oecupamos. Os -.-_ rcmetlcu ao presidente daquelle Tri-
ciados que Possuímos são todos de .mud copa dos alludidos aclos.
ordem meramente conuuercial. e por'

Havendo o Tribunal dc Contas, cm
sessão de 25 de abril ultimo, recusado 
registro do termo dc accordo celebrado ..',^*0 d,, investid.as 110' sul Je Mort-Ilom' ' " "" ira-

tura 304, conservando-as apezar dos rc-
pelidos contraataques. As perdas do ini-
migo foram bastante sangrentas. Fize-
mos 527 prisioneiros c capturámos 5.n]c-
tralhadoras, A presa dc guerra feita
na encosta meridional dc Mort-Homme
clcvou-se a 13 canhões c 21 metarlha-
doras. As tentativas dos francezes para

ornarem as posições perdjdas,__por

elles se ventica o que acima dize-
.nos: que o sr. Scrvulo Dourado, di-
rector do Lloyd, conseguiu o grande
milagre de adtninis.ração que se tra-
chiziu por um saldo assás iniporlati-

obtido por serviços que anterior-

Assumiu hontem o carjio dc itiime-
diato da Escola dr Orumeles, o «pilão-
tenente Celestino Cíomes.

O minislro da Fazenda declarou ao
da Viação que. do accordo eom a sua
solicitação, foi expedida ordem á Casa

nente deram prejuízos tão grandes ! da Moeda autorizando-a a attender os

O ministro da Viação enviou ao i

procurador da Republica as informações
nrestadas pelo director da Oeste dc.Mi-
nas para a defesa da UnTto Federal na
a.ção proposta por Eduardo da bilva
Porto.

O minislro do Interior exonerou
hontem, a pedido, o dr. Afionso lana-

jura, do logar_ de mcdico-ajudante
inspector de Saud
Salvador, no

do
do Porto dc São

Estado da Bahia.

E' curioso o propósito em que sc

acham alguns directores dc secções da

l reieitur.-i Municipal, em uão cumprirem

r5 rigorosas determinações do dr. Aze-

ledo .^odré a respeito do uso e abuso

dos automóveis officiacs. Visto que
esses carros eram aproveitados larga-

n-ente na cotnmodidatle c até nas pan-
degas dos altos funecionarios pouco
imigos da prosperidade das garages

particulares e mesmo dos modestos

In.rÍJ-, o actual governador da cidade

prohibiu que os scus subordinados con-

tinuasscm a pcrainbitlar pelas

nue o Lloyd entrou no estado de fal-
lencia.

Comparemos este resultado com o
que se está -passando na Central do
Brasil. No começo da actual dire-
cção daquelle próprio nacional, as
rendas forn.n-sc avolumando, a fis-
calização exercida com mais acíivida-
de e constância poz cobro a muitos
abusos, e a esperança dc que a lis-
trada chegaria a dar saldos positivos
avigorava-se. Todavia, o que se está
vendo é bem desaientndor. €111-
quanto que no Lloyd se poz cobro
definitivamente ás passagens gratui-
tas, que eram n verdadeiro cancro
da empresa, cilas continuam a ser
concedidas com a imaxima largticza
na Central, representando esses ori-
ginaes e inutstificad.os favores im-
portantissima reducção na renda pro-
veniente de transportes de passa-
geiros.

A principal razão por que cm geral
or serviços dependentes da adminis-
tração publica dão prejuízos é preci-
samente porque sobre elles incide a
exagerada benevolência de quem não
sofíre os nrejuizos directos resul-
tatues de favores concedidos, c por-
que as exigenc:as da politicagem con-
ditzem os governantes á situação dc
fcC-iaroii- os olhos ás imãs consc-
quencias resultantes da fraqueza, com
que cedem a intrusas c importitnas
oressões dos Dolitiquciros.

At'é atrora. c desde a gerencia Ser-
vulo Dourado, o Lloyd tem estatlo
livre de Iodas essas explorações, e
tem progredido, como o demonstra a
silmiplicidade dos algarismos do lia-

pedidos de annlysc de material
lico que lhe forem feitos pela
cloria Federal das Estradas de

ai-
Inspe-
Ferro.

'iim Tu tm •_. rn
A administração do Correio da Ma-

•lha. assim como todos os scus agentes
_ viainntes, ii.ccita assiunaluras para
_ revista portugueza O Rosário, uma
Ias mais bem feitas publicações catho-
ficas editadas em Portugal.

i.n_g>
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me e da direcção de Chaitancourt
cassaram.

Na margem direita do Mosa empre-
licndcrani os francezes vários ataques
coiiira as nossas posições na pedreira
ao sul de Hatidromont, e na altura de
Vaux. Mo terceiro ataque conseguiu o

| inimigo lomar pé na pedreira, sendo re-
chaçado nos outros pontos. A artilheria

I de ambos os lados desenvolveu extra-
j ordinária aclividade durante a noite em
| todo este sector.

As nossas esquadras aéreas repetiram
lionlem, com visível bom exito, os scus
ataques sobre o porto de Dunkcrqu..
Foi abatido um biplano inimigo, que
caiu ao mar. Destruímos mais quairo

. aeroplanos. em encontros aéreos, vas
i proximidades de Noyon, Manoourt c

Chatcau-Salins.
O tenente Wintgens abateu nc..sa oc-

, c.-sião o seu qnarlo apparelho. Boell-c
i abateu ao su! de Mort-Hommc . ao sul
| de Avocourt, respectivamente, os scus
| décimo setimo c décimo oitavo appa-
1 rcüios. O notável aviador foi pelo im-

perador promovido a capitão.
Xa frente leste c nos Pai!-:."r.s situa-

\ ção inalterada."

apresentou um pro-
a ngua lenta nas

dencia do Caverna, na nova feição r taa ^ q comrlbmnte
,7,1c ..._u:*,.-,i quedara cas negócios 

Habituados á opulencia, v
J.i Banco da Brasil.

cipa.a

,1.
t

Vae fapara alguns dias qu<
numa scisão na poliliea da Bahia.
Trata-se de um boato sem nenhum fun-

-fomento. O; que o tem acolhido não o
fazem por conta própria, mas em vir-
tude de insinuações, partidas de dois ou
tres deputados haitianos, não filiados á
corrente que apoia o governo do sr.
Antônio Moniz, e que deliberaram com-
botel-o, por foiça da intriga e da «ii*-

cor.lia, lançadas á sorrelfa no seio «la

i bancada.
l.i estava lardando que surgissem

essas intrigas na bancada bahiana. De-

Ja
.'='¦•

í*
o: '••

vir.' .
fii. .'
do Su!
_<¦ tal

ruas. gas-
ontribuinte lhes

pagava, naoiuiauos a ui-im.:**-*.-*. vanos
senhores directores não concordaram e

reincidiram no escândalo.
Homem, o prefeito interino, pelo or-

gão do seu secretario, mandou, rm
nova circular, que 03 automóveis fossem
recolhidos c só fossem aproveitados
,[liando cm serviço publico.

A justificação exigida já não é fácil.
tratando-se de um mecanismo compli-
cado como é o governo municipal, mas.
sempre é um freio aos appetites de
ostentação demonstrados pelos desobe-
d:entes. O que é para estranhar, entre-
tanto, é que a má condueta parta do
alto e seja evidenciada por alguns di-
redores, que na administração tnunici-

nço. Oxaiá ouc ..empre assim sn
•para que emtim alguma coi*a sc
salve dos vários naufrágios do qua-
driennio que findou.

mm m jfjRj-^Mawii 1

mouo

pois das combinações politicas que rs-' pai exercem cargos elevados, dc nume-

barraram na candidatura do sr. Moniz. í dista e directa confiança do dr. Aze-

«ra de suppôr qne os bahianos, inclusive vedo Sodré.
os oppo.icionistas, se dispuzessem a ia- j A reincidência assume, assim, um ca-

zer eom que a sua representação no I lacter duplo c o appcllo do prefeito
Congresso adquirisse uma coiesão mais '.em que ser correspondido, por honra

do que necessária a qne o Estado 1 tiaqucllcs que parecem fugir agora ao

pesasse ile algum modo nos destinos Ja ! ciimprimcrito dc um d«-vcr dc disciplina,

Republica. I «Jc respeito e dc lealdade ao cHcfc do

Verifica-se, porém, que a p>*a!i«-a üa i executivo da cidade.

Nâo existe um assumpto mais urgente
-ara a administração publica no llrasil,
do que seja a disseminação da instru-
cção primaria. Póde-sc avaliar do resto
do paiz, pelo Rio dc Janeiro, onde para
vma população de uni milhão de liabi-
tantes, apenas vinte e oito mil creanças
[requentam as escolas primarias. E'
uma proporção irrisória para qualquer
parte, maximé para a capital de uma
ração que se considera civilizada. Mas
se melhor olhássemos para nossos vi-
zinhos, para a Argentina, para o Uru-
guay, só teríamos motivos para ver-
gonha.

Nem se queira dizer que são paizes
mais prosperes c felizes do que o nosso,
porque o mais desgraçado talvez dos
paizes da America do Sul, o Paraguay,
posstie relativamente um numero menor
de analphabctos do que o Brasil. No
entanto ninguém dirá que o Paraguay
é uma terra de fartura, cm que a ri-
iptcza do ensino seja um expoente de
outras tantas opulencias, coisa que sc
poderia dizer do Uruguay e da Argcn-
tina. Tampouco significará Uma cx-
ccpcional capacidade administrativa do
povo paraguayo. O que isso traduz é
que, cm matéria de relaxamento^ nós

O sr. I«cite --i'j-i:\-
jecto acabando com
egrejas.

Já .-.gora niiiguein mais terá n liberdade
dç tomar a agua benta que qi.izer ; resta
o uso livre da prc^iiiiipçâo, contra a qual
íiãn lia legislação •possível.

*
si

• Km tclcRramni-i dirigido aos presidente
ria Republica, o presidente ilo i.spirito San-
ti accüBa os opposicionistas de tei em sup-
píimido todas as luzes da cidaJc.

lim outro telegramma, .1 o|>;ioííçjo quei-
xa-so ao sr. Wesccstôo quo o Rovcrno do
listado é que extinguiu as mesmas luzes

.ci cidade»
Assim, o governo fcdcrul, tactcando

nas trevas, que poderá fazer ?
liberar que so faça a luz sobre o

C-M.

Um aparte do sr. Bueno dc
Andrade ao sr. Luiz Dotr.ir.-
gues : — "F. cx. não ê tòo
velho assim, f-ois não tessue
um só fio dc cabello branco."

Ouvindo o aparte «lo Bueno,
Dom in gues, com a lingua dura,
Diz baixo, com vim triste aceno :

 Prompto ! borrou-mc n pintura !

ÁUSTRIA — Vienna, 23 — O quar-
tc!-general communica em data tle 22
de maio:

A derrota dos italianos na irenlc do
Tyrol meridional torna-se cada vez mais
séria.

O ataque do corpo dc exercito de
Graz, 110 planalto de Lavarone, foi co-
roado de exito completo. scndo_ o muni-
go arrojado de todas as posições.

Conquistamos as montanhas e as ai-
turas situadas inimcdialamcnie o orste
da fronteira, desde o cume de Mandio-
lo até ao valle Asiieo.

As tropas do archiduquc-herdciro ai-
cançaram a linha Monte Tormino-Monte
Majo. .......

Desde o principio da offensiva apri-
sionamos ^j.PH.! italianos, entre elles
.-S:- officiaes, c conquistámos i**-2 ca-
nhões."

ahi oecupavam.
Na margem direita do mesmo rio,

depois dc uma poderosa preparação de
artilheria, atacámos as posições allemãs
numa extensão dc dois kilometros, en-
ire a herdade de Thiatíniont e a zona
leste dc Douamont, o que nos permittiu
arrancar ao inimigo toda aquella linh.v
de trincheiras c peneirar no forte dc

I Douaumont, cuja parle norte está ain-
I da cm scu poder. Fizemos ahi numero-

sos prisioneiros.
Km Haut-dc-Mctise, limpámos dc ai-

lemães trezentos metros de trincheiras,
graças a um ataque de surpresa que
effcctuámos com pleno successo. Tam-

1 bem fizemos alli ninhos prisioneiros.
1 Um aeroplano francez perseguiu e
1 abateu um avião inimigo, que vinha de

bombardear Dtinl.crqtic.
Na Alsacia, os nossos aviadores aba-

! teram dois apparelhos inimigos duran-
lc uni combate aéreo sobre Wizzelc.
Um desses aeroplanos caiu ao sul de

i Thaiin, o segundo na região de l!on-
ominc,

Paris, 23 — (A. H.) — Continua a
caracterizar-se por uma extrema vio-
lencia a batalha dc Verdun, que actual-
mente se desenvolve numa frente de
25 kilometros. As Iropas francezas rc-
agem continuamente com successo, con-
seguindo realizar, a despeito do cucar-
niçamento do inimigo, progressos di-
gnos de nota, retomar obras fortifica-
das e alcançar oulras vantagens de in-
contestável valor.

Os suecessos obtidos em llaudremom
e 110 forte de Dmiautnoiit são parii-
cularincnte notáveis. O segundo, ainda
mais que o primeiro, adquire excepcio-
nàl importância, sc nos lembrarmos das
exclamações de victoria com que os ai-
lemães festejaram a conquista do for-
te, logo nos primeiros dias da offen-
siva contra Verdun. A sua retomada
pelas nossas tropas demonstra que ex-
traorJinario ardor anima os nossos sol-
dados e os levou a arvorar a bandeira
da liberdade no ponto de onde a reli-
raram tres mezes antes. Todas as no-
ticias recebidas directamcilte do tliea-
tro da luta salientam o cnthusiasmo e
o ímpeto irresistível eom que as nossas
iropas levaram a eiíeiro a sua vigorosa
investida.

A falta de transportes
marítimos

Lisboat 23 — (A, A.) — 'fado o
commercio rcsenie-se cxtraordinaris-
mente da absoluta falia d'e transportes
marítimos, circumsiancia esta que lho
tem causado sérios embaraços e prejui-
zos.

Por esse motivo, foram mandado, rr-
mazenar 150.000 pipas de vinho, que ha-
viam sido cnconnnendadas e que não
têm encontrado praça n bordo dos pou-
cos vapores que tem passado p'.o. por-
tos.

Os stoks de outros gêneros estão tam-
bem duplicando, creando ao proiluctor
nacional uma situação verdadeiramente
insustentável.

O gravíssimo problema tem interessa-
do vivamente o governo, que esta dis-
posio a dar uma solução ao mesmo.

Lisboa, 23 — (A. A.) — Foi pres»
na fronteira, quando tentava rctlltrar
em território portuguez, o snbilito alie-
mão Wissman, sendo conduzido a _.:a
capital.

Madrid, 23 — (A. A.) — Tclcgraii*.*
mas dc Lisboa dizem que o governo rc-
solven reintegrar em seus respectivos
postos, os funecionarios dos ministérios
da Fazenda e da Instrucçáo Public",
que foram, lia tempos,'Separados do _.,--
viço publico.

Lisboa, 23 — (A. A.) — 0 ,'.-.
Rriio Camacho, chefe dos "unionistias"',
foi designado para desempenhar as fun-
cções de mcdico-clicfc do campo ._'.*::•-
cheirado de Lisboa.

Lisboa. 23 .— (A, A.) — Foi prore*
gado por mais trinla dias o praso fixa-
tío para entrega das mercadorias I>ar«i7 í -
leiras descarregadas de bordo dos va.
pores allcmãcs.

Lisboa, 23 — (A. A.) — O sr. Ar.
fonso Cosia, ministro das Finanças,
partiu para Cêa e o coronel Norion d.
Manos, ministro da Guerra, para o En-
troncamento.

Italia-Aus-iia

INGLATERRA. — Londres, .--. —

Do que os jornaes allemães dc todos os

pontos do paiz se oecupam agora, prin-
cipalmente, é da discussão sobre gêneros
alimentícios e preços dos _ alimentos.
Arligos longos e curtos, períodos c ar-
ticos' Je orientação, todos discutem os

principaes gêneros alimentícios, mos-
tranlo que a APcmanha eslá excessiva-
mente necessitada.

Essa necessidade tem dado motivo a
constantes motins, alguns dos quaes se
deram recentemente cm Berlim, como
noticia o jornal berlinense "Bcrbner

Zcitung am Mitíag". Ein vista da rr-
pelida negativa o'ficial allemã de que
o bloqueio inglez esteja causando
situação de fome c vislo tambem a pro-
cl* inação dc que ha abundância de ali-1 iodos os seus violemos ataques e recon

Paris, .3 (A. A.) — E' srande o
cnthusiasmo cai que se encontra a po-
pulação desla capiial, devido ás ultimas
i.oiicias que chegam das operações no
sector de Verdun, onde os exércitos

Í,L,C I republicanos acabam dc infligir uma
uma! ... ,,. ,cria derrota aos tedescos, repcllinuo

A propósito do ap.-.ne do sr. Bucuo cie
Andrade, dizia-lii. um collega:

 Você está brincando cum o Domin-
gues ? I-Ue c terrível ! Pintou o diabo no
Maranhão I

— IV ; mas agora pinta, openas, os ca-
beilos.

O governo lede-at deve mandar alguém,
-.qui, rcacceiidcr as luzes apagadas cm Vi-
ctoria.

— Porque ? N'áo b.1 por lá quem laça
c«e serviço ?

_ Qual! Xingue:'.*, c prcphcta cm sua
terra.

Foi Press na eslação de Sôo
Matheus, F.stodo do Rio, Pc-
dro Ferreira, quando roubava
as ferragens dc um vagou.

(Dos jornaes)
Arrecada o metal
Dos vago.ns o marotcíro ?

.Esac pituno, afir.al,
Tra V—-ira oa Ferreiro ?

Cj-rano & O.

mentos no paiz, esta noticia
dc certo valor. Diz

allemã
particualrmente
clia:

As demonstrações que se fizeram a
noite passada em Charlottenburg uye-
ram conseqüências bem desagradáveis.
n.pois dc serem as ruas em redor de
Wiimersdorferstrasse c Pestalozzisiras.se
fechadas pela policio, a multidão cxci-
tada retirou-se vagarosamente. Durante
a noite, entretanto, a populaça tornou
a reunir-se c começou a alacar as casas

quistando uma boa parle do forte de
Douamont.

A multidão, apinhada em frente trs
redacções. lê com anciedade os bole-
uns que são afíixados sobre as opera-
ções.

. nas ruas vizinhas, j
uardadas pela poli-

que a
pilha-

de manteiga e pei
oue não estavam
cia." .

A noticia prosegue narrando
populaça se atirou ao saque e :
gem em varias ruas.

 Uma informação de Copenbaguc
diz que o iornal da fronteira "Ribc

Stiftstidendc , cujas execlientes rela-
ções com a Allemanha tèm sido pro-
vodas varias vezes, fez um inquérito
sobre as condições actuaes da Alie-
manha. ...

Esse artig.i diz: A despeito do espi-
rito organizador do-: allemães, a crença
geral é que será impossível manter essa
situação até o fim d.i guerra. .

A carne torna-se excessivamente es-
cassa alé no exercito, endeos soldados
estão recebendo uma quantidade insuf-
ficiente para o seu sustento.

L;ma coisa que parreia incrível no

exercito allemão, a indisciplina, já se
tem manifestado de fôrma inilludivel
em alguns pontos.

Tem-se dado um grande numero dc
deserções, inclusive de officiaes das
guardas. As autoridades procurara con-
ter c punir esses acios de indisciplina
com extraordinária severidade, inven-
tando novos castigos, o que ainda mais
aggrava a situação. Entre esses casti-
gos o mais freqüente é o adop-.ado no
campo de concentração de prisioneiros
e que consiste em atar os soldados ás
arvores durante quairo horas.

— As baixas allemãs no mez de abril,
dc absoluto accordo com as informações
officiacs, são as seguintes:

Mortos em combate on cm consequeu-
cia de ferimentos, i".455; mortos dc
doença, 2.393'; prisioneiros, 1.221; ex-
traviados, 0.^17; feridos graves, 14.5o" I
feridos, 14.001; feridos levemente,
30.6/9; feridos que continuam no ser-
viço, 5.637.

Nas cidades italianas que
estão sendo atacadas

Londres, 23 — (A. A.) — De Rom.*
communicauí que as autoridades ilalia-
nas ordenaram a evacuação da popuia-
ção civil das cidades que estão submel-
tidas ao fogo da artilheria austríaca

Nova York. 23 — (A. A.) — Te*
lcgràimiias officiaes de Vienna, confir-
mam a noticia lionlem aqui recebida,
dc haver chegado á linha de frente ita-
lo-atistriaca, onde ficará dirigindo pes-
soalmentc as operações, o archi*du-que
herdeiro do ihrono ..mUro-hungaro, que
reuniu em conselho immediatamente os
officiacs do grande eslado maior.

Buenos Aires, 23 — (A. A. — O
decano dos jornalistas italianos, d-es:.,
capitid. commcndador Basilio Cittadini.
fundador do jornal "La Pátria degii
Italiani", que aqui chegou hontem, pro-
ccdcnle da llalia, entrevistado por va-
nios jornalistas, declarou que a actn.ii
offensiva austríaca já era, de lia mui-
Io. prevista pelo estado-maior do exer-
cito italiano, c a esse propósito reco:-
dou que durante a visita que fez ás
linhas do Isonzo, o general CiiacomcMi,
demonstrando a inexpiignabilidade da
linha italiana, resumiu a sua opinião,
dizendo: "Di qui non si passa".

Accrcscentou ainda 'qi.e a Itália
cumprirá fielmente o pacto do Lon-
dres.

Paris, 23 — (A. H.) — Os Jornaes
saúdam a Itália pelo prinviiro anniv.r-
sario da sua entrada na guerra, d, -lí-
cando calorosas palavras dc sympathia
á nação que classificam de herdeira di-
rccia da civilização das velhas naçC-.s
do Mediterrâneo.

Lembram os jornaes que a Itália es-
colheu o papel que a honra, as aspira-
ções e os interesses nacionaes indica.'
vam, e accresccntam que iodos se de-
vem inclinar perante a poliliea gênero-
sa adoptada pelo governo de Roma e
prestar-lhe a homenagem devida a quem
assim loma parte 110 combate contra o
imperialismo em favor da liberdad<*.

No Occidente

A violenta luta ao nor-
te de Vimy

7,-)i_r,\?. 23 — CA. A.)—- Depois d»,
uni violento bombardeio, o inimire
atacou as nossas posições ao norte da
colina de V my. conseguindo penetrai
na primeira linha de trincheiras, numa
extensão de mil e quinhentas jardas "

numa profundidade de cem a trezent-.'
jardas. .„.«,,.

Bombardeámos intcnsamen.e - n-
mos explodir varias n>in_s nas prox:-
midades tle Roelincourt e no reauc.o
de Holienzollern. . .

¦Perto de Neuville-Sa*nt-Waast, _e
-ul de Firbaix. houve grande actiinda-
ds dc minas: cm frente . ,-•.,* "

leste"dc Yprcs, imenso duellq de arti-
iheria. Os nossos tiros aiiin^ram uma
bateria inimiga cm Samt Blatsville, _

Os aviões inímâgos estiveram muno
activos durante a jornada._

Os nossos aviadores saíram .m su;.
perseguição e obrigaram a lugir dc-
j>o:3 de uai combate, oito aeroplano:-

I allrm_.es.
í Um dos nossos ar-iarclhos 101 forc*
' do a aterra* nas linhas inúr.igaí.
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**.
¦. --*.-.

7777.¦ "iã

._-*_;__,-^__; :-Ln t:«_-"«,' ..'*!_;¦_.-.-¦¦:"•--¦ --,¦ -f..W*;'"" r-fc^-i^ "*¦*«.'¦ -.-> *¦ - -'



" T-L' * -
", *~ ~ ' SBBBHBWW ^t~* * *" *.*t: .[wwuii t|iwi»iT7TH"-

'^#'Y «

CORREIO DA MANHA ~ Quàfía-Ieírã7 24 de Maio de 191G

V-

ACRISE A PROPÓSITO DA ENTREVISTA
DO SR. MARIO HERMES

Todo o paiz espera .anciosamente a
mensagem do sr. presidente da Rcpu-
blica, dirigida ao Congresso, indicando
as providencias capazes do vencer a
crise econômica . íinanocira que nos
assoberba, livrando o paiz do liumi-
lhanto protectorado .estrangeiro. As

providencias, sejam quaes forem, de-
vem referir-se aos «veios de pagarmos
pontualmente o serviço da -nossa divi-
da externa, fugindo ú idéa dc -contrair

.novo "funding", o «pie será adiar e
complicar a solução do problema. As

providencias, pois, de -s. -ex. uião podem
ser, não devem ser nem- um -novo
"funding", Jiem uma nova desastrada
emissão dc "sabinas", _em o. nppcllo
«io credilo interno -c externo, ja esgo-
tados. A solução única residira num
vasto plano de. economias, .jconòniizan-
dose cerca 'de íoo.ooo contos de reis.

»)ude ir buseal-os? Eu ind co a s, cx.
Ki-. indico ao Congresso. Eu indico a
sodos -os homens de boa vontade c pa-
triolas, quc queiram «alvar o paiz da
desgraça.

Paralysetii.c todas as obras em exc-
enção; adiem-se todas as obras .por
contrato, adiaveis, até .melhores tem-
pos; supprinia-se ít Ministério da
Agricultura. Eu fui na Câmara o in-
spirador da creação desse ministério.
Eu queria, porém, essa creação como a
«Ios Estados Unidos, .eminentemente

jiratica e technica. lim vez .isso -crea-

iam um .ministério .burocrático e en-
_lieram-ii'o dc funecionarios -a granel.
Façn-se uma rcv.são geral com redu-
cção nos vencimentos de todo o fun-
cciotialismo civil c militar. Uediiza-sc
do 50 ," 05 vencimentos do presidem
lc, do vice-presidente, dos deputados,
senadores c ministros, de 30 "|" os sol-
«Ios e ordenados dos geueraes, dos al-
mlr-anles, dos directores «lc Secretaria
e do Thesouro, Tribunal 'de Contas; de
20 "|" dos coronéis, tenciitcs-coroneis,
majores, capitães de «nar e guerra, de
fragata e dc corvela, -e de 15 "I" dos
dc chefes dc secção, primeiros officiaes
o -nos restantes, 110 íunccioiialismo ci-
vil e militar até amanuense e aspiran-
te, de 10 ;|0, supprimidos os impostos
«Itie actuàlmente se cobram. Uis ahi
uma econom a de cerca de 100.000
contos dc róis, dentro do orçamento,
que resolverá de vez a crise, fazendo-
aios viver como pobres, honestos, já
que não .podemos viver -como ricos.
íEsla é a única solução. A não ser ella,

sr. Wcncesláo Ura. só terá recursos
para pagar as despesas internas, com
uma nova emissão de 300.000 contos
daqui a 4 mezes, reduzindo o paiz á
liaucarrota c o cambio a 7 ou 5. asphy
xiando a vida de tonas a; classes. A
não ser isso, que providencias cm sua
sciencia indicará s. ex.?

Uai novo "funding"? Impossível. O
•"funding" .ctual já foi contratado
coni a cláusula expressa c humilhante
de pcrmitíir ao cn.-dor a cobrança da
Tenda dc nossas alfândegas. Isso seria
adiar a crise. Seria um acto dc rema-
tad-á inépcia. Uma nova .missão de-
_a-sli.ila de "sabinas"? Impossível. O
governo já não pôde pagar pontualnicn-
te os juros das "sabinas" emitidas,
lim novo empréstimo externo? Im-
possível, A conflagração curopéa não
per-mitte. Um ,novo-empréstimo interno?
Impossível. A praça -eslá esgotada, o
commercio-anniqtiiládo c o governo não
l-eth dinheiro para fazer o serviço dos
juros. Que ouira solução, pois, .nos
resta, senão a que eu venho indicando
dcstle o começo da crise?

Todos querem salvar o paiz, mas sem
sacrifício do seu bolso, o que í um
impossivcl absoluto e radical. Ii' pre-
riso que todos os brasileiros, a começar

cio presidente da Republica c homens
politicos, se disponham ao sacrifício, sc
não queremos ser o ultimo dos povos,
sem fé, sem vontade, sem patriotismo
e som energia.

Ila mais de um atino que o sr. Wcn-
cesláo Braz está 110 poder e lia um anuo
que a crise se alastra, se estendi
propaga sem solução, avassallando todo
o paiz de norte a sul. A primeira
mensagem dc s. cx. deste anno é uni
documento falho, inócuo, manta de rc-
talhos, que nem ao menos tem a van-
t.gcm de deixar conhecida a extensão
«Ia crise c a situação precária do The-
.scuro Nacional. Por isso o paiz aguar-
«Ia ancioso a remessa da segunda men-
sagein. S. ex., o sr. presidente da Rc-
publica, ao assumir o governo, errou
crassamente na organização do mesmo
governo. S. ex, deveria ler organizado
um Ministério nacional, composto dos
homens mais capazes e competentes, in-
ateados pela opinião. E dizer; está
abi, sc não salvei o paiz a culpa não c
minha, é porque elle não podia ser
salvo, tão grandes têm sido os nossos
erros, tantos os nosso., crimes, lão des-
communacs os abusos que temos prali-
cado.

Paiz rico, projectado ao longo de um
meridiano, tendo todos os climas o lo-
das as producções, estamos no entanto

Desfazendo um equivoco com
documentos oíííciaes

Em entrevista concedida á Rua, disse
o deputado Mario Hermes que, por
oceasião da revolta dos marinheiros,
dos navios fieis ao governo, só uni
"dcstroycr" esteve prompto para a luta.
Prompto com dois torpedos apenas.
Para esclarecer esse ponto das declara-
ções do representante bahiano, publica-
mos o mappa dos torpedos existentes nos
navios, depósitos c officinas em 22 de
novembro de 1910, assignado pelo ca-
pitão-tenent. Justino de Campos Lom-
ba, e rubricado pelo capitão dc -mar e
guerra Gomes Ferraz, mappa' esse que
foi entregue ao governo. *

|A bor-IXa of-
Navios | do I ficinò Em deposito

' Torne- Torpe-
dos ns. dos ns,

An.azonaa . 10.019 10.020
Par! .... 10.035

—..... 10.03-
Piauhy .... 10.037

—. .... 10.038
R. C. do
Norte- . . 10.035

Alagoas. . . lo.oe.
. . . . "0.030

S. Catliarina 10.033
—..... 10.034

Matto Grosso 10.0.3
Bahia .... 10.031

.... 10.03.
lt. O. do Sul 10.0.5

o..107
—-,... ii...|uC)

, . , . io..;ü_
Il.irroso. ... <*i.<)67

. . . 6.671

. . . «1.672
Tupy 6.634

. . . 6.663
Tymbira . . . fi.641

6.6.1-
1!. Constant "• 6.656

. . . n. 6.63S
Coya;! .... 10.0:1

.... 10.oe:
. . . 666 í—46—38

.... 6633—666.
. . . 6637—61—33
. . . 6654—59

AS ELEIÇÕES
CARIOCAS

Nas paginas 23 e 23 do relatório do
almirante Alexandrino dc Ateucar,
apresentado ao governo, cm mão, de
1013, ao concluir a sua commissão na
Europa,-- publica o maopa official, e
diz:"A bordo do; navios havia, pois,
dezenove (19) torpedos. R' impossível
conceber que sob a vontade firme de
um chefe resoluto e debaixo da acção
de uma oíficialidade sedenta de medi-
das affirmadoras do prestigio da auto-
ridade esses dezenove torpedos não
pudessem, dentro «le poucas lioras^ fi-
car em condições dc uma acção efíicaz
contra os navios rebeldes. Com o dos-
animo da autoridade naval dcsmorali-
zoti-sc a tradição marítima da nossa
terra.

Nunca tuna sedição fe muitas liou-
vc) deixou de ser dominada entre nós.
Vários dos nossos officiaes dominaram
motins, sem outro elemento a não ser
a força do seu prestigio c a evidencia
do seu valor! Não temos noticia de
haver utn chefe responsável c:n nossa
Marinha, fugido ao dever de atacar o
foco de uma rcbellião!

Por isso nada é mais valioso do qttc
o prestigio dc mn chefe. No mililar, o
prestigio é como uma attrcóla que illu-
mina « realça todas as outras qualida-
des; é uni attributo que resume cm si
mesmo todos os dotes indivi.duaes; é
um symbolo synthelico de virtudes _ na
vida publica; é o elemento mysterioso
que acompanha o homem superior e

que o cerca como quc dc um fluido vi-
hratil e dominador.

Faltou o prestigio.
Todo aquelle que veste «ma farda c

arca com a responsabilidade do com-
mando, tem o dever dc nprcscnt.ir.se
onde o exija unia desordem que com-
prometia o seu nome e a inteireza da
disciplina, sobretudo, acltando-sc cm
cheque pe'as proporções do aconteci-
mento, o renome- dc sua pátria, Mais
que «ii- cabeças de torpedos, fora neces-
sario cm tacs momentos uma cabeça de
chefe I

A cabeça de torpedos faz naufragar
drcadnoughls; unia cabeça de chefe
pôde salvar uma nação."

mtm% ro » a_i ¦

reduzidos miséria, pc impreviden
1:1.-1 e incompetência dos homens pu-
Micos, únicos responsáveis da carestia
«Ia vida, da fome e da desgraça que
late á porta de todos os lares! Grita-se
ua imprensa conlra o regimen das lari-
fas. Rediizam-sc os direitos aduaneiros
ua esperança de bcni-.ici.ir o consumi-
«lor «¦ anniquilar o produetor e terá o
sr. Leopoldo Bulhões, reduzida de mui-
to a receita publica.

Quando deputado, criei óbices á dre-
Vi.igcm dc dinheiro do paiz para fóra
feita pilas companhias de seguros rs-
Irangciras e logo depois aiinullou o go-v.-rn. a minha obra.

Somos um paiz em que o absenteismo
é colossal. Dividendo de brincos e com-
i anhias, alugueis de prédios, rendas de
«..-¦Iradas dc ferro, oitenta o cinco porcento dos lucros da actividade commer-
ciai, nada disso 1103 pertence, e tudo
se escoa para o exterior, a expensas
11.¦ nossa balança commcrcial. Que paiz

grande e tão rico! Que homens
pequenos e tão pobres!

Sei-zedello CORRftA.

VIDA POLÍTICA

As rogas dc São Paulo
S. Paulo, 23.
¦zcm que o sr

lão
tão

AS COMMISSÕES DA CAÍRA
. Sob a presidência do sr. Antônio' 
arlos, esteve hontem reunida a com-

missão dç Finanças, da Câmara. I.l
unia reunião breve, de poucos minutos e
i-arecedora de importância. Apenas o
M-, All.i-rto Maranhão l.u o seu pare-
cer. que foi assignado relativo a tuna
pendência de terras 110 Acre, de quc a
I uião é parte, c o sr. Barbosa Uma
requereu que fosse solicitada ao titular
da pasta da Agricultura a relação dos
addidos até agora aproveitados nos di-
.crsos serviços do governo, assim como
.io tempo de exereieio de funecionario
dc cada qual delles, tm complemento
:i lista já fornecida á Câmara pelo al-
li-.dido .ministro e só honlem chegada ao
seio da conimissão dc Finanças] distri-
btiida ,-:o requerente.

No Ministério da Guerra
Uma penca ds nomea-

çoes
!*,-

Mi lil . ura
Pon-

¦atu nomeados: — Para o
ir desta capital: instrtictoi-

ao alvo. o 2a tenente Maximili.i
seca e subalterno dc companli...,
tenente Oscar Severiano Ilastos junior;- Para o Collegio Militar de Barbacc-
11a: 01o tenente dr. .loão Gambetta

1 ercssé para adjunto da cadeira' de
francc. e o 1" ten- n:c loão da Rocha
Maia 1 •.r:• adjunto da cadeira de por-tiiRtiez: ¦— Para adjunto do Arsenal de
Guerra de Porto Alegre, o 1" tenente

ra; — Mem-
soruin niili-

o coronel
— Chefe

(Do correspondente) —

Alva.o de Carvalho tra-
Laüia (letivamente pela candidatura tio sr-
(arlcs Garcia á uma das vagas na bancada

paulista, constando que o sr. Altino Arantes
é synipatlilco ó mosiaa candidatura.

_-,.-,,_. ni—Jl »**•> HB* itHBr**—¦«

AS CLASSES CONSERVADORAS

O chefe de Estado dá
audiência a ama
importante com-

missão
O presidente da Republica recebeu,

hontem, ás 4 lioras da tarde, 110 Catte-
te, cm audiência especial, a delegação
das associações comnierciaes, índus-
iriacs e agrícolas do Urasil.

Essa commissão. que era composta
dos srs. Miguel Calmou c Álvaro dc
Castro Menezes, pela Sociedade Naçio-
nal de Agricultura; Pereira dt* lima
e Augusto Ramos, pela Associação Com-
mcrcial; dr. Ccsario dc Almeida, pe-
lo Centro Industrial, e Domingos dt;
Pinho, pelo Centro dos Ccreacs, foi
agradecer ;,o chefe da Nação sua inter-
fcreiicia paia a solução satisfactoria ao

pedido das classes conservadoras sobre
a dilatação do prazo máximo, do des-
conto de lentas 110 Banco do Brazil dc

4 para 6 mezcs.
Durante louco Ur.ipo os membros da

commissão palestraram com s. ex., so-
bre asstunplos importantes, de natureza
econômica, trocando id--.s sobre elles,
terminando por solicitar-lhe que, uas
questões que interessam . á lavoura, á
agricultura e ao commercio, sejam ouvi-
das as respectivas associações de cias-
sc, afim de evitar reclamações poste-
rio

Gr.-.ciliano Porto da !¦'.
bro d. junta de revis
rir do Rio Grande iio Sul,
Enrico Auguslo dc Oliveira:
«Io serviço dc cngeiihari
ii-r.il da 7* região o
j .:•:',o Mariot.

—_.un^-Ml-Mm...*» £_*____

1 do'quartel ge-
tenente coronel

MISS, ISDE iOJE
Rczatn-se as seguintes,
Maria da Cloria Vieira

o i|_, na egreja de S.

Este
hor-i

tíc

«fascimento d:
na egreja de

Pi

.or alma de:
«Ia Costa, ás
Francisco dc

Assumpção,
S. Francisco

O sr. Miguel Calmnn. convidou, nos.
si oceasião o chefe do Estado para pre-
sidr.* a sesção inaugural da Confercn-
ci:i Algoilocira que, ficou resolvido, se
cffcctuará no dia 1.° de junho proxi-
uio. ás o horas da noite.

A conimissão, que íoi gentilmente rc-
cebida por s. cx., retirou-se nuiitissi-
1110 satisfeita, não só por vêr mie as
icíias que expendera tinham sido bem
acolhidas, como ainda pelo interesse que
demonstrou o chefe do Estado em at-
tender dentro da sua orbita dc acção
a tudo quc pos.;a incrementar as fontes
de nossa vida econômica e favorecer as
classes que para isso concorram c cm-
preguem a sua actividade.

Ainda solire o assumpto confercnciou
com o presidente da Republica o sr.
Homero llaptista. prcsideiite do r.au.co
do Urasil, ticando resolvido, segundo
ouvimos, «iue esse estabelecimento ban-
c.v.*:o faculte ás operações de desconto,
que de ora avante re realizem o prazo
a que acima nos referimos, Para isso
íoi convocada uma assembléa geral ex-
trnordi.aria, que sr cffcctuará hoje.

O sr. Thomaz Delfino
terminou

a sua contestação
A's 2 horas da tarde, a conimissão

Verificador» de Poderes, dó Senado,
reuniu-se hontem, na sala da .bibliothc-
ca. «Sob a presidência do sr. Bernardo
Monteiro, estavam presentes 

' os srs.
Abdon Baptista, relator; Francisco Sá,
Luiz Vianna e Alencar Guimarães.
Teve a palavra o sr. Tliomaz Delfino.
candidato contestante, «pie leu a ultima
parte da sua longa e documentada con-
testação. Mostrou á conimissão por
meio de photographias, como o sr. Iri-
neu falsificara innumerás firmas de
eleitores.

eleitor José Martins dos Sanlos
\-otou em duas secções, com a mesma
firma.

Ein compensação, porém, o eleitor
João Cardoso de Moura votou tres
vezes, em secções diversas, mudando a
letra dc tal forma que só um perito a
reconheceria.

No -° districto, os phosphoros cam-
pearam. A fraude chegou ao auge de
eleitores do i" irem. por desfastio, vo-
tar 110 2°. Depois de analysar essa c
outras bandalheiras, o sr. Thomaz* disse
que ia terminar. Náo houve eleição, ao
todo, em 31 secções. Entretanto, nestas
mesmas secções, o sr. Irineu allcga ter
obtido cerca de dois mil o quinhentos
votos! A conimissão saberá separar o
joio do Irigo.

S. ex'. perorou assim:
— Não insultei, não divaguei, não

declamei. Apoiado nos documentos que
ora offercço aos honrados juizes deste
pleito, fui dc prova cm prova, de ver-
dade em verdade, apanhando a linha, a
cór, a palpitação e o flagrante dos
factos, expurgando falsidades, expondo
fraudes e alongando-me sempre, máo
grado o desejo dc ser conciso oor amor
do tempo de vossas exceliencias. A ta-
refa que me pesava sobre os hombros,
obrigou-me a essa copiosa analyse e
entrego a minha causa á justiça dos
que me vão julgar, sustentando quc nas
eleições para senador de ta de março
ultimo do corrente anno, obtive 2.154
votos do eleitorado deste Districlo Fe-
deral contra 1.430 apurados pelo can-
didalo que sc diz diplomado — Brevis
esse laboro obscuras fio.

O sr. Irincu Machado pediu a pala-
vra. Disse o candidato diplomado quc
o seu competidor, terminando a leitura
do seu trabalho dc contestação pediu
que lhe annullassem mais de metade
«Ia sua votação, c insistiu pelo próprio
reconhecimento. O Barbudo candidato
alludiu serenamente, como sc tivesse
falando sério, aos seus famigerados
sufis mu, 1; Tantos votos, que jurava
sereni venindeiros...

A assistência ac'ia graça, o sr. Abdon
pediu nm pouco de chá c um ziim-ziim-
ziuii perpassa pela sala, emquanto o sr.
Bernardo Monteiro reclama attenção.
O sr. Irincu proseguiu, fungando dc-
baixo dos óculos. Estava doente, muito
mal mesmo c até o medico lhe prohi-
bira nietter-se numa aventura tão pe-
rigosa como era esta affirmação, Mas,
cljc, orador, não era homem qttc re-
citasse e ali eslava com a lei eleitoral
em punho para esmagar os seus adver-
sarios. Tratava-se do artigo itS, que
annulla toda a eleição, quando o can-
didalo contestado é reduzido a menos
da metade dos votos que lhe confere
o diploma. Responderá dentro do prazo
da lei, embora lenha «pie dormir unia
eternidade nobre- a contestação, tão
volumosa é cila. Criticou os doctimcn-
tos do sr. Thomaz Delfino, aos quacs
baptizou de montanha dc papeis, sem
nenhum valor jurídico... Podia mes-
mo, acerescentou o homem, forçando
um sorriso cór de papel pardo sujo,
offerccer á commissão cartas dc soli-
dariedade politica de quasi todo o Rio
»!;' Janeiro, -pois se gabava dc ser com-
padre, padrinho, afilhado o contra-pa-
rente dc perto de 11111 -milhão dos ha-
bttantcs da nrbs. Não o fazia, atten-
dendo a impossibilidade material de sc
arranjar papel, dada a conhecida crise
do momento...

E foi por ahi assim, fazendo ironia,
até que encontrou um protesto feito
em cartório, pelo jornalista Fortuna*.
Campos de Medeiros, fiscal do candi-
.lato contestar.!.-.

O sr. Thomaz Delfino aparreou, pois
além deste ba mais quatro, lv o sr.
[riueii perorou, com mo vi d o:

— Nunca fui contestado, nunca fui
vencido rm pleito eleitoral, reservando-
mc o começo da velhice para esle -pc-
lourinho de um contestante com dez
,111103 de officio. líequeiro á commissão

o prazo legal para a minha replica.
O sr. Bernardo Monteiro concedeu-

lb'o, devendo a coimuisíão se reunir
novamente na segunda feira, 2<_ do cor-
¦ente.

1-',' do notar que. apezar do sr. Iri-
neu declarar que lhe bastavam 24 ho-
-as para responder, exis;.» no seu re-
querimeiilo o prazo máximo, isto é,
.-inco dia-...

O sr. Tliomaz Delfino ainda trcpli-
:ou ligeiramente, appcllaudo para o sr.
Campos de Medeiros, ali presente, que
'•.icllior poderia esclarecer a comniis-ão
na questão dos protestos. Xo mais, era
lesnecessario repetir que confiava no
julgamento da commissão, convencido
Ia integridade dos seus documentos.

Citado nominalmente c como não pu-
lesse ali na sala prestar o seu depoi-
mento, o sr. Campos dc Medeiros pc-
l-c-nos a publicação do srguinte:

"Sr. redactor — Hontem, na sala
Ia comnii-iiãj dc Poderes do Senado, o
sr. deputado Irineu Machado, 110 mo-
inento em i-iic llie foi dada a palavra
afim (li- requerer o prazo da lei para o
fsittdo da contestação quc foi opposta
io seu diploma pelo deputado Thomaz
Delfino, referiu-se nominalmente , á
ninha pessoa, affirmaudo diversas in-
verdades: i . que era o meu protesto
.1 único feilo c-tu labellião, rom as for-

• legaes, <b.s que foram apre-
pelo cartdidaiu ccmtcstante;

a nllcgação que eu íi/era dc
recusada o boletim, não era

erdadeira, visto quc o mesario Moy-
«és Pinto offer-eceu-se para redigir esse
locumenlo; 3", quc o referido mesario
esteve ua mesa. da qual foi tirada uma
iholographia, na qual eu figuro,

ilr.:. o sr. deputado Irincu Machado
leve ter lido oceasião de observar du-
ante os seis annos em quc;juntos cs-

-.¦vemos sob a direcção politica do cx-
celso Ui-.y Barbosa (posição que ainda
hoje mantenho e quc s. ex. não soube
,-:' não quiz conservar) que não tenho

habito da mentira. Os meus proces-
-os dc luta -.."o os mais leacs e honestos.
Xão disse, item 110 meu protesto cm
tabelliâo, nem na caria que dirigi ao
d:-. Thomaz Delfino, qnc não tivesse
havido eleição na 51 secção da 4' pre-
toria.

potv.o cm ambo:i esses doca-
; graves irregularidades pra-

nessa secção, no decurso do
.0 eleitoral (terminado — é bom
._ Cora «lo local designado)
podia ter afunilado o seu uão

DE SÃO PAULO

A convenção de 4 de junho
S. Paulo, 22 de «naio. (Do correi

spondeiitc) — Como já se annunci-u,
está marcada para 4 de junho proxi-'
mo a convenção dos representantes
dos directorioa .municipacs do Estado,
para a eleição da commissão directora
do P. R. P. Praxe de mold.senrin.n;'
temente democráticos, o processo para
a .escolha dos directores do partido rei
presenta, talvez, um dos segredos .da
força com que delibera 'a junta exe-
cutiva, ou, como mais propriamente
lhe chamam, a commissão directora.
A conimissão fama -resoluções em c«>n.
junto, é solidaria em todos os actos
que pratica em .nome o por interesse
do partido, mas é tambem facto in-
contestável que os chefes, que a com-
põem, não abdicam a sua .itidividuali-
dade ou prestigio .pessoal. Sem «iue íi-
que expressamente determinado ou es-
tatuido «iue cada chefe tomará a seu
cargo a superintendência ou jurisdi-
cção política de uma zona perfeita-
mente distineta ou demarcada, é fóra
de duvida que, tacitametitc, assim fica
entendido.

Não ú coisa que decorra apenas da
divisão do trabalho: é antes a necessi-
dado de revalidar, officialinente, com o
apoio da autoridade superior do narti-
do, o prestigio pessoal de um .marechal
da vasta aggremiação politica. A elei-
ção da conimissão directora não é, não
foi nunca uni acontecimento político,
porque, cm regra, os d .-redores são
mais ou menos conhecidos antes dessa
espécie de ratificação, feita pelo ciei-
torado, por «ncio de seus legítimos in-
terpretes ou delegados. O que se vac
dar, por conseguinte, não «: a eleição
da conimissão, mas a de dois membros
que a devem completar, pois é sabido
que todos os outros serão reconduzi-
dos cm sitas funeções. Todos? Peu-
saiu alguns que, se entrar, couto natu-
ralmente se vae dar, o conselheiro Ro-
drigttes Alves, sairá seu irmão, o ser
nador estadual Virgílio Rodrigues Al-
vc..^ Entendem outros, porém, que não
ha incompatibilidade, ne.it mesmo nio-
ral, capaz dc prejudicar a presença si-
multanca do ex-presidente e de 9eu i.
mão Virgilio na coiniivssão directora.

lv se vigorar a segunda hypothese,
a conimissão directora aoenas terá o
acerescimo do.s srs. -Rodrigues Alves e
Rodolpho Miranda. Se saísse, porem,
o sr. Virgilio Rodrigues Alves, a sua
vasa tocaria a um representante do an-
tigo glyccristno, grupo que não tem,
presentemente, representante -na com-
missão. Km tal caso, qual «cra o can-
didalo mais cotado? O Sr. llcrculano
de Freitas, o sr. Aurcliano de Gus-
mão, o sr. Antônio Lobo? E' provável
que fosse o ultimo o preferido. O sr.
Antônio Lobo, quc, como tambem não
se ignora, é presidente da Câmara dos
Deputados, goza dc grande estima c é
alvo de carinhosas preferencias, aetual-
.nienle.

Quanto ao projecto de dividir a coni-
missão directora de modo a formar um
conselho director, de quatro membros,
e a commissão ou junta executiva, de
cinco, pouco se tem falado no assum-
pto. Já ponderámos, todavia, que nes-
sc caso teríamos o conselheiro Rodri-
gues Alves na presidência do primei-
ro e como vogaes provavehn-entc os srs.
Albuquerque Lins, Padua Salles e Ser.:
nando Prestes. Xa presidência da .se-
gunda ficaria o sr. Lacerda Franco,
tendo por coiiip-an-li-e«ros os srs. JorgeTibiriçá, Rodolpho Miranda, Carlos de
Campos, Virgilio Rodrigues Alves ou
ouiro por elle.

Mcsconliccemo. quaesquer idéas ou
resoluções a tal respeito. Abordamos
apenas unia hypothese. — t.

 .._ i| «_»-»<»¦

ÍRIS Cigarros
300 rs.,
— Lopes

mistura, para
com brindes.
Sá „ C.

O director da Receita Publica foi
autorizado pelo ministro da Fazenda
a dar posse ao 2" escriplurario do The-
souro Nacional Uldarico Bezerra Ça-
valcanti e ao 2° da Alfândega de Ma-
náos Rubem Nina, nos logares dc ngon-
tes aduaneiros cm Alto Juruá e Villa
Bella, território do Acre.

¦mo t> flp> -**!¦ IT

O sr. A. Amaral
Recife, _\- — (A. A.) — Passou pe-

lo nosso porto, a bordo do paquete 111-
glcz Araguaya, o jornalista sr, Azevedo
Amaral.

_. t. «¦ 1» —

non» comprar moveis sem visitar,
ml cs, a exposição valiosa da
-asa Tieaiill.o Mni-tius «Si O.,

softrerá prejuiso inevitável—Rua
do Ouvidor ;_ e 95 e nos antigos ar-
mazens á rua des Ourives jp a 43.

•ms o .... -a —i
POLÍTICA ARGENTINA

Os deputados eleito,
pelii minoria

Buenos Aires. 23 — (A. A.) — A
discussão «Ios diplomas dos deputados
eleitos pila minoria, ua província de
Santa'' Fé, iniciada liontem, ua Câmara
dos Deputados, só terminou esta niadrit-
gada.

Essa di.e.tp_.ío deu loffar a scenas es*
eaudalosas entre os deputados radicaes
e socialistas. O.s srs. Justo e Oyhanar-
le que tiveram violenta altercação, não
attcndcndo aos repetidos chamados do
presidente, chegaram a atirarem recipío-
cimente, cs objectos quc continham as
respectivas carteiras. Entre outros
deputados houve troca dc pesados in-
sultos, não sr cliesando ao puiíilato, de-
vido á intervenção dos collegas pie-
sentes.

Esses factos tem sido muito conimcn-
tados.

¦¦_«.• tm » —

A' margem da guerra

j. questão
da hora

Paris, abril dc 1916. — A questão da
hora foi, esta semana, o assumpto do
dia. SemanOj dia, liara. Sou o primeiro
a reconhecer o que ha de obscuro o
embrulhado nessa níinha plirase. Mas

*ella não podia ser composta de outro
modo. Se o estylo parece máo, á pn-
rieira vista, a culpa é exclusivamente
da matéria de que o autor se occupa.

A hora de que se trata é a hora offi-
ciai, isto é, a hora preconceito, lí ahi
está uma coisa «pie pôde bem ser, para
muita gdme, uma novidade de escachar.
O relógio, seja elle um simples relógio
dc algibeira, — de nickel ou platina,
modesto ou rico, — é tão escravo do
preconceito, como escravos são os seus
portadores ou donos, dos múltiplos prin-
c.pios sociaes preconcebidos, com que
a vida, em nosso meio, os acolhe ao
nascer.

A hora tanto depende. da lei — e,
por conseguinte, de um simples decreto
imperial ou presidencial — _ quanto o
amor. JS' a lei quem determina o mo-
mento preciso em quc o ponteiro deve
achar-sc cm determinados pontos do
mostrador, como é a lei quem obriga o
casamento civil. Todo relógio que sc
preza tem que cingir os movimentos do
seu ponteiro a essa lei, sob pena de
desmoralizar-se, como desregrado. E, da
mesma fôrma, dois seres que se amam
abrazadoramente, ou obedecem a lei e
correm para a pretoria, a pedir ao ma-
gistrado competente quc una os seus
destinos, ou são considerados tão des-
regrados quanto o relógio quc não sc
súbniettc ao que foi officialiiientc pre-
scriplo.

Quer um, quer o ouiro — seja elle
relógio ou homem — não é livre de
obedecer puramente ao próprio instineto.
Um foi feito para dar horas. O outro
para amar. 

"lias, 
num e noutro caso,

têm ambos que curvar-se ás praxes que
lhes regulam os Ímpetos.

O motivo por que a questão veiu
á baila ultimamente foi simplesmente
esle * Um membro do parlamento —
deputado e cujo nome é "Honorato"

apresentou á Câmara um projecto
que, a ser adoptatlo, terá como cffcito,
balindo mais unia vez. com a hora, es-
tibclcci-ndo uma differença entre a hora
do anrio passado e a que nos regulará
daqui por deante, modificar cada uni
dos nossos hábitos quotidianos.

Para avaliar-se o alcance da-, modifi-
ç.ções por que passariam esses hábitos,
in aginc-se uma cidade como Paris, nm-
dada bruscamente, da noite para o dia,
com todos seus habitantes, para mais
longe ou para mais perto dos trópicos.
Imagine-se Paris a navegar, como uni
vulgar transatlântico, dc Clicrburgo para
Pernambuco.

O projecto "Honorato", 
com effeito,

uão -passa, nas suas linhas mais cie-
mentares, do seguinte.

, Siipponha-se que elle seja adoptado,
E que comece a vigorar, por exemplo,
no dia dez de junho. A's onze lioras
da noite do dia nove, cada indivíduo
dá uma volta inteira no ponteiro do
respectivo relógio, dc mo.lo a collocal-o
ila casa da meia-noite. No dia Seguinte
é livre dc viver, como sempre, até cn-
tào,^ appareiitcmente viveu. Mas, ha
realidade, ao levantar-se ás oito, lc-
vanla-se, no fundo, ás sele; ao alino-
çar á uma hora, almoça, com effeito,
ao meio-dia. E assim por deante,

Para quo o projecto, porém, fosse
apresentado, é que correspondia a uma
utilidade qualquer, Essa utilidade con-
siste, segundo parece, cm algumas eco-
noniias — economias dc a,guns mi-
lhões. _ E, nessa qualidade, se chegar a
ser lei, -desapparcccrá, 011 melhor, dei-
xará de vigorar, quando acabar a
guerra. _

Depois de tantos e tantos annos dc
uma paz geral relativa, o inundo, a
pouco e pouco, foi perdendo a noção
dos imprevistos de uma conflagração,
ainda que puramente continental. Dessa
maneira, não lhe podia vir á mente —
mesmo hoje, após dois annos dc guerra

a suspeita ,sequer, dc que problemas
como esse da hora, agora debatido, se
lhe impuzesse a attenção.

Era sabido que a guerra obriga quem
a faz — e, numa certa medida, quem
a assiste — a certas privações. Paris
começou, por exemplo, a privar-se do
supérfluo, isto é, da vida elegante —
e mais particularmente galante — que
lhe era um dos principies -caracteristi-
cos. Em seguida, foi privando-sc disso
e daquillo. E, nessa escala, chegou a
privar-se mesmo de luz nas suas mais
escuras noites de inverno.

Berlim, menos feliz, foi levada, sem
demora, a quasi 11,10 alimentar-se mais.

Havia, porém, uma ordem de coisas
cm relação a que nenhuma imagina-
ção, por extravagante ou considerável
quc fosse, não conceberia que a guerra
lhe uos prohibissc o gozo. Nessa cate-
goria estavam o sol e as estações,
assim como tudo o quc dependesse
puramente da natureza. K estivam Iam-
bem nessa classe, a sympaMiia e a an-
tipatbia, assim como tudo o que esti-
vesse preso ao nosso instineto.

Xo entanto, surge um deputado, com
obcessões orçamentarias o tini uras de
alta sapiência, e pretende supprimir-
nos ferozmente uma hora dc somiio,
uma hora ^ de amor ou uma hora dc
trabalho. E' exacto que o quc elle nos
rouba não passa dc uma única hora,
durante todo o tempo em que durar a
guerra — i.to ê, dois, ires o*., quatro
annos. Mas, dirá qualquer homem si-
sudo, uma hora é sempre uma hora.

Muita gente existe que, só depois da
leitura do.projecto "Honorato", sc ca-
[incitou deveras quc a guerra, como
afíirmaria o conselheiro Accacio, é
uni phctioincno social dc cotiscqucn-
cias incalculáveis. — X.

Na Gamara
Uma sessão sem importância

A sessão, hontem, da .amara' careceu
de importância. Foi aberta á hora re-

gimcntal, com a presença de 61 Ocpu-
tados, prcsidtndo-a o sr. Astolp.to Uu-

tra secretariado pelos srs. Costa »•¦'-
beiro c João Pernetta.

Depois da leitura da acta da sessão
anterior, occuoaram a tribuna os srs.

Jos«! Augusto, Moniz Sodré e Raul v ei-

ga, quc justificaram a ausência, respe-
ctivameitte, dos srs. Juvenal Lamarti-
ne,-Arlindo Lcone e Pedro Mpacyr. No
expediente, entre outros papeis dc im-

porlancia mínima, foram lidos .dois te-
legrammas procedentes do -Espirito ífari-
to, os quacs publicamos noutro local.
Finda a leitura da pouca matéria «lo
expediente, foi anuunciada a discussão
do requerimento de informações do sr.
Maurício de Lacerda, acerca da exe-
cução da pena dc morte no Contesta-
do, durante a acção militar ali. O sr.
Antônio Carlos pediu a pabivra, para sc

pronunciar sobre o requerimento, mol.
vo por que íoi a sua discussão adiada.
Falaram, cm seguida, os srs. Souza c
Silva c Octacilio Cantará, que trataram
ila lei do amadorismo.

Não havendo numero para as vota-
ções, na ordem do dia, foi a sessão le-
vantada, ás 2,15 da tarde.

¦ » m» o m

K-XEOUTAS DO J>R. TEivn

NO SENADO
üm voto de pezar,

acabou-se
Uma

Apenas
presença

Jid.nl.
sentados
.-', que

ser

O ministro da Fazenda nomeou hon-
tem Antônio Viegas Mutliz, Francisco
Mendes, Francisco Joaquim Carvalho,
I'lavio Mendes Malheiros e Luiz Tc-
rcr.eio de Figueiredo, para 03 logares
de agentes fiscaes, interinos, dos ir

postos di consumo, no interior do
tado dc Mano Grosso.

-*^r-C'--mP -«£*_*>-*-•'¦ I

9 horas, na
Calvário;
1 ei 1,1.- as

ho-

. da Cun
jreja d,. ílom Jesus do

J.'r. Rodo pho Alberto
1 .-. r.a Catliedral;
Adclmar Bernardes Cardoso, ;i= O
s. na cgr.ja dc S. João Baptista;
Giovanni X. da Cama e Silva, ás 9

lorrs, oa egreja do largo do Estacio.
Francisco Simões Cravo, ás 9 i| . na

egreja dc S. Francisco dc Paual;'Maria 
da Gloria Vieira da Costa, ás

1.

r_ul,
i!-\ na egreja d; S. Francisco

a.

os taks coxrcnsos
Na I». I". da Bnliia lion-

tp o diabo
O coronel Dencdicto Hippolyto de

Oüvcirn. (Íirrc*nr chefe do gabinete do
Ministério da Fazenda, remetteu .10 dc-

I legado fiscal 110 Estado da Pahia os
processos relativos a factos delictuosos

! .ili pr.iticâclo-, com o concurso de fun*
ccionarios, aíim de serem ouvidos os
mesmos.

Ao mesmo delegado fiscal declarou
1 aonclic director que o ministro resolveu

aue* cesF-e a su5pc.-t$.«o dú escripturario
Altino de Oliveira .¦'autos, devendo o

j iu.-snv.-i voltar r,|. exereieio do seu
C.T.-.O.

;so eu
mentos :
ticadas r
procedo
notar
como
íunccionameiito ::

Vê-se que o meu ilitr-lrc amigo, o

candidato contes'.a... procura apenas
armar o effeito attribuindo aos seus
adversários aífirmações que não foram
feitas, o ouc a commissão dc poi.res
verificará 

' 
facilmeiito da simples lei-

tura dus citados documentos. _
Xão foi ainda verdadeiro o sr. In-

neu Machado, quando disse, perante a

commissão dc poderes, que o meu pro-
tc«to foi o único apresentado pelo
Tiionriz Delfino, com o preenchimento
dc formalidades legaes. Só da frcgit
zia de S. José (4" pretoria) o dr. Del-

fino apresentou 4 protestos urinados cm

tabelliâo: do sr. Raul Pinheiro, com
relação á 4a * .V secções; dos srs Ar
mando Carvalho o Raul Leite de \as
conceitos, mesarios da 8a rreção; do
•=r. Alberto 

"Xtmes 
da Silva, fiscal do

ilr. Delfino na 6' secção c, finalmente.
o meu, com referencia á 5" scc<ão da
mesma pretoria. Sei quc, além desses,
o' candidato contestante juntou outros

protestos, referentes a outras preto-
rias.

Tambem não c verdade quc o mesario
Moysés Pinto me lenha oííerccido

qualquer boletim — nusmo porque esse
mesario não compareceu, esu.ndo reprç-
sentado na mesa por um "pliosphoro '.

C<*í.froille a ilustrada «ominissão de

po leres a assignatura 
"Moysés Pinto"

da acta da 5a secção da 4a pretoria, com
a íiru-.a desse eleitor r.o livro d.- 1005
c verá que a falsificção é grosseiris-

Se Moysés Pinto tivesse estado na
mesa, com certeza uão deixaria d

Xo nosso
«lisi-ulc-si-
moreis «1;»

meio elcffnnte
«¦«nu calor os

Red-Síar
Jíudil «lo tão bello, tão
moderno, e om tão boas

.ondl.õc. «Io iii-eço o
mitrunicnto.
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A crise do
J_ii_ho.< Aires. 23 — (A.

vido ;'i caves.ia uu assucar,
tes retalhisias, resolveram
venda -.lesse gênero, pois
ços,
cio

não \\\c<
algum.

nssucnv
A.) - De-
os nrgocian-
suspender a
actuaes pre

deixam margem para lu-

firma falsa d:sse'ci:

ESCOLA DK AGlíIClLTUlS.V

A ronbertnrn dns aulns
A reabertura das aulas da Escola Su-

perior de Agricultura c Medicina Ve-
terinaria, cuja sede é em Pinheiros, terá
logar no dia 1.° dc junho próximo.«¦•-•g-»--*» 1» **m

O concurso para auditores
militares

Já estão organizadas
as bases desse con-

curso
O Sr. Tribunal Militar

s dias ao general
.l>

devi
Cae-

ignar dc próprio punho a acta, na quaI1!

sc encontra
dadão. . ,, .

Mas não é só esse mesario _ 
'plios

pboro" quc apparccc nessa secção. l-i

guia tambem como mesario da mesma
secção. uo livro de actas, um sr. Ma-
noel Soares, cuja firma cm nada •. se
assemelha com a do eleitor desse nome,
110 livro de alistamento dc 1005.

Xa contestação do dr. Delfino, a
commissão de poderes encontrará o nu-
mero das paginas rui que podem ser
ciicont.adas essas firmas 110 livro de
alistamento e bem assim o numero, dc
ordeni das mesmas.

O dr. Irincu Machado disse que fo-
ram tiradas photographias da mesa elei-
toral da 5" secção da 4n pretoria. Pois
bem. Apresente 3. ex. á commissão o
verdadeiro Moysés Pinlo c mostre, se
fôr capaz, a photographia da secção em
quc: o mesmo figura.

Xão darei por finda esta explicação,
sr. redactor, sem referir-me a um ou-
tro incidente hontem oceorrido na com-
missão dc poder.*?.

Quando o dr. Delfino, referindo-se
á minha pessoa, declarou «pie eu ali
estava presente, o illustre senador Der-
n.irdo Monteiro observou ao orador que'*a conimissão «ío podia ouvir outras
pessoas, além dos candidatos.

Peço licença ao nobre,senador presi-
dente da commissão de poderes para
discordar dessa sua opinião.

A commissão de poderes é unia com-
missão de inquérito, interessada cm co-
r.h.cer da verdade dos factos que, no
correr dos dcbaiiis são trazidos ao seu
conhecimento, r.ssim, não somente
pódc, como dcee ouvir todos quantos,
ccn-.o uo meu caso, possam levar-lhe
cãcl.^rccimcntos .

Com a publicação rleslr.s linhas fi-
carci muito grato. Admirador -o col-

iprcmo
enviar por es!
lano de Faria u proje
para o provimento da vaga de auditor
dc auerra cm Pernambuco.

O concurso, convo já dissemos, é sc-
mclhaiHe ao usado para os juizos fe-
d_*raes. Os candidatos npre_ent.ir.-o oa
titulo., e documentos sc entiiico.. nn
Secretaria do Supremo Tribunal Mi li-
tar, quc. depois de relacional-os, serão
enviados aos membros daquelle tribu-
na! par.-, resolverem sobre a classifica-
ção dos concorrentes.

A lista será triplico, podendo o (ro-
vento fazer a escolha dentre os tres
indicados na classificação.

Serão c!ass:ficidos cs candidatos quc
obtiverem maioria dc voto*. Havendo
empate, terá preferencia o candidato
quc tiver servido como auxiliar dc
auditor.
¦-  i-Ti m g»i < mm ¦ 1

ARGOliLO

Bahia, 23 (Correspondente) — (Tele-
luaram-se hoje, no convento dos reiigio-
sos franciscanos, solcnnes exéquias^ por
alma do engenheiro civil Miguel 'leive

Argollo, secretario da Viação. Compa-
recerani á cerimonia us srs. Antônio
Moniz, governador do listado, todos os
secretários do governo, senadores, depu-
tados, magistrados, professores das es-
colas superiores, representantes da im-
prensa e do commercio, inspector da re-
gião e muitas pessoas gradas. A assis-
tencia foi extraordinária, locando du-
rante o acto fúnebre uma banda mili-
tar.

«.a ,»¦ «_*¦»_¦

ELLES SÃO BRANCOS.,.

Por-
bon-

E continuam a trocar bellezas
em officios

«Respondendo ao officio crespo que o
director da Despeza Publica do Thesou-
ro Nacional lhe enviara ante-hotitcm e
que hontem publicámos, como uma nota
piltoresca, o inspector federal de
tos, Rios e Canacs endereçou-lho
tem a seguinte:

"Sr, Director Geral da Dcspcea Pn-
blica — Junto -vos devolvo o officio 11.
12S, de 19 de maio corrente, dessa di-
rectoria, por não desejar esla Inspeclo-
ria tomar conhecimento official dos
termos em que o mesmo se acha redi-
gido. Saude c fraternidade.— (A.).
Alfredo Lisboa, inspector federal."

Sciente da replica, o director da Des-
pesa não vacillou c hontem mesmo pas-
sou ao inspector mais este recado, em
fôrma de tréplica:

•'Sr. Inspector Federal de Portos,
Rios e Canacs: — Aecusando o recebi-
muito do vosso officio n. 95, dc hoje,
cm quc devolveis o que vos enviei, sob
11. iaS, de 19 do corrente, por não de-
sejar essa lnspcctoria tomar conheci-
mento ofiicial do mesmo, _ declaro-vos
que tal officio não teria sido expedido
sc essa inspeciona, cm vez de nppellar
para a interferência, do Ministério da
Viação, tU-csse enviado a esta directo-
ria o resultado da syndicancia a que de
facto procedeu, sem tal interferência,
mandando que cada um dos addidos
respondesse aos quesitos que lhe foram
apresentados, 1'espostas que foram dadas
c esclareceram a origem da respousabi-'.idade de quem a tem.

São esses quesitos c suas respostas
quc peço vos digneis rcnictter _ a esta
directoria, para ulterlor procedimento.

Esta Directoria sabe que a Inspecto-
ria de Porios possue funecionarios, di-
gnos e qualquer um delles pôde compre-
heiidcr que ninguém haverá quc o.s rcpu-
te capazes da indigna acção praticada
pelos quc náo o sejam.

Sc for recusada a remessa dos quesi-
tos e suas respostas ficará encerrada a
questão e provado que a aceusação lc-
vantada contra esta Directoria, partindo
dc empregados da lnspcctoria, só serviu
para deprimir a Repartição que dirigis
com incomparavcl competência c illiba-
da honestidade. Saudações, (a.) Jovita
FM."

láessão curta, tscm interesse,
a lista da porta aceusava a

,.. de 24 senadores, mas, á hora
cm que os trabalhos já se adiavam on*
cerrados, compareceram mais seis di-
giiatarios da Republica, que insistiram
c fizeram questão para que os seus tio-
mes figurassem como se houvessem che-
gado antes. Assim, pareceu que tinham
comparecido 30 paes da patna.

Presidência do sr. Urbano.
O sr. Metello leu a acta da sessão

anterior, que foi approvada sem obser-
vações. O sr. Pedro Borges deu conta
do expediente: um officio -do juiz <|e
direito da comarca de Patrocínio de
Sapucahy (São Paulo), commiiiiicattdo
haver inserido na acta da sua primeira
audiência, depois das férias forenses,
um voto de pezar pelo fallecimento do
general Francisco Glycero.

Não houve pareceres. O sr. Luiz
Vianna pediu a palavra c requereu um
voto de pezar pela morte do dr. João
Bernardo de Souza Brito, ileputado ba-
hia-no, recentemeUtic fallecido.

O orador explicou a sua -magna em
não poder ter cumprido esse dever pie-
doso dc amigo c conterrâneo do morto,
na sessão de aiitc.ho._t_H, *i_r ter che-
gado quando a hora do expediente ja
se achava encerrada. Desobrigava-se,
assim, desse doloroso compromisso,
traçando cm rápidas palavras o elogio
do finado, como magistrado, conto .poli-

tico e como 
' 

parlamentar, pedindo a

mesa consultasse o Senado se deferia
o seu requerimento de pezar. I-ot ap-

provado este pedido.
¦Passando-se á ordem do dia, vem-

ficou-se não haver numero para as vo-
laçõcs da matéria constante, cujo rcsti-
mo já publicamos.

— . r»-m>m
PAR..V KEHXAXDO I)K XOKO-
NHA

A excursão do sr. Ma-
noel Borbn

Recife, 23 — (A. A.) — A bordo
do paquete 

"Vciuis", seguiu houtem,
para a ilha Fernando Noronha, o go-
vernador do Estado, que ali vas em fia-

gem de inspecção para estudar os meios

para o seu aproveitamento e o seu es-
tado real, assim como para verificar
quaes as reformas de que carece o pre-
sidio ali existente.

O dr. Manoel Borba seguiu acom-

pa-.ihado de seu filho, sr .João Borba,
do seu ajudante de ordens, dos drs.
Antônio Vicente Ferreira de Andrade,
Mario Mello, do "Diário de Pcrnain-
buco" c Arthur Sá, medico do presidio,
do deputado Costa Netto c sr. Adal-
berto de Camargo, do "Jornal do Rs-
cife". .

GI.X1.I5AL DANTAS 11AU11KTO

Bahia, 23 (Correspondente) — Tas-
sou por esta capital, com destino ao
Rio, o general Dantas Barreto. O go-
vernador mandou um representante a
bordo cumpriniciital-o.

SVfovimsnto na Armada
Tiveram ordem dc embarcar: o capi-

lão-tcnente Roberto Gticdes dc Carva-
lho, 1:0 Sco Paulo; o a." tenente Cicero
Freitas Marinho, 110 Piauhy, e, o meca-
nico de primeira classe Ifcrminio de Al-
incida Catanho, 110 José Bonifácio.

Foram transferidos: a 1." tenente Au-
gusto dc Azevedo Marques, do Tymbira
pira o Republica; o 2." tenente Anui-
bal do Prado dc Carvalho, do Piauhy
para o Tymbira, e o mecânico dc pri-
meira classe Antônio Dutra Barroso, do
José B-onifacio para o Carlos Gomes.

•Para servir na Base dc Submersiveis
foi designado o armeiro de segunda
classe José da Silva Mendes.

i_»ao m_ 
DIVIDAS

1INOOS
DK ]-'_.r._.C_CÍOS

que viio sor pa-Conttis
cas

Po accordo cn... o rcrii.lro do presi*
dente «lo Tribunal de Coutas, o The-
souro Nacional vaie cf.j-.iuar os so-
guintes pagamentos de dividas de excr-
ciclos findos:

5:8i_$ooo, a Francisco dc Sá Brito;
3:388$ooo, a Francisco Eduardo da

Costa c Sá*
2 :io9$_i)o, a Firníino Fontes:
i_:»02$og(. a Aveiiua! Elisa <dn

Cunha;
1 :_o_.po,*, a Taclcon-Kcvae Kincu;

:o55$ooo, a Manoel José Pereira;
:-\-,o$oor:. a Julia Augusta Nunes

dc Carvalho; o
..8o_'6i, a José Luiz Mcniia Barreto.

_. » .o i»

Recebemos um exemplar do "Anima-

rio dc Belém, cm comtncmoração do
seu iriccntcnarlo, 1616-1916, Histórico,
Literário e Commcrcial", organizado
cai collaboração por um grupo de intcl-
lectuaes, por iniciativa do engenheiro
Ignacio Moura,

 mia ci *m> *> — ¦

THESOURO NACIONAL

llclian» CASCATINIIA

... (a) Campes dc Medeiros.

EXPOSIÇÃO di: ap.te

•Tntm Macias
E' amanhã, finalmente, que sc rea-

liza a inauguração da exposição artisti-
ca do desenhista c caricaturista Juan
Macias.

Sc liem quc nascido cm Hcspanha,
Juan Macias fez toda a sua educação
artística na Argentina e cm attenção á
sua segunda pátria escolheu para inau-
gurar a sua exposição o dia da grande
data nacional argentina, 23 do maio, a
independência da Argentina.

O distineto arlista convidou para se
fazerem representar no acto da inaugu-
ração o presidente da Republica,' cor-
po diplomático, pre.cito, ministros de
Estado, corpo consular, imprensa c va-
rias individualidades de destaque no
nosso^ meio social, intellecrual e poütico.

A inauguração da Exposição Macias,
que vae constituir uma nola de sueces-
so entre* os nossos artistas e na nossa
elite, é. como já dissemos, ás 4 i]2da
tarde de amanhã, no Restauram Assy-
rio (Theatro Municipal), sendo a en-
trada franca. Os concessionários do
Bar Assyrio organiznram para amanhã
tim grande fj-ee ,! ctock tea-tango para
o quc convidaram toda a nossa hatttc-
fonime.

Pasíimontos qno podem
sói- cffcctimilos

O Thcsouro Nacional está habilitado
a effcctuar os seguintes pagamentos:

do .. :_io$ooo, a Alexandre Ribeiro
& Comp., de fornecimentos ao Minis-
terio da Agricultura. 110 corrente anno;

dc 1 :<|4c.ooo,.ao dr. Manoel Paes de
Oliveira, de gratificação ,por serviços
prestados .10 Ministério da Fazenda, 110
corrente anno;

dc ;j:cjiS3oo. ao Llyod Brasileiro,
dc passagens, em 1913;

de 1 -.oooSooo, a Luiz Sabino dc
Mello, dc ajuda dc custa;

dc looíu.o, do aluguel de casa ao
porteiro da Imprensa Nacional; e

de 501.000, ao director da mesma re-
partição, -guainici»'.5| para aluguel Ide
casa.

No Conselho Municipal
O sr. Leite Ribeiro e o

pão
Na sessão do Conselho Municipal,

realizada hontem, sob a presidência do
sr. Osório de Almeida, depois da lei-
tura do expediente c da votação da
ordem do dia, falou o sr. Leite R beiro,
«pie fundamentou o seguinte projecto,
que foi julgado objecto de deliberação
1: enviado á commissão respectiva para
dar parecer:"Art. i" — Fica o prefeito autori-
zado a regularizar o regulamentar a
venda do pão a peso, estabelecendo,
para as. padarias que acoeitarem este
sysí-ema de venda, directamente ou por
intermédio de depósitos, volantes, etc.:

•a) — O íjipo .Jos pães, com fixação
do respectivo peso;

ti) — A qualidade das farinhas, fer-
menfos, «te.;

c) — O preço máximo para a venda.
Paragrapho único. — ficam exce-

ptuados das disposições acima o-s -*ães
mais de confeitarias do que de pada-
rias, vulgarmente conhecidos por 

"pães

de Juxo' : — Petropolis, Rico, Vicn-
na, etc.

_ Art. 2° — O preço estabelecido será
fixo durante o trimestre que -se seguir,
e a sua prefixação, que a Prefeitura
tornará .publica por «ditai, publicado
no -seu órgão ofiicial, -será calculada
lendo por base a média do preço das
farinhas, v.o curso do trimestre intme-
diatatuenfe anterior.

Art. 3" — E aqui declarada inteira-
mente respeitada a liberdade do com-
mercio de pão, sujeitos, todos os fa-
brioántiC- e con-.-mcrciantes deste artigo,
em geral, ás leis 'de hygiene e outras,
ein vigor 011 que vierem a. ser legal-
mente decretadas, ficando, porém, des-
dc já estabelecido que o comniercio
feito nos moldes prescriptos por esta
lei gozará, como premio concedido pela
municipalidade, dc uma reducção dc
quarenta e nove quinquagesimas par-
tes do imposto de alvará de licença
qttc fôr -estabelecido para os fabricam
tes e comm-erciantes que não adepta*
rem os mencionados moldes.

Art. 4" — Aquelle mie, tendo se
obrigado a vender o pão a .peso, e,
como tal sc -encontrando licenciado,
transgredir os termos da licença, pas-
sathjo a vondel-o não a peso, sofírerá
a multa dc 1 :ooo$ (um -conto dc réis)
ndepend-iitcmentc do pagamento da

differença do respectivo i;npo«lo, que
será integral 0:11 qualquer época do
acuo.

Arl. s" — Para sciencia do publico,
os locaes dc venda do pão a peso serão
assjgnalados por um disriuctivo estabe-
lecido pela Prefeitura, privativo das
respectivas caaas vendedoras, devendo
a tabeliã dos preços que C3tiverem em
vigor, traçada cm bem legíveis caraetc-
res, estar .permanentemente exposta 110
ponto mais accessivel ao olhar do3
compradores, sob pena do .muita dc
íoojooo por ii.fracção.

Art. 6" —' Qualquer fraude no peso
do pão ou na qualidade das farinhas
será punida er,,:n a multa do 2oo5ooo.
elevada ao dobro na primeira reinei-
dencia, -c cassação da licença, p.r um
anno, sem nenhuma restituição <los im-
postos pagos, na -segunda.

Art. 7" — A presente lei entrará em
execução logo que fór possivel com-
pleta-1-a com a indispensável modifica-
ção da lei orçamentaria rai vigor, pre-
suiitivelmcntc, .portanto do vindouro
exereieio de 1917, inclusive, cm
deante."

1)0 RECIFE

A GUERRA
Varias noticias

t.l.plioiiístns em

Declara-

Aí
ci-évo

Recife, -•.( - (A. A.)
ram-se em .parede pacifica ns tclepho-
nisias o empregadas da ''Pernambuco
fclephone Company", correndo como
certo que a mesma companliia deniiltirá
as paredistas, não acceitando as recla-
maçOes das tuesmits..._»«__.<. __,, .

Por abandono de emprego, foi c_o-
nèrado pelo ministro da Agricultura o
dr. Ccsar Galeão, inspector veterinário,
addido.

. «a m «x» —
NO RIO GRANDE DO SUL

Porto
Alfredo
Romano

irmão
preso.

Os irlandezes foram ex-
cluidos do serviço mi-

litar obrigatório
Londres. 21 — (A. A.) — A Ca.

mara dos Lords rejeitou a inclusão do»
irlandezes 110 serviço _iiiHt.tr obriga-
torio.

Londres, 23 — CA. H.) — O ge-
neral Lakc, commandante das força,
britannicas que operam 11a Mesopota-
mia, coininiinica que o inimigo evacuou
a_2o do corrente a margem direita du
Tigre até Sliatt-cl-Hai, com excepção
somente dc alguns -postos que orotegem
a -ponte de Uai, -próximo da confltieti-
cia.

A principal columna ingleza já al-
cançou a linha Magasis-Diijailam,

Na margem esquerda, o inimigo oc
cupã ainda ll.1nn.1yat.

O calor intenso ouc tem feito prcjit-dica por vezes as operações.

Ilavrc, .3 — (A. II.) — No scotoi
de Dixnutde continua travado um vio-
lentíssimo dttello de artilheria e luta de
bombas. Uma forte patrulha inimiga
tentou approximar-se de um posto belga
mas as nossas tropas repclliram-na cau-
sando-lhes grandes perdas.

Londres, 23 — (A. A.) — Sabcse
aqui que o conselheiro allemão lleiuze
foi designado para exercer o cargo de
sub-secretario do Ministério da Justiça,
da Turquia,

Londres, 23 — (A. A.) — Tclcgrau.
mas da Mesopotamiá dizem que os iu-
glezcs chegaram a Magassis c Dujailns,
aproximando-se cada vez mais a jun-
cção de mais uma ala do .exercito in-
glcz com as avançadas russas, que se di-
rigem para Bagdad;

Nova York, 23 1" (A. a.) — Tele-
grapham de Berlim dizendo «pie o corre-
spondente do "The World", obteve um.
entrevista com o chançeller Bcthmann
Hollvegg sobre as probabilidades de se
tratar da paz curopéa.

Nessa oceasião, o chançeller allemão
declarou áquclle jornalista que a Alie-
manha está disposta a discutir a .paz,
uma vez que a mesma sc apoie numa
base que lhe garanta não soffrcr, de
futuro, quaesquer ataques e, além disso
que essa paz seja duradoura.

Ar.-'<. Ver!.; 23 — (A. A.) — In.
formam de Berlim que o conde dc Boc-
dern íoi designado para o cargo de sc-
eretario do Tliesouro allemão.

A CAMPãNHA DA RÚSSIA
Londres, 23 — (A. A.) — Os rus.

sos, tendo dominado os últimos redu-
ctos dos turcos ao nordeste «Ic Diar-
beltir, avançam victoriosos sobre csia
cidade, um dos pontos da linha de de-
fesa da Ásia Menor.

Amsterdam, 23 — (A. A.) — Noli-
cias_ de Pctrogrado -aiiiiunciaiu 

que a
sudeste de lOoiki os moscovitas rcpel-
ürain vários ataques que os allemães
dirigiram contra 09 seus eatriuclitira-
mentos, obrigando-09 ainda a recuai
em Potezaicff.

foi

Dois homicídios
Alegre, 23 — (A. A.) — Em
Chaves, o indivíduo dc nome
Conte assassinou friamente a

Virgilio Coute. O criminoso

Porto Alegre, 23 — (A. A.) — I-oi
assassinado em Lagoa Vermelha o ía-
zendeiro sr. lldc-tonso Lom

-<-«___ %y» 49t*-#»***»
urciiço.

Bebam CASOATEVIIA

O ministro da Fazenda deferiu o
requerimento do dr. Ablias Neves, sub-
StifJto do juiz federa! no Piauhy, pc-
dindo quc a sua divida para com o
montepio seja descontada pela 10" par-
lc dos setts vencimentos.

AZAS PARA O BRASIL

Os .mnenrs rios hy.
droulntios da Armada

O ministro da Marinha tenciona fa-
zer, amanhã ou depois, uma excursão á

| Ilha do Governador, onde já está ins-
tallada a Escola de Aprendizes Mari-
nheiros, afim dc -escolher o local para
a construcção dos hangars destinados
aos aeroplanos enconimendados nos Es-

^. ta-.los Unidos da America do Norle.

_ O ministro da Agricultura, por poria-ria dc hontem, designou o conservador
addido, da Escola Superior dc Agncul-
tura. João Antônio de Macedo, parascrni- na Escola Superior dc Agricul-
tura, em Pinheiro.

—ü" -*- *~n*_ it> rn— ¦

°l»n^IS_0TKfjE1>UOXICO

Mudnnça do sedo
O Centro Tciephonico da Repartição

Geral dos Tclegraphos, em São Chris-
tovao, passou a funecionar 110 mesmo
predio cm que sc acha a respectiva es-
tação telcgraphica,

Por motivo dessa mudança ficarão
por alguns dias interrompidas diversas
linhas ligadas áquclle centro, devendo
ser, dentro em pouco, normalizado o
serviço dc correspondência.

-~ im i [»..
O ministro da Agricultura designou

0 «"hele de secção addido da Defesa
Agrícola, Cornclio de Souza Lima, para
se encarregar dc investigações ind-.is-
triaes e propaganda das fibras textis.

Tornou-se sem effeito a .portaria quenomeou o dr. Leo Zchntner para exer-
cer os cargos dc chefe da secção
de biologia da Estação Geral de
Experimentação da Bahia, -c de director
da mesma estação, por não ter assumi*
do o exercício no prazo legal.

O "FOOTBALL" NA CAÍRA
Os srs. Souza e Silva e

Octacilio Camará
oecupam-se da lei do ama-

dorismo
Na hora do expediente da sessão da

Câmara, hontem, oecuparam a tribuna
os srs. Souza e Silva e Octacilio Ca-
n:ará,_ para tratar da lei do amadorismo,
isto é, da disposição ultimamente toma-
da pela Liga Metropolitana, excluindo
determinadas classes de pessoas da
disputa dc inatches d. football in-
ternacionaes.

Após a leitura da materia constante
do expediente, foi a palavra dada ao
sr._ Souza e Silva, que se achava in-
scripto para falar sobre o requerimen-
to dc informações formulado por aqtrel-
lc deputado carioca.

O sr. Souza e Silva principiou dc-
clarando que não .pretendia impugnar a
approvação do pedido feito pelo sr.
Octacilio Camará e apoiado por quasi
toda a bancada carioca, pois jamais
pretenderia cercear o direito dos depu-
lados obterem informações do governo
sebre este ou aquelle assumpto. Tratan-
do ,porém, o requerimento cm qu'•
stão de assumpto de caracter privativo
das sociedades de sports, como sejam
as disposições e regulamentos que at
regem, devia preliminarmente fazer
uma separação nítida da matéria, que
cra da competência da Cantara tratar,
por ser dc caracter publico, e da que
não era da sua competência, por ser as-
sumpto peculiar e privativo das associa-
ções de "sport".

Entrou depois 110 exame do requert-
incuto dc informações, cotumentando
separadamente os seus dois itens. Affir-
mou que sua impressão craque o reque-
riiuciito eslaya mal encaminhado dirigido
ao Ministério do Exterior, pois, não era
precisamente esse o Ministério a quem
cabia a conhecer dos regulamentos e do
fuiiccioiiamcnto das associações civis,
sporti-cas 011 não.

O Ministério do Exterior, ao insli-
tuir tini premio, confiando á associação
competente .para organizar o nittlch que
devia disputar, não podia, por sua vez,
intervir 110 sentido dc exigir ou promo-
ver a modificação das regras c di^jo-
sições adopladas pelas sociedades que
de conimuiii accordo as estabeleceram
e adoptaram, lí cm se tratando de um
premio a ser disputado enlre sociedades
spartivas nacionaes c estrangeiras, ti-
nha elle de ser regido pelas disposições
intcrliacionacs que regulam t-s_:s «n-
contros sporlivos, não .podendo o Mi-
nisterio <lo Exterior intervir no senti-
do_ dc as modificar, por não ser isso
pois de sua competência.

O ministro do Exterior — repetiu o
orador — creott o premio Taça Rio
Branco para ser disputado entre a 1110-
cidade do sport brasileiro c íi mocida-
de sporti-.a uruguaya; entregou-o a uma
associação, incumbindo-a dc organizar
o encontro: essa associação ou tem
competência para o .fazer ou o entre-
gará a qtv-m a tiver." Mas, de qualquer
modo, o assumpto tinha de ser regulado
mediante as regras- internacionaes ndo-
piadas, quc o ministro do Exterior não
havia competência -ura alterar, por ser
um assumpto privado, portanto parti-
cul«.r.

Não queria discutir a lei do credo-
rismo, nem se propunha a defcndel-a,
porque cila escapava á competência da
Câmara.

Disse que os apartes dos deputados
pelo Districto Federal llie davam a im-
pressão dc que não .stava discutindo
110 recinto da Câmara, mas sim mima
das sessões da Liga Metropolitana de
Sports Athl.ticos. Gabou então o amor
c- a competência sporlivos dc quc - a
davam prova os deputados signatários
do requerimento e lembrou-lhes que, se
alguma coisa queriam elles alterar nos
regulamentos c direcção das associações
si}orliz\!st o can.in.io regular não cra o
fazerero pela Câmara, mas sim entrando
para as diversas associações e ali pr«-
gando suas i-léas e fazendo adoptal-ai
pela maioria.

Terminou, porfim, exprimi" lo o
seu pezar por terem os signatários dc
requerimento escolhido rara motivo dt
polemica um gesto como o que visava
approximar ainda mais cs dois povos
— brasü-.iro e iirugitayo — estreitando
suas relações, gesto que terá o maie
sympatliico eco na vizinha Republica
ma; que elles correm talvez o risco dc
diminuir e de prejudicar, sem oquere-
rem, creando um germen dc conflicto *

de discórdia no seio da nossa esforçai
«Ia mocidade, «pie tão ardentemente
procurava o desenvolvimento physico,
esse nervo das modernas nações.

O sr. Octacilio Camará, indo por stu
vez oecupar a tribuna, respondeu ac
discurso do deputado fluminense, rc-
affirmaudo as suas considerações arti-
cidadãs p°r oceasião da apresentação «
justificação do requerimento.
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XTa noite de segunda-feira, houve, em Viotoria

0 desleixo na Santa
Casa
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algumas escaramuças

A DUPLICATA DE PRESIDENTES DO ESTADO
O

Pelos telcr.rau.mas nue abaixo ptibli-
«amos, sem mu só commentario, recebi-

dos ia pelo presidente da..Republica e

Selo Congresso Nacional, já. por parti-
«dares interessados, ja enviados pelo
S correspondente em .Vic onn, po-""in 

os leitores do Correio da Manha
ficar informados da situação

me se encontra.
especialmente a suacm '

liro
pitai

::mio

anormal
listado do Espi-

ca-

íi.iiiimiis rcceliidòs

bon

Tel et

pcio chefo da nação

presidenie da ¦Republica recebeu,
nm os seguintes telegramnias:'icloria, aa — (ás 10,36) — Es .1

capital acaba de
_ c r reduzida a
completa escuridão
pelos' opposieionis-
ias ao meu gover-
110, que intercepta-
ram a- illuminação
clcctrica, para con-
sttmniarein o selva-
jeiii ataque ao pa-
lacio do governo,
quartel dc policia c
ao edificio do Con-
gresso, contra . os
quacs foram dirigi-
das cerradas. car-
gas de .fuzilaria. A
força policial con-
scivou-sc dentro do
quartel, dc onde
¦cpelliii os assai-
antes, o mesmo
acontecendo com as
guardas do palácio
e do Congresso..
Assim, vi os ami-
gos de v. cx. nes-
io lislado, espa-
lliaiulo o terror,
derramando sangue

e praticando
Debalde tenho solici
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Aguiar, José Espíndola, Paulo Moraes, sos amigos entraram no notei
Artliur Coutinho, Albaito Paiva, Arau- nacional dc volta dc unia vi
jo Silva ie Seraphim Tiburcio". commandante Reginaldo leixe

"Victoria, 23 — (A's 10 horas) lógico que não ficaríamos n(

Inter-Aguiar, José Espíndola, Paulo Moraes, sos amigos entraram no Hotel" ¦ ... . ,  visita ao
ixeira. E'

no Hotel,

O sr. Pinheiro
Júnior

morticínio.
rado a intervenção pessoal. «le v.
cx. para que, com o prestigio*' de
que goza junto aos mesmos, que apre-
goam ostensivamente o apoio moral ga-
rantido por v. ex., cessem de vez taes
attentados aos poderes constituídos
deste listado. Foram testemunhas dos
actos de selvageria, além de muitos
ãánigos, que se iicliain neste momento
reunidos neste palácio, vários jornalis-
tas do Rio c diversos acadêmicos hojo
chegados dessa capital. Achando-se as
ruas em completa escuridão, não conhe-
..o ainda pornienores «lo lamentável e
hediondo facto; todos os factos que
venho denunciando a v. cx, ha muito
lèm sido levados a effeito.

Perante ri nação, não posso deixar de
protestar contra o attentado de que

ste Estado está sendo .viclima por par-
le de aventureiros políticos, quo dese-
.i.un tomar dc assalto a posição politica,
dizendo-se prestigiados por v. ex.,. ai-
liando, pnra conseguir seus intuitos,
hordas de sicarios. Saudações. — Mar-
condes de Souza, presidente do Estado,""Victoria, 22 — (ás 10,35) — Com-
niunico a v, ex. que ás ao horas esta-
ramos uo salão do hotel Internacional,

¦ 111 companhia do dr, Pinheiro Júnior
e outros, dc volta de uma visita, quan-
.Io íonios siirprebendidos pela cessação
dc toda ri luz electriea da cidade, sc-
guindo-se cerrado tiroteio, sendo que
alguns disparos foram feitos nas vizi-
nliiinças do hotel. Neste hotel estamos
de portas fechadas sem noticia do que
se passa na cidade, que continua cm
Irévas, tendo sido interrompida a com-
inunicação teleplionica com o hotel,
onde lambem reside c,.se acha o inspe-
ctor du Alfândega. Estamos sem a mi-
nima garantia, Todos os hospedes do
botei, entre os quacs alguns estrangei-
ros. por meu intermédio, pedem garan-
tias a v. ex, Cordiaes saudações. —
Deputado Paulo de Mello.""Victoria, 23 — (fni-lícii/iir) — Hon-
tem, ás 20 líoras, fui cortada a luz ele-
ctii.ca da cidade.

Foram atacados o palácio do governo,
quartel dc policia, Congresso Estadual
«r a redacção do jornal Viário da Ma-
nhã,

A força policial rcpelliu o ataque,
tendo ficado feridas algumas praças.

A policia prendeu .Manoel brancisco
Maciel, que st* diz cx-empregauo da
Cervejaria Hausealica, tendo aqui des-
embarcado do vapor Maranhão.

K.-.S.: indivíduo fez graves revelações,
declarando ;er vindo commissiouado por
alio político representante do listado
parn chefiar o movimento dc ataque o
alliciar praças policiaes e do Exercito,
p.ir.i o que íoram postas á sua disposi-
ção trinta contos de réis. Confessou
que estavam aqui disfarçados outros iu-
dividtios incumbidos de assassinarem of-
ficiaes de policia. Disse mais que o sr.
Pinheiro Júnior havia se manifestado
contra todas as violências e informou
«íue os boletins sediciosos haviam sido
distribuídos por Doriuuiido Martins,
correspondente «lc alguns jornaes cario-
cas. Procurei o coininandantc ao 58abatalhão do Exercito, aqui destacado,
¦ inc informou ter mandado a força do
Exercito conduzir para as suas residen-
vias diversas pessoas receosas de des-
acatos, Constatou não haver feridos.

. A policia diz ter a aggressão partidoda redacção do jornal A Tarde, onde
esiâo uccultos muitos capangas e muni-
ções, tendo mandado uma (orça guardar
a redacção desse jornal com ordens ter-
minantes de não crear embaraços ao
pessoal da typographin.

A policia communicou ao capitão do
porto que retirará a força logo que for
entregue ao mesmo capitão a munição
«íue «xisto na redacção daquellc jornal.Houve ordem para que ficasse impedida
a força policial, afim de evitar-se qual-
quer provocação. A cidade está calma.
ítndo de esperar que a posse do pre-sidente eleito c reconhecido se realise
sem incidente algum.

. A.' hora em que telegrapho o dr.
chefe de policia interroga Maciel".'Victoria, 23 — A's 7.50) — Con-
firmo o telegramma do deputado Paulo

Mello. Adeanto que o jornal "A
foi sitiado pelos jagunços, ten-
scu interior empregados. Peço

determinar medidas que ga-
«, na immincncia

A cidade amanheceu em eslado dc si-
tio. Sei que ha feridos. Todos os ci-
dadãos são corridos iiidiffcrcíitemcnte.
O jornal "A Tarde" está cercado, fi-
cando incommtinicavcis todas as pes-
sons que se achavam no predio. Além
da 'policia, armada dc. carabina, ha
u.uitos capangas, ostensivamente arma-
dos, quo ameaçam os meus amigos.
Faliam completas garantias. Confirmo
o meu telegramma urgentíssimo de bon-
tem. — Deputado Paulo dc Mello".''Victoria, 23 — (11,30) — Tenho a
honra dc connmiuicur a v. cx., que
lioiitem, conjuntamente com a punha
esposa o filha, escapei de ser victíma
das balas dos policiaes que dominaram
a cidade durante toda a noite.

Tivo necessidade de refugiar-me fora
da cidade, quando fui surprehendido
em plena rua pela suppressão da luz e
(orles descargas «le caraliinas partidas
do quartel da policia, palácio e outros
edifícios estaduaes.

'Estou sem a mínima garantia, expôs*
lo aos horrores quo continuam.a impe-
rar na cidade, que ainda está sob o
domínio do eslado de sitio. Saudações
— _?_n' Ribeiro, 'inspector interino do
Serviço de Protecção aos índios". ¦

"Victoria, 23 — (A's 1,20) — re-
nho a honra de connniiuicar a v. ex.
que depois de prestar a tiffirmação
constitucional, perante o Congresso Le-
gislat.ivo, assumi, nesta data, a admi-
nistração deste Estado do Espirito San-
to, como .presidente eleito, diplomado,
reconhecido e proclamado pelos poderes
competentes para o quailricnnio de 1916
a 1920. Apresento a v. ex. os prot.es-
tes de elevada consideração. Respeito-
sas saudações — Bernardino tle Souza
Monteiro, presidente do Estado".

"Victoria, 23 — (1,40) — Tenho a
honra dc conimunicar a v. ex. que nes-
ta data, perante o Congresso Legisla-
tivo, nos termos da Constituição de 13
de maio dc 1913, tomei posse do cargo
de presidente do* Estado do Espirito
Santo, para o qual fui eleito a 25 de
março findo, .pelo suffragio dos meus
concidadãos tarai o quadriennio de
1016 a 1920. Saudações —• Dr. Josc
Gomes Pinheiro Júnior, presidente do
Eslado".

diiiliidosTclpgranmm.1

ao Congresso Xacionnl

Foram lidos hontem, 110 expediente da
Câmara dos Deputados, os seguintes te-
legramnias de Victoria, dirigidos, com
a nota dc " urgente", ao presidente da-
quella casa do Congresso Nacional:

" Victoria, 23 — Vimos presença
v cx. nome Congresso Legislativo Es-
tado, na qualidade de deputados eleitos,
narrar factos oceorridos esta noite e
pedir garantias sociaes contra inauditas
violências praticadas pelo governo Es-
tado. ,'¦¦'•,

Hontem, ás primeiras horas da noite,
começaram a circular boatos terroristas,
entre os quaes o da suppressão das lu-
zes e o espingardeanieiH'0 dos opposi-
cionistas. Dc facto, ás 20 horas, cessou
completamente a luz da cidade, rompeu-
do a policia enorme fuzilaria. Foram
interrompidas as comnitinicações tele-
nhonicas, estabelccendo-se, então, pani-
co geral e ficando a cidade dominada
toda a noite pelo terror, para o que con-
tribtiiram, espalhados pela mesma poli-
cia, innumeios assalariados do governo.

Ó movimento irrompeu quando no lio-
tel Internacional se achava o dr. Pi-
nheiro Júnior, cm visita a vários depu-
tados, ficando todos que o acompanha-
vam impossibilitados de regressar ás
suas residências. .

Durante toda a noite o edifício, da
A Tarde, órgão opposicionista, foi es-
pingardeado. Hoje, ás 6 horas, üm nu-
meroso contingente policial cercou o
edificio da redacção e das officinas, que
continuam sitiadas, sem a miniina ga-
rnntia para os empregados e redactores,
achando-se cm immineiicia dc cmpastela-
mento.

Todos estes factos foram praticados
pelo governo para impossibilitar lmje
a posse dor, drs. Pinheiro Júnior c Ale-
xandre Calmou, presidente c vice-pre-
sidente eleitos do Estado, que são for-
çados a sc empossar cm edificio paru-
cular. .

Pedimos a v. ex. garantias de vida.
Contiiiu'a o terror. Saudações. —
Joaquim Guimarães, presidente. — Fia-
vio Pessoa, 1." secretario. -- Mano
Aquirre 2.0 secretario. — Joaquim Ly-
riu. vice presidente. — Deputados L1112

!*ii"-i'co. — Arthur Velloso. — Serra
Lima. — Celso Calmou Sarmento. —
Vieira Machado. — Ildcfonso Miranda.
— Rocha Tavares. — Dttlltla Aguiar. —
José Espíndola. — Paulo Moraes. —
Arthur Coutinho. — Aldano Paiva. —
Araujo Silva. — Scraphico Tiburcio.

"Victoria, 23 — Comnniiiico a v.
ex., para que a Câmara c o paiz o
saibam que, nesta capiial, passam-se fa-
ctos indignos mesmos da nossa ja bem
depreciada civilisação. Assim é que, pre-
incditadamcntc, hontem, ás 20 horas,
foram apagadas as luzes, ao que se se-
guiti forte tiroteio, amanhecendo a et-
dade em eslado de sitio perfeito, o jor-
nal da opposição cercado, sendo todos
os ei ladãos que saem á rua coi rios pela
policia, que ronda, armada de carabinas,
tudo com o intuito «le obstar ri posse do
verdadeiro eleito do povo, dr. Pinbei-
ro Junibr.

Xo mais. confirmo n< telegramma pas-
sado pelo Congresso Estadual.

Eu niesmo me acho sem garantias dc
vida. Saudações. — Deputado I"iiii"i>
dc Mello."

A mesa da Câmara dos Deputados dc-
clarou-se "inteirada" dessas communi-
cações."

Toleffrainmns recebidos

easo estivesse na intenção, dos. opposi-
cionistas promover iiinom.navei.s des-
ordens. A cidade continua dominada
pelo terror.

Os opposicionistas, sem a menor ga-
rantia, são revistados em plena riu é
espancados, estando diversos delles pre-
sos. Saudações. — Deputado Paulo de
Mello. ,

O -s.Torqtt.ito Moreira recebeu egual-
mente ,0 seguinte telegramma:

Victoria, 23 (ás 9.30) — Exmo. sr.
deputado Deoclecio Borges. Torquato
Moreira. Vimos presença v. ex. nome
Congresso Legislativo Estado, na quali-
dade deputados eleitos, narrar factos
oceorridos esta noite, pedir garantias
sociaes contra inauditas violências pra-
ticadas pelo governo do Estado. Hon-
tem, primeiras horas noite, começaram
circular boatos terroristas entre quacs
suppressão luzes, espingárdeámento op-
posicionistas, Dc facto, S horas noi-
te cessou completamente luz cidad
rompeu policia enorme fuzilaria. Foram
interrompidas coiuniunicações leleplio-
nicas, cstabelcccndo-se então o pameo
geral, ficando cidade dominada duran-
te toda a noite terror espalhado pela
mesma policia iiinumeros assalariados
governo.

Movimento rompeu quando no Hotel
Internacional se achava o dr. Pinheiro
Júnior em visita a vários deputados,
ficando todos quo o acompanhavam
impossibilitados regressarem residen-
cias.

Durante toda a noite edifício Juiw,
órgão opposicionista, foi espingardeado,
Hoje, 6 horas, numeroso contingente
policial cercou edificio redacção, of li-
cinas que continuam situados sem nu-
nima garantia para empregados, reda-
ctores, imininencin einpastelamento.
Todos estes factos foram praticados
governo para impossibilitar hoje posse
dr. Pinheiro Júnior c Alexandre Ca
mon, presidente e vice-presidente elei-
tos do Estado, sendo forçados empos-
sar-sc edificio particular. Pedimos v.
ex. urgentes garantias vida. Continua
terror. Saudações. — Joaquim Gitinia-
rães, presidente; Flavio Pessoa, i" se-
cretario; Mario Aguirrc, 2" secretario;
Joaquim Lyrio, vice-presidente; depu-
tados /.in'- Américo, Arthur Velloso,
Terra Lima, Celso Calmou, Sarmento,
Vieira Machado, Ildcfonso Miranda.
Rocha Tavares, Duckla Aguiar, Jose
Espíndola, Paulo Moraes, Arthur Cou-
linho, Aldano Paiva, Araujo Silva, èic-
raphim Tiburcio.

Teleurnininiis do nosso

correspondente

Um doente quasi foi man-
dado para o Hospicio

O facto de que vamo3 tratar é mais
uma prova, dentre as muitas, do que
vae de desleixo e de descaso pela Santa
Casa de Misericórdia.

Esse estabelecimento bateu indubita-
velinente o record no que se refere á
pouca importância que se liga ao cum-
primento das leis que o regem interna-
mente. A Santa Casa deve ter um re-
gulamento, mas, certo, não existe para
ser observado...

Ha cinco dias desapparcceu de sua
casa o sr. Manuel da Silva Fernandes,
operário, de 22 annos, casado, branco c
residente á rua Clarimundo Mello n.
67, no Encantado.

Manuel da Silv.i estivera doente li-
geiramente e passou em casa um dia,
repousando e refazendo suas forças.

No dia seguinte — sabbado passado—
Manuel saiu de casa para fazer um
serviço de pedreiro, á rua General ¦ Ca-
mara, muito embora ainda tivesse ai-
guina febre.

Saiu, e á noite não voltou para casa.
No domingo pela manhã tambem não

appareceu em casa.
Seu cunhado, Álvaro da Silva, que

mora em sua companhia, ha quatro dias
que o vinha procurando, sem encontrar
o menor indicio do seu paradeiro:

Nenhuma informação segara pôde ob-
ler. por onde andou.

Esteve nas delegacias policiaes, 110
Posto Central de Assistência e na San-,
ta Casa tambem.

Nada constava que o orientasse.
Já o sr. Álvaro estava sem esparan-

ças de encontrar Manuel, quando por
acaso, encontrando um policial conheci-
do, foi informado de que seu cunhado se
achava no deposito de presos da Poli-
cia Central, por ter vindo da Santa Ca-
sa onde se achava antes e de onde fora
mandado, afim de ser submettido a
exume de sanidade.

Lá 110 deposito o sr. Álvaro soube
que seu cunhado havia sido atropelado
por um automóvel.

O seu nome não constava dos assen-
tamenlos da Assistência c da Santa
Casa.

Na Assistência ficou justificado o mo-
livo porque não fora registrado o nn-
me de Manoel da Silva Fernandes. E'
que este quando ali estivera e até ser
mandado para a Santa Casa, se achava
sem fala.

A culpa de tudo cabe, não ha duvida,
á Santa Casa, onde as entradas, ao que
parece, nem sempre são registradas e
onde ú coisa difficil obter-se qualquer
uma informação a respeito das. pessoas
que ali são internadas.

Fazem mais até, além de negarem-in-
formações: — o sr. Álvaro Silva disse
qiie foi tratado com pouco caso naquel-
Ie estabelecimento quando pediu noti-
.ias a respeito de seu cunhado, sendo-
lhe absolutamente negado percorrer as
enfermarias, afim de ver se encontrava
a pessoa procurada.

Resultado de todo esse desleixo: —
o sr. Manoel da Silva Fernandes, de-
pois de scr apanhado por um autoino-
vel, foi parar na Santa Casa, onde não
deve ter sido muito bem tratado. De-
nois, os homens desse estabelecimento
uiandaram-11'0 a exame.de sanidade na
Policia Central, cm. cujo deposito de
presos ficou e ficaria até chegar a sua
vez dc ser examinado, se o acaso não
o fosse libertar, revelando o scu para-
.leiro ao sr. Aivaro Silva,

Assim, com a falta de informações da
Santa Casa, urna íamilia soffreu' bor-
rores, encheu-se de apprelicnsões, com
o «lesapparccimciHo súbito de um dos
seus ohefes, que por pouco os dircclo-
res daquellc hospital não mandaram pa-
ra o Hospicio.

, fl (24 de Maio dó 1866)
'O Brasil conimemora hoje o 50° a"-

niversario da gloriosa batalha de I.u-
yuty, um dos feitos senão o feito mais
notável da campanha do Paraguay. boi
a 24 de maio de 1866 que as armas bra-
siiciras, compostas do Exercito Nacio-
nal e de batalhões de "Voluntários da
Pátria", em conjunto com as argenti-
nas e urugiinyàs, se cobriram dc gloria
iirintorredourn, derrotando em Tuyuty
as legiões de Solano Lopez que, com
forças duas vezes superiores as dos
alliados, receberam ordens para leva;
rem-nos destroçados e dc vencida ate
as barrancas das "Tres Bocas , no no
Paraná. Ao gênio mililar de Osório de-
vemos ver engrandecida sobremaneira a
nossa historia militar.

A data dc hoje será commeiuorada em
todo o paiz com geraes cnthusiasmos.
O governo, identificado com o setuimen-
to e o enthusiasmo nacionaes, toma
tambem parte nas cerimonias commc-
morativas da grande batalha. _

De accordo com as instrucçoes do
ministro da Guerra, formará hoje, na
praça 15 de Novembro, uni contigente
das tres armas, sob o commando do
coronel Dpmingos Jesuino de Albuquer-
que Júnior, para homenagear o valoroso
soldado que foi Osório.

Assistirão a essas homenagens o pre-
sidente da Republica, ministros de Esta-
dò, autoridades civis e militares e of-
ficiaes de. todas as corporações numa-
rés, c o addido militar da Argentina,
commandante Jorge Crespo.'O 

general Caetano de Faria, acompa-
nhado do seu estado-maior, irá ao Cat-
tete'buscar o presidente da Republica.

¦A convite do general Faria todos os
officiacs desta guarnição deverão com-
parecer, hoje ao meio-dia, na praça 15
de Novembro, vestindo uniforme de fia-
nclla kaki,

A Marinha tambem prestará contineii-
cia á cslatua de Osório. Para este fim
o "almirante Alexandrino de Alencar
fará'1 desembarcar lioje, pela manhã,
uma força composta tle duas compa-
íihins. sendo uma do Batalhão Naval e
outra' do Corpo dc Marinheiros Nacio-
naes.

Como nos anuos anteriores, ás home-
ungcus patrióticas que serão justamen-
to prestadas á memória de Osório, se
associará o Collegio Militar, que, de
aecordo eom as ordens expedidas pelo
general Barbado, chefe do Departamen-
to do Pessoal da Guerra, deverá tam-
bem formar 11:1 guarda de honra, que
formará em torno do monumento ao
heróe de 24 de maio, desfilando, em se-
guida, cm continência, com ns demais
unidades do Exercito e da Marinha, que
ali irão prestar egual reverencia.

O director e officiacs comparecerão
ás nlludidas cerimonias, tendo o coronel
Alexandre Barreto, director, providen-
ciado para. que, em nome do Collegio
M.ilitar, seja collocada por unia com-
missão de alumnos, sobre o pedestal da
estatua do bravo general gaúcho, uma
palma de flores naturaes, com a inseri-
pção: '"Ao inolvidavel general Osorm
—- Homenagem do Collegio Militar do
•Rio de Janeiro."
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de serem trucidados, visto estarem ao-niiiro abandono, numa cidade onde a
policia, o governo e os jagunços sc ni-velam. Saudações — Pinheiro Júnior".' v icloria, 23 — (9,30) — Vimos á
presença de v. cx, em nome do Con-
gresso Legislativo do listado e na qua-lidado de depurados eleitos, narrar ost.:c'os oceorridos esta noite o pedir ga-rantias pessoaes contra inauditas vio-itneirrs praticadas pelo governo do Es-tado. liontcm, ás primeiras horas danoite, começaram a circular boatos ter-rons:_;, entre 03 quaes os da suppres-sao de luzes e espingardeamento dosopposicionistas, De facto, ás 8 horasua noite cessou completamente a luz darrd.ule. rompendo a policia uma enorme
fuzilaria, Foram interrompidas 113 com-iiunições lelcplionicas, 'estabelecendo-
ie. então, o pânico geral, ficando a ci-lane dominada, durante toda a noite,
lírio terror espalhado pela mesma po-licia e numerosos assalariados pelo go-verno. O movimento rompeu quando 110
notei Internacional sc achava o dr. 1''
nbeiro Júnior cm visita, com vários
«limitadas, ficando todos que o acom-
panhavam impossibilitados de regressarus respectivas residências. Durante
¦oda .1 noite o edificio da "A Tarde"
órgão opposicionista, foi espingardeado.
Hoje. ás 6 horas numeroso contingente
Policial cercou o edificio da redacção e

«ryrnas, que continua sitiado, sem a
ri garantia para os empregados e
ores, na immincncia de' enipas-
rrn. Todos esses factos foram
idos pelo governo, para impossi-

boje a posse do dr. Pinheiro' e Alexandre Calmou.presidente
Jente eleitos, sendo forçado.-
-sc ein edificio particular.' • (x. urgentes garantias de
riiiua o terror. Saudações.¦ Guimarães, presidente; Fia-
• 1* secretario; Mario Aguir--".rio; Joaquim Liirio, vice
; dvptiudos: Luís Américo-*¦ Terra Uma. Celso Cal-

ora Machado.. lide-

rdrr

K

ee-pr

Tt-Y-,,
vida.

ri rc;
Art.

:d,
I*,

n

O deputado Deoclecio Borges recebeu,
hontem, por sua vez, os seguintes des-
pachos: , _."Deputado Deoclecio Borges. Iuo.

 Sua casa tiroteada durante noite.
Logo pos-a sair darei pornienores. —
Cláudio Borges.""Victoria, 23. — A cidade esla anar-
chlsada. Durante toda a noite formida-
vel tiroteio nas ruas. ficando a cidade
ás escuras. Todos nós estamos ameaça-
dos de morte. A' tarde, diversas casas
foram cercadas pela policia que fez nu-
morosas prisões.

Capangas do governo, dr- carabina ao
licnibro, percorrem as mat catando os
opposicionistas.

Peço providencias no sentido dc ga-
rantir nossas próprias familias. Estamos
refugiados em casa do coronel Joaquim
\lineida, agente do Lloyd Brasileiro. E'
:ripossivcl sair-se á rua. Responda tir-
'.¦ente. (a.) — Clcnrfio Borges."

"Victoria, 23. — Sua familia está em
minha casa. Cidade inteiramente revo-
lucionada. Peço providencias. — (a.)
Joaquim Almeida,"

Victoria, 23 (ás 3,40) — O facto do
Jornal do Commercio ter. recebido, em
primeiro logar, falsas noticias dos hor-
riveis acontecimentos hontem desenro-
lados mostra positivamente que impe-
rava a situação dc terror c os opposi-
cionistas estavam impossibilitados de
sair, para recorrer ao telegrapho. O
nosso primeiro portador teve a neces-
sidade dc passar até por cima do telha-
do da casa vizinha, para conseguir
chegar A estação telegraphica. Admira,
que 'haja ingênuos que acreditem nas
informações do governo Marcondes,
que cuidadosamente assentara o plano,
conforme attesta o facto <le se acharem
prevenidas muitas pessoas de que fal-
taria luz, tratando de acnufelar-se. Os
nosso., amigos, jamais poderiam luiar,
lançando mão de taes processos, que
exigem elementos de que não dispo-
mo... Desminta energicamente as infor-
inações do governo do Estado, o único
interessado em lançar mão de meios
violentos, para evitar dualidade de go-
verno. E 'tão verdadeiro ter sido do
governo do Estado o plano diabólico.
íue o palácio, o quartel e os postos po-
íiciaes estavam prevenidos de Iam-
peõe.*. Muito anfes da cidade ficar eni
trevas o dr. Pinheiro Júnior e diver-

O correspondente do Correio da Ma-
nhã cm Victoria. enviou-nos, 110 tle-
curso do dia de hontem, os seguintes
despachos:

Ki.lúri-, 23 (A's 9 líoras) — Hontem
cerca de 8.20 da noite, rompeu forte
fuzilaria em diversos pontos desta ci-
dade. Victoria ficou toda cila ás es-
curas. Entre a força de policia, que
guardava o palácio presidencial, c gente
do povo, houve demorado tiroteio, sen-
do os populares repellidos. O quartel
de policia c o edificio do Congresso,
ao que parece, foram tambem atacados,
estando neste ultimo, reunidos, os depu-
tados, que cuidaram dos recursos ciei-
toraes. ¦'

A policia esteve, em muitos momen-
tos, 11:1 defensiva, durlinle toda a noite.
Por oceasião do tiroteio houve grande
pânico em palácio, que estava ás es-
curas, c na gente, que passava nas ruas.
Durante a madrugada a policia prendeu
vários implicados 110 tiroteio, entre os
quaes Manoel Macedo, Generoso Mattos,
José Madureira, Ismael Santos, Eugênio
Lisboa, Humberto Belitc, tendo sido
aberto inquérito. Manoel Macedo con-
tou lodo o plano da revolução, mostran-
do telegramnias e outros documentos.

O chefe de policia convidou os repre-
seiitnutes da imprensa a assistir aos in-
terrogatorios, no Diário da Manhã,

Foi tiroteada a residência do dr.
Thiers Velloso, chefe dn opposição, sen-
do as vidraças partidas. Xo palacio,'.cdi-
ficio (lo Congresso, quartel de policia,
ha vestígios de balas.

A cidade amanheceu calma, apezar
das apprehensões. O commercio con-
strvoil-se fechado, devido á posse.

O sr. Pinheiro Júnior o demais pro-
ecres estão no Hotel Internacional. A
opposição não sabe explicar 03 aconte-
ciineutos, attribuindo-os á policia. Alé
agora sabe-se que só ha vários feridos
levemente.

Victoria, 23 (A's 10.20) — O preso
Manoel Macedo declarou que fechou
contrato para chefiar a revolução com
o sr. João Luiz por intermédio do sr.
João Buriclie, residente ahi, no Rio.
O plano seria dynamitar o palácio do
Congresso, após o tiroteio, e prendero commandante do corpo de policia,matando diversos officiacs. A opposição
af firma ser isso um "truc", 

para evitar
a posse do sr. Pinheiro Júnior.

Este continua no Hotel Internacional,
et rendo de amigos.

A cidade está relativamente calma,havendo grande apparato de forças. Oinquérito proscgtle.
Victoria, 23 — (A's 11 hora? —

Os jornaes, aqui, da opposição. decla-ram que o tiroteio de hontem foi ape-nas uma farça do governo, com o in*
mito de evitar, de qualquer modo, a
posse do dr. Pinheiro juiiior, dando
como prova do allcgado o facto de ser
cortada a communicação da luz em
Jucu', local regularmente afastado des-
ta cidade,

A guarnição do Exercito garantiu a
vida dns familias durante a noite, con-
d-iizindo diversas pessoas para suas rc-
sideneias. Pinheiro tomou posse ás 3horas em uma casa particular. A casa¦lo dr. Deoclecio Borges foi tiroteada,
estando a familia ausente. Não circulou
nenhum jornal hoje.

Victoria, 23 — (A's 12 horas) —
O banditismo impera na cidade. Qttnn-
do o porteiro da Alfândega Antenor
Maciel passava em direcção :i sua repar-
tição, foi intimado pelos policiaes para
retroceder. Acabam os opposicionistas
de tctcphonar ao inspector da região,
pedindo garantias de vida. A babia de
Victoria eslá dominada pela policia, que
a .percorre em lanchas, em 'todas as di-
reeções, achando-se impotente para agir
o capitão do porto. Os botes o canoas
dos. opposicionistas, em Oucimados,
as-rim como nas iminediações, foram
apprehendidos pela policia, para não
poderem fugir 03 que não são amigos
do governo. Acaba, agora niesmo, de
ser aggrcdido, na praça nublica, por
dois capangas govemistas, que o esbo-
fetearam, o sr. César Caliuon, irmão
do deputado estadual Celso Calmou.
Foram pedidas tambem garantias de
vida ao inspector da região e á força
federal para os srs. Pinheiro Jimior,
inspector da Alfândega, vários deputa-
los estadu.Tcs, deputado federal Paulo

¦Je Mello, que sc encontram foragidos
uo Hotel Internacional, sendo as nres-
mas negadas. A situação talvez vcrdia
a agravar-se.

Victoria, 23 — (A'S 2,50) — O
¦ir. Pinheiro Júnior foi empossado no-argo de presidente «lo listado. Devi-
do A policia 'ter .prohibido a. passagem
•los con^ressísías para o edificio pro*
visorio do Congresso, esses se reuniram
em casa particular, realizando o acto
do juramento da pos.se. A ddnde apre-
senta asipecto ai,parente de calma.

Victoria, 23 (ás 5 horas). — O sr.
Pinheiro Júnior tclegraphou ao dr. Wen-
cesláo Braz, pedindo a intervenção fe-
deral, de accordo com o artigo 6o da
Coi.súíiiKão.

A policia deu.forte; descargas contra
o Collegio S. Vicente dc Paulo. Os di*
rectores abandonaram o collegio, man-
dando os alumnos para as casas, de
sc.13 paes, Consta hoje que a policia.
por ordem do governo, quer repetir as
mesmas diabruras de hontem, apagando
novamente a luz. Talvez a situação ve*
nha a assumir um aspecto dc excepcional

A'íí quintnR-fciríiá. Sitrcutenta Feijoada,
is 9 da manhã, sú na CABAÇA GRANDE.
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Uniu easa invadida
Fomos procurados hontem pelo st*.

Francisco Monteiro Nctto, residente á
travessa iõ dc Maio, 11. 23, em Quin-
tino Bocayuva, que se queixa do sc-
guinte: a 10 do corrente, na sua atisen-
cia, apresentaram-se em sua casa cinco
indivli.luo-, dizendo-se empregados da
Çompanliia Singer, iuvadindo-a violen-
lamciitje e tentado, á viva força, retirar
uma machina de costura, oggrcdindo
ainda sua esposa e promovendo grande
escândalo I

Como esse procedimento é por de-
mais arbitrário o sr. Monteiro Nctto
deu queixa á policia do 20" districto e
i«.iii vciu trazer a sua queixa.ami.» 1

Na Faculdade de Medicina

A roíiici.v
Transferencia do coin-

ínis.sarlos
O chefe de policia transferiu hontem

os commissarios: César de Souza, do
o." para o 30." districto; Mario Alves
Negreiros da Silva, do 13." para o o.°.
e Abílio de Paula Malheiros, do :." pa-
ra o 2.0.

¦ a m » ¦ 
OASC.VriXHA ¦_ a cerveja ideal

AS FALLENCIAS

Unia cnsa «lo moveis
O dr. Paulino Silva, juiz da 2" vara

cível decretou hontem a fallençia de
Francisco lzzo, estabelecido á rua Luiz
de Camões 83 com casa de movei

A medida foi requerida por Anlonio
Nogueira de Oliveira credor por uma
nota promissória dc 1 :.too$ooo, que
aliás, foi nomeado syndico.

Os lentes que vão ser
homenageados

Conforme noticiámos, por oceasião
:1a eleição do seu priranymplio, os dou-
torandos da turma do corrente anno,
reuniram-se honteni, novamente, para a
escolha dos lentes que deverão ser ho-
menageados, por oceasião du solennida-
rle de collação do gráo.

A reunião realizou-se hontem, á t
hora da tarde, na sala D, da Faculdade
le Medicina, sob a presidência do dou-
orando Jefferson Ferraz, tendo como

secretários os srs. Paulo Calaza e Pe-
.lio Queiroz.

Apezar (lo boato corrente, de que se-
riam homenageados seis lentes, um de
cada série, nenhuma proposta appare-
cen nesse sentido.

A reunião esteve muito concorrida,'endo comparecido 1S7 doutorandos, ou

Filtros Pasteur,: ^^'X.
kerfeld. a -10$: Fiel, a l«<>f«»<>;
Ouvidor 71—«ti na CASA SIÜNIZ
— Tel. 4170.

«•o-»
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A POMCIA Id O JOGO

Duns iinnrclicnsõcs
19" districto

As autoridades policiaes do 10° dis-
trictò deram uma séria balida nas casas
dc tavolagens em ruas compreliendidas
naquelia zona.

Foram apprehendidos alguns appare
«lios próprios para jogos de.azar .e
sim castigados 03 banqueiro-- '""'
res.

A questão âe limites
entre Paraná e

S. Gatharina
Um alvitre que mere-

ce estudo
Estando novamente cm-foco a^que-

stão de limites entre o Paraná e Santa
Catliarina, pela attitude que vem de as-" sumir o presiden-

te ida iRepublica,
enviando pessoa
dc sua inteira
confiança a «on-
fabular com os
presidentes desses
Estados, resolve-
11103 ouvir alguns
dos filhos desses
dois Esiados de
mais destaque nas
respectivas, colo-

nias, no ' Rio. Co-
meçámos pelo dr.
Plinio Marques,
paranaense esfor-
forçado pela sua
terra, tendo exer-
cido por longo
tempo a presi-
dencia do Centro
Paranaense, d e
que foi um dos
fundadores, e ago-
ra deputado ao
Congresso Legis-
lativo do Paraná.
S. s. recebeu-nos

em seu gabinete,
e logo que lhe
dissemos o fim

que nos levava a procural-o tentou
escusar-se, allegando que outros, prin-
cipalmentc os representantes do seu
listado no Congresso, poderiam, melhor
do que elle, falar sobre o assumpto e
dar-1103 os esclarecimentos . que preten-
diurnos. Nem .sssiin desistimos de qu-
.11-0. Interroganiol-o sobre se acredita
na solução immediata da questão.

Seria de lamentar que fracassasse
todo csi*e patriótico esforço que vem
dispendendo com tanta tenacidade o
sr. presidente da Republica. Data de
algum tempo já o inicio da sua bene-
nu'1'ita iniciativa, S. ex. não desanimou,
niesmo com a volta, sem solução, dos
presidentes dos dois Estados, que para
aqui convocara. Não é de crer que,
agora que s. ex. deve estar muito mais
perfeito conhecedor da questão e dos
homens lambem, não sc realize . uma
combinação que dê fim a esse irritante
litigio.

Como acha, dntitor, que se possa
realizar essa combinação ou accordo?

Eu lhe direi «pie depois da idéa
do arbitramento nenhuma mc parece
mais patriótica e generosa do que a da
fusão dos dois -Estados em um só.
lissa seria unia solução brasileira. Ima-
gine por um momento o que seria esse
grande e rico e populoso Estado do
Iguassii, por exemplo, pois não deveria
permanecei' nenhuma das denominações
actuaes, com uma vasta extensão ter-
ritorial colonizada e cultivada, com nm
commercio que, depois du de S. Paulo,
seria o maior do sul do llrasil, com
11111 vasto littoral pontuado de portos,
todos excellentés, para o escoamento
dos produetos de exportação e tendo a
dirigil-o homens probos •_ bem inteti-
cionados, como são incontestáyclmcnte
os dirigentes actuaes de Santa Catbi-
rina o Paraná... Confesse que seria
isso o ideal das soluções. (J Paraná
lucraria, principalmente pela paz que
passaria a gozar e lambem, porque não
dizel-o, pela acquisiçao do sr. Lauro
Müller. Mas eu esquccia-iue de quo en-
ão não existiria mais Paraná liem
Santa Cathariua. O sr. Lauro seria de
todos...

Dada a
lução, qual
adoptada ?

Xão sei, meu amigo. E' mesmo
difficil atinar desde logo com o que
possa estar servindo de base para essa
abençoada obra de paz a que o sr. pre-
sidente da Republica poz liombros,

O que Mie posso affirmar dc modo
absoluto é que o dr. Affonso Camargo,
presidente do Paraná, eslá sinceraiiien-
le empenhado por uma solução digna
dessa questão, c (pie nenhum parnnacn-
se 110 momento actual, como s. ex.,
teria mais facilidade de levar a bom
termo e á completa solução esse pro-
blema. Isso cm grande parle pelo faclo
de gozar s. ex. da maior estima e da
maior confiança do povo paranaense.
Além de que o próprio povo paránaen-
se anceia por um termo .1 tantos sobre-
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Alguns dos inspectores que tomara m parle na reunião, vendo-se o dr-
Afranio Peixoto, director da Instrucção, o segundo, sentada, á 

'direita

Os inspectores escolares dos diversos
districtos reuniram-se honteni, como de
costume, ás 2 horas da tarde, em sessão
reservada, na Directoria Geral de In-
strucção Publica, para resolverem as-
sttmptos de interesse do ensino.

A reunião foi presidida pelo dr. Afra-
nio Peixoto, achando-so presentes quasi
todos os inspectores,

Foram discutidos com o maior in-
teresse diversos pontos do ensino, ai-
guns já apresentados em reuniões ante-
riores, quando director da Instrucção
Publica o dr, Azevedo Sodré, actual
prefeito,

Por maioria de votos dos inspectores
presentes, ficou resolvido o seguinte:

A unificação dos horários das aulas:
Na zona urbana as escolas fimccionarão
das 10 horus da manhã ás 3 da tarde
e nos subúrbios das 9 ás 2;

Os dois turnos, actualmente cm vigor
na Escola Souza Aguiar, serão adopta-
dos nas escolas em que haja grande ex-
cesso de freqüência, devendo os respe-
etivos inspectores providenciarem no
sentido necessário, fazendo as propostas
respectivas,

Os inspectores ficaram encarregado*
de organizar semanalmente as tunuajdos alumnos das classes elementar dmedia, que, acompanhados por suas pio-tessoras, deverão visitar os jardins omuseus, Essa tabeliã servirá de brisa
pnra a requisição de passes que a Light
prometto nos seus contratos fornecer
gratuitamente.

Ao terminar a reunião o dr. .Peixoto informou qunnio á distr
dt adjuntas já haver deliberadovdencias necessárias, contando
lizar completamente esse serviço
tf o próximo mez dc junho. 

'

Tratando do fornecimento donal escolar, disse o dr. Afranixoto que o assumpto está 111,1especiaes attenções dn sua p, -
fará o objecio de uma próxima
vista, que pretende obter úo ;>em que solicitará dc s. ex. qusiga do Conselho Municipal o
da verba destinada aquelle mi

A reunião terminou depois do
ras da tarde
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impossibilidade desta, so-
lhe parece quo será a

II
Lá cm easa
A mamãe seu leque tem:
Mas, tambem
Se o calor inais forte abr.ua
K allivio ao calor deseja,
A mamãe 110 mesmo instante
Toara MAI.ZBIER, cerveja
Gostosa e 

"oiiiírcanle.

as-
inlractor

Dr. Carvalho Azevedo £?*
;i Ciixambu
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Recompensa aos atiradores
militares

niSTIMTIVO-. Clt..\l>OS l*AI*A

Ioda turma do corrente

animada

votos

seja quasi
anuo,

A eleição. correu muito
liando o seguinte resultado:
Osório de Almeida
Fernando de Magalhães, . .
Agenor Porto
Jiiliano Moreira
Augusto Paulino. . , -.- , .
Leitão da Cunha. . . , , ,
Afranio Peixoto  1 "
Peceguciro do Amaral. . . 1 "

Deante do resultado, os doutorandos
resolveram, eom geraes applausos, que
03 lentes a homenagear seriam 03 drs.
Osório de Almeida c Fernando de
Magalhães.

—1> m mm*

66
60
35
14
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Explosão numa
pedreira
Um trabalhador ferido

Hontem deu-se um lamentável acci-
dento na rua Carolina, 110 Riachuelo,
do qual foi viclima um trabalhador,
quando se empenhava cm quebrar umas
pedras, numa pedreira ali existente.

Esse trabalhador chama-se João Nu-
nes Campino, -tem 55 annos de edade.

portuguez, casado, branco e morador
á rua Alice dc Figueiredo 11. 99,

João Nunes achava-se preparando a
carga para fazer voar a pedreira. Scu
serviço já estava quasi em via de con-
clusão e ia preparar o estopim, quan-
do inesperadamente se deu a expio-
são.

Com o choque, o pobre homem foi
violentamente arremessado á grande
distancia.

A explosão causou-lhe sérias quei-
maduras e a queda, com o choque, ma-
chucou-o tambem era algumas partes do
corpo.

A Assistência foi chamada c compa-
receu iminediatamente.

João Nunes recebeu os primeiros
curativos, após os quacs foi removido
para a Santa Casa, com guia da policia
do iS" districto policial.

Seu estado não. c muito grave, mas,
inspira alguns cuidados.

V
gravidade, dada a atmospbcra de ódios
que se accumulam.

Os interessados na situa-

ção era contacto com o ao-

O despacho collecüvo

O que será assignado na
pasta da Guerra

No despacho collectivo, de hoje, en-

tre outros decretos da pasta da Uicrta,
serão assignados 03 seguintes :

.Reformando compulspriamenle o 1

tenente de cavallaria jorgelino 13. dn

Silva Prego. ,
Aposentando o mestre geral das of-

fainas da 1" divisão do Arsenal
Guerra de Porto Alegre braneir-co da
Costa Brandão. . .

Promovendo: Artillieria -- .1 capi.no.
o graduado Mario Berlinck, saldo Ua_-

sificado no quadro suPl-lemenlar o_n
,o icieiitc o 2» Alcides de_ Mendonça
Filho: Cavallaria — a capitão, por es-

idos ° '" toncntc Milri0 íirr ' Scn'

do classificado no 4" regimento como
ajudante; a 1" tenente, lambem por es-

tudos o 2o tenente João Silvestre üe
Mello. .,_ . ,„

Graduando uo posto de capitão o
tenente de artillieria IManuel Martins
Ferreira. . ,

Transferindo vários ofnciars da., ai-
mas de artilheria «¦ infanteria.
~CASA 

BOITEUX — Cas- especial
le tapeçarias. Uruguayana n. .11

 I i||i 1.1 IT"

DIO CATAGU.V/HS
O Congresso Café/.istn

Recebemos o seguinte tçelgramma: .
"Cataattaces, 22 — Aciani-se aqui

mai--, vinte dois membros da comniissão
deste município perante o Congresso
Cafçrista na zona dn Ma!ta,_ tendo dc-
liberado convocar a coiuinissao (.os mu-
nieipios já representados . no seu seio
nara uma reunião nesta cidade, a 2 dc

julho próximo, afim dc votarem as leis
constituintes."

CIMENTO sr;.1^
1*cK*p..o^^4.i0eut..aL3-- Kua

— PAfl.O JPASggg, 
& C* •—-

UMÀ QUESTÃO DE CON-''MATO

A justiça annulla uma
transferencia

Manuel Marques Corroa c Joaquim
Marques Corria fizeram uma sociedade
coin José Agostinho Cocho, adquiri.-
do para isso o negocio de padaria da

rua Uranos n. 30. por zSrooosooo.
Joaquim Pereira e sua mulher, pro-

.prietnrios do predio, arrendaram-no por
Jescriptura publica.de II de janeiro dc

I0J3 aos tres sócios.
Algum tempo depois de constituída a

firma sob a razão social Coelho -Mar-
oue. & Corrêa, foi ella dissolvida com
a saida de Coelho perfeitamente pago c
satisfeito, ficando com o arrendamento

AS PRAÇAS

O ministro da Guerra baixará boje nm
aviso mandando ndoptar uo Exercito
um dislinctivo crendo por s. ex. corno
recompensa ás praças que mais =,¦ lêin
distingttido nos concursos individuacs
de tiro ao alvo.

Esses distinetivos serão usados pelas
praças, nos seus uni formes, quer du-
mnie o tempo que servirem nrrs filei-
ms, quer un reserva, e ficarão s^udo
propriedade sua.

Para os classificados nos concursos
de instrucção, o dislinctivo será uma
medalha de bronze, com passador do
mesmo metal, presa por tuna fita ver-
melha o pretn. ao peito, do lado es-
querdo; pnra os classificados 11.13 pro-
vas de tiro. o distinclivo constará de
um escudo de metal amarollo para ser
collocado 110 braço esquerdo.

As praças premi;ulas terão, como rc-
galia, o mesmo direito que os cabos,
110 que concerne ,10 engajamento,

<» m » ¦¦¦¦"
Na actualidade, pensão a 61

BAÇA GRANDE: av. Mem

Uma delegacia ameaçada por
um soldado do Exercito

'Ila poucos dias, num botequim di.estação de llaiigu', uma praça de . -nin-
drao de tres aquarlclndo •cm Cericinóde nome Leopoldo Silva, promoveu umgrande conilicto, sendo nisso nconm-i-nhado por outros camaradas, Leopoldoailyn, no botequim, exigira do propric-tano que lhe desse bebidas c a setia
çompanhoiros. A recusa do negocianteloi o mouvo para o charivari, 

'• 
111 quocadeiras, copos e garrafas andaram

pelos ares.
O conflicto iria longe,
Leopoldo Silva estava armado de um;ifaca e ameaçava todo o inundo.
A policia ínterveiu e as coisas termi-uaram pela prisão do soldado arrtiacci-ro, que foi levado para o poslo poli-ciai <lo Bangu', onde se achava o conemtssario José 'Rayimmdo dn Silva.A praça insubordinada quiz proloifgar o conflicto .110 posto policial. Ton

UMA ESPERTEZA
A "Singer" dá queixa

contra um ex-em-
pregado

A companhia Singer tem aqui no Rio^ »0lI'3C« ineonvcnientissiiiio Leopoldo SU'
succiusaes por toda parte e dentre 

''^e^foi 
,uprehendido pelo eoi.iini.ssnrio.

sú 11.1 CA-
Sá, 1.1-15.

XO 18° DISTUICTO

Terno da Republica

O deputado Torquato Moreira, acom-
panhado de seu collega de bancada Deo-
C-Ccio Borges, esteve honteni, á tarde,
no 'Ministério da Justiça, mostrando ao
dr. Carlos Maxiiv.iliano vários tclegram-
mos sobre a situação politica no Espi-
rito Santo.

S. ex. pedin no ministro da Justiça
garantias para a familia do depudo Deo-
cleeio Borges, que se não sente suf.fi*
cientemente garantida na Victoria.

O dr. Maximiliano respondeu-lhe que
somente poderá o governo intervir no
Espirito Santo a requisição do governa*
dor do Estado ou do poder judiciário.

Conferenciou hontem com o dr. Car-
los Maximiliano. ministro do Interior,
o senador Bernardo Monteiro.

Prisão de ladrões
A policia do iS" districto empenhou-

se cm descobrir e prender os ladrões
que formam uma quadrilha quo tem
operado ali naquclla zona.

Ante-hontem foram presos vários in-
dividtios sobre os quaes recaiam suspei-
tas de fazerem parte da quadrilha.

Habilmente interrogados pelo com-
mtssario Octavio Ramos, tres dos in-
dividuos confessaram-se iadrões c indi-
coram onde se achavam vurios obje-
ctos (íue haviam roubado e que foram
apprehendidos pela referida autoridade,

Esses tres amigos do alheio chamam-
pe João Paixão da Silva, Arthur dos
Santos c Antônio dos Santos.

Os outros presos vão ser submeti idos
a interrogatório, afim de que fique
apurado se são ou não fundadas as sus-
peitas que sobre elles pesam,

na» <a»-«--w

.lias <?stá á da rua da Quitanda. Ha
tempos a companhia despediu o scu co-
brador João Pocrio, vindo a saber que
este. abusivamente, continua a recebei*
consignações dc machinas que vende-
ra. O gerente, sr. Ciforelli resolveu
então apresentar queixa 1 t" delegado
auxiliar e este poz-se a agir, destacando
os agentes Álvaro e Valentim para co-
lberirm em flagrante o cx-empregado da
Singer.

Os dois policiaes souberam que Foc-
rio iria cobrar o recibo dc d. Jacintha
de Mello, á rua Lima Barros n. 20 c
com permissão da referida senhora oc-
_-i!..i..iiii-sc nn referida casi, onde o
cobrador apfarccctl.

D Jacintha pagou-lhe os. dez mil
réis e Poerio passou este recibo.: D.
Jacintha de Mello, recibo relativo ao
mcz de abril, io$ooo. Maio, 23. I9'b ¦
Os agentes prenderam-no em flagrante
e o removeram para a ia delegacia, onde
foi elle autoado. .Vo seu depoimento
Poerio declarou qu" ern maio do anno
passado fora dspedido da Singer sem
causa justificável, ficando a compa-
nhia a llie dever perlo de *?qo$oon de
porcentagens a que tivera direito.. Dahi
o recurso de que lnuçaia mão, uiiltsan-
do-se da cobrança, apurando nella quan-
lia Inferior a 20o$ooo,

OS EMPREGOS PARA
TODOS

A exploração das Minas
Por um importante artigo na nossa

Secção Livre de boje, nrirecc, pelas
descobertas recentes da Synlhese do
ouro, ser esta a razão da prosperidade
de muitos, c que em breve, para não
haver desvalorização, será necessário
dnr um paradeiro a esses recursos
adopíados por tantos desoecupados, O
artigo cm questão merece scr lido até
o fim.

1 < «_» d m* •

Chamado assim a portar-se eom o
devido respeilo á autoridade, voltou ricarga, cmpcnhnndo-se em lula com 03
soldados, virando mesas, etc.

O povo á porta da delegacia, indi*
gnado,, quiz lyncliar o turbulento.

Então, o commissario temendo qual-
quer. excesso por parte dos .populares,
requisitou uma escolta no 2" regimento
de infanteria, pnra que fvissc conduzido
por ella o soldado.

A escolta ia seguindo com o preso,commandada por um cabo. Ap|i:ireccu
pouco depois o aspirante Facó, une or'
denou puzessem cm liberdade o soldado
Leopoldo.

Foram imiteis 03 pedidos feitos 'ieío
commandante (Ja escolta Ipaifa ique o
aspirante a doixasse cumprir ,1 sua
obrigação, levnndo o preso no logar de
destino.

Sentindo-se forte com a protecção d"
aspirante, Leopoldo redobrou de anda-
cia •£ fez ameaças, proim-tieiidn voltar
ao Bangti' e fazer novas desordens,
acompanhado de oulros collcgas, e de-
claiando que atacaria o jiu.sm policial,
afim de tirar uni desforço do coniniis-
sario e das praças de policia qne t fie-
chiaram a sua prisão.¦Não sc sentindo com elenrc-iilos para
resistir, a um tal ataque, se íõr levado
a effeito, o delegado du 25" districto
ncsolv-ou tomar uma medida radical,

Officiou liontcm ao chefe de policia.
relatando o que se passara e seientifi*
cando-o da ameaça de que estava sendo
nlvo .03 seus auxiliares e pedindo provi.-
dencias limmcdiatas, pnra que iião so
reprodtizam os fncios de que foi theatro
o subúrbio de Madureira, um conflicto
formidável, provocado por pinças do
Exercito e do qual saiu ferido mu com-
missario.

'Essas providencias devem fer* urgeii-
tc.-i, pelo quo tnf-n *í Tinliri:! i*'v:\<.toca á policia civil

M> Ui (1 _»i

A LA CAPITALE
Continua a fazer grande reducç

preços Camisas, camisetas, ceroulas.

dn
r-ati
03 sócios restantes. . .

Requcreram elles então no juízo
a- vara eivei a interpellação judicial
dos arrendatários do predio afim de
lhe ser transferido o contrato.

Tendo-lhes, porem, assignado cm au-
diencia prazo para embargos, tomou 0
feito outro andamento e, hontem, o dr.
Souza Gomes julgou nullo todo o pro-
casado por considerar impróprio.o
meio empregado para obter a transte-
rencia mm-m-m* m em

Aoiiilc se poderá comer um polvo frt_*ro
i hespanhola I- só na CABAÇA GRANDE.

 1 t' at» * tm ¦
A AUDÁCIA UOS _.AD1.<-.1_S

Um guarda nocturno
surrado

Xa madrugada dc liontcm os ladrões
arrombaram o armazem de molhados
do sr. José Ferreira da Cosia, á rua
Coronel Rangel n. 23 A, em Cascadura.
O arrombamento íoi numa. das portas
que dão para um terreno baldio, uos
fundos do armazem.

Os audaciosos ladrões levaram com-
sigo approximadamentc Soo$ooo em
mercadorias.

Quando iam conduzindo o produeto
do roubo .pela Estrada Real, deteve-os
o guarda nocturno n. 9, do 20o dis-
trictò.

Os ladrões aggrediram o guarda, de-
ram-lhe uma surra formidável, c fugi-
ram depois, deixando, porém, as mer-
cadorias roubadas.

O guarda foi meditado muna phar-
macia e o roubo levado para o 20o dis-
trictò, á disposição do 23°.

Representou este ultimo districto,
tendo" estado no local do roubo, o com-
missario Áridos Tavares.

UMA CO*.ll'IA...\U.U> l.NTI.1'1
TÜKCOS

A policia resolvo o caso,
pondo um delles no xadrez

iSão ambos turcos Jorge Miguel c
Dalib Abrahão. O primeiro é engra-
xate e o segundo empregado 110 com-
mercio. Hontem discutiram, lá por um
facto qualquer que a policia não apu-
rou bem, mas deante da gritaria esla-
beleeida pelos dois na rua do Hospi-
cio, pniideti-os levando ambos para o
4" districto. Ali compareceu pouco de-
pois Esper Joaquim, lambem turco, es-
tril.ii-lrciilo á rua acima .127 e que se
queixou de que o engraxate lhe furtara
algumas P-Ças dc fazenda. Dc íucio,
dentro da caixa que o niesmo trazia ás
costas foram encontradas seis peças
de fazenda. E por isso Jorge Miguel
foi recolhido ao xadrez^

pagina,
1 m tm,

Xa 9" pagina, da nos.a edição de
hoje, vae inserto um grande annuncio
da Camisaria Veiiesa, cuja leitura con-
vêm aos nossos leitores.

 ¦»«_»»_»

Ainda a "Standard Oil"
O MIXTSTRO DA VI.MlÃO l'I_DE

UM IXQUKHITO
O ministro da Viação. em officio que

hontem dirigiu ao chefe de policia,
solicitou a .-fartura de um inquérito
para apurar o que de verdade sobre
uma aceusação a funecionarios daqucl*
le ministério, feita na escripturação da
Standard Oil.

O inquérito correrá pela i" delega-
cia auxiliar.

Para o exame de livros do inquérito,
que corre na 3" delegacia auxiliar,, fo-
ram nomeados peritos os dr. José de
Sá Osório e Francisco Piliar Ribas, e
para o exame das letras os srs. Octa-
vio Michclin de Oliveira c Edgard Si*
mões Corrêa,

-Ml «1 «IB _> 1»

CASCATIXIIA é a cerveja idénl
— < 0m » !¦¦¦

collarinhos, punhos, pyjamas, meias,
luva», etc, etc.

Artigos de ipriiTM|.ra qualidade com
enorme abatimento. Gravatas de seda
de i$5oo a 3.500. S. Carvalho & C.
proprietários, RUA DO OUVIDOR,
161,

!¦»«« tm
Centro de Professores
Primários Municipaes

A directoria deste Centro enviou-nos.
hontem convite para a. sessão commi:-
nrorativa de seu primeiro anniversario,
que passa a 20 de maio corrente..

A festa realizar-se-á naquelle dia á-i
7 horas da noite. 110 palacete da As*
sociação de Auxilios Mútuos dos. Em-
pregados da Estrada de Ferro, á rua
Visconde de Itauna, 25, devendo, por
essa oceasião, iniciar o Ccnlro a. sé-
ric de suas conferências pedagógicas,
falando um scu associado sobre o slojd
suceco, matéria ultimamente introduzi-
da nos nossos programmas de ensino
primário. 

Vão ser convidadas .13 altas autori-
dades da Republica, todo o professora-
do e a imprensa.

mmm

M.WHE1K0 sob jóias e cautelín
do. Monte dc Soe-

(.orro, condições especiaes — 45 c 47.
rua Luiz de Camões. Casa Gonthicr.
Fundada em 1S67.

¦ I • l»i ' -

"A CIDADE"

Com a pontualidade do costume, íoi
distribuído hoje mais uni numero do ex-
ceílente semanário A Cidade. 1*. elle o
170 e, como os anteriores, esta confeç-
cionado com capricho, apresentando lei-
tura assú; variada.

O ministro da Agricultura suspendeu
hontem por 30 dias o lente substituto
d.i Escola Superior d** Agricultura c
Medicina Veterinária, erri Pinheiro, dr.
Pedro Barreto Galváo, per ter. faltado
com o devido respeito á autoridade su-
perior.

A CLASSE MEDICA

Uni movimento justo
Realizar-se-á por e..'cs dias, na Aca-

der.iia Xacional de Medicina, uma
grande reunião dn classe medica, para
tratar dc certos assuniptos coaccrncu-
•es aos interesses da mesma.

¦Ha muito que nas relas médicas se
cogita de um movimento geral dos cli-
nicos do Rio, r.o sentido dc põr ura
paradeiro aos abusos quo se verificam
nas relaçõe. dos médicos cora os seus
clientes.

XO CI.UB MILITAR

O primeiro chá mensal
Terá logar hoje o primeiro chá que a

directoria do Club Militar offerece aos
seus associados c suas familias. Con-
forme publicámos, eãsc chá mensal, de-
ve rcalisar-se no ultimo sabbado de cada
mez: em homenagem, porém, á. victoria
de Tuittty, fl primeiro será hoje das 4
ás 7 horas da tarde.

Por oceasião dessa festa intima, inau-
gura-sc na sala dc esgrima uma placa
de bronze commemorativa,. passando es-
sa sala a denominar-se Tuittty. ..

O trajo para os militares é o unifor-
mc branco. Caso chova, prevalecerá c
terceiro.

Bebam só Café Ideal

Na Prefeitura
O prefeito, por acto de hontetn, pio-

moveu, por merecimento, á professora
cathedratica, coai -.rrrrcicio na 3" es-
cola mixta do 14" districto, a profes-
sora adjunta de I* dai»e. d. I/fk
Maurity Santo».

&
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EM NIOTHEKO.

As festas do jubileu do bispo
diocesano

iA -Egreja Cacholica commemorou,
liontcm, com grande pompa, o. jubileu
da ordenação saccrdotal de d. Agosti-
nho Bennassi, bispo de Niclhcçoy.

Para participar da sólennidade reli-
giosa a cidade Vizinha esteve cm festa-,
demonstrando o seu grande regosijo
pela passagem da data augusta do vc-
iicrando prelado brasileiro.

As festas tiveram inicio com a ceie-
..ração de uma missa solene em acção
de graças, que sc realizou ás io lioras,
na Catliedral, com grande assistência.
iFizèram-se representar todas as irman-
dades, confrarias, devoções c collcgios
da capital fluminense, além do clero
em geral.

Ao Evangelho falou o padre Olympio
de Castro, capellão (lã Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário c S. Bene-
dicto desta capital, que produziu uma
brilhante saudação ao bispo de Nicthe-
ros', pondo em grande destaque os seus
merecimentos c virtudes c a dedicação
;i sua diocese c á religião catholica.

O dr. Nilo Peçanha, presidente do
¦Eslado, fez-se representar nesse, acto
pelo capitão Santos Abreu, seu ajudan-
lc de ordens.

Na matriz dc S. Lourenço, realizou-
sc solenne Tc-Dcum, oecupando a . tn-
I.una sagrada o. revmo. padre Henrique
dc Magalhães.

Ao regressar ao palácio episcopal
recebeu o bispo d. Agostinho Bennassi
uma brilhante manifestação de apreço
i. de amizade do povo de sua diocese,
falando ein nome dos parochianos de
*S. Lourenço o dr. Oscar Przcwadow.ki.

No Collegio Salcsianos de Santa
Rosa, realizam-se hoje, em homenagem
aquella data, missas ás 6, 7 i|a c 9 ho-
ras, na capella, _ á 1 hora, no palco,
o I1a5.lean1i.ntn das bandeiras nacional e

pontifícia, com os respectivos hyinnos;
gymnaslica sueca e desfile cm comi-
néncia ao sr. bispo diocesano.

• A's 6 i\2 horas da tarde, festival no
salão di. actos do collegio.

Amanhã serão . realizados festejos
promovidos pelas irmãs e nliiinnas do
Oratório Festivo c N. S. Auxiliadora,
havendo missa ás 7 horas c 15 minii-
ios.

No salão de actos haverá, as 9 i|3
horas, uma parte recreativa."^HÃRUTOTVSRDUN

UM. SOO Ks. — POIS, 500 Ks.

Para a Cruz Vermelha
Italiana

Hoje, em comnicmoração do primeiro
anno de guerra da Itália conlra a Aus-
tria, o sr. José G.illo, proprietário do
Restauram "La Toscana", cede _ Cruz
Vermelha Italiana as quantias que apll-
rar, das 10 ás 2 horas da tarde, dedu-
zimlo as bebidas.

Os caixeiros do dito rcstãurant con-
correm lambem com d seu salário para
a idéa humanitária.

__.ISX1_ SORTE

Ura ciinrila-cliiivcs liinco
(l agente da estação de Guaratinguc-

tá solicitou do suli-dircctor do trafego
tia Central do llrasil providencias, afim
dc ser substituído o giiarda-cliavcs da-
quella cslação Deodalo <los Santos que.
pelos seus gestos c actos, demonstra
estar soffrcndo das faculdades meu-
taes.

Este infeliz empregado conta mais dc
.3 nnnos de serviço c será subincttido

n exame de sanidade.

TIANSl.A_.04,, CAlSOATIN HA,
1RA01-ÍMA são as melhores cer-
vejas.

— O C » »

Instruccão Publica
O director geral ossignoti hontem os sc-

SBlntt-s aclos:
Designando:
Franclsca de Soiua c Mello, para o logar

ide contra-incstrn do lavagem e cngomniatlo
<!_. Iiscola Profissional Rivadavia Corrêa;

Dclor Moraes dc Oliveira, paia a 1" fc*
sninina do 1,1";

Para os logares dc substitutas: Jandyra
Dias Passos, lulia Pederneiras, Laura Cos-
ta da Silva Moura, Maria Pinto Lima e
Icah de Miranda Kil.o.ro;

Flodoardo Gonçalves Maio, para o Ia
nsasciilina do M"i

Antônio Canabarro Pereira, paia a 5*
masculina do 2o»

Matlitldc Scrpa Monteiro, para a p" minta
.ha";

Clemcncc Conde, para a 3* feminina do 2";
Idnlina Rosa llarccllos. oara a (i" fc.ni-

nina do 3°í
üiiloinar V. M.iiRcl. para a 4* mesculina

da 2";
Nair Saraiva de Uaj;alhnc3, para. a Ia

r.iixta do 15o;
.Maria i„ de Mattos, para n 13' feminina

d* .1":
Olivia a\lvcB de A. Valle. guardiã, para

a i11 feminina do o";
Maria Lúcia Cruz l.oivnde.. para a 1* mis-

n do 8°;
Transferindo:
Noemía Ribas Carneiro, prira a S" mista

do -"';
Azcncth de Oliveira Carvalho, da 2*

masculina do ._°. para n ia masculina do >';
Noemi dos Santo:- Mello da 18™ míxta do

iy para a 2a masculina dõ ..°;
Nomeando docente da cadeira tle historia

natural o hyfçiciie di Iiscola Normal, o «ir _
Cândido Firmo dc Mello Leitão Junior;

Convertendo cm escola mista com a cia.-
fí (.cação dc _!¦', ú i" escola feminina do ti"
districto;

Dispensando do locar dc substituta dc
P..ÜU111.-1. .1. a\i.ln l.mli Eatalha; ., I

. Designando para n -»'i cseoW mista do 7" \
districto, a adjunta Rosalina ChristaÜa d? .
Mattos. . 1

—Foram designados os inspectores mcdtcos jereolares drs. Leonel Cionzaca N*. da Von se* j
e.i, Joaquim Nico'áo Filho, Znovro Goulart,
i:.i..',i José 1!. Castro I. Vidal l.cite Ribui-
11 Martins Bueno de Andrade, Antônio
líoncvides Uarbosa Vianna. Camillo Ifiea*
l!:r,. 15. J. Pires Forrei.- Nelio. KKaa.lt.
Mendonça, Abel Noronha G-mu da fílva,
tJsear Castcllo llranco Carie, Oclavio Ayres,
l.cão Vclloso, .1. Uaslos Ávila, A. Martins
Vcrtira e Pedro lYrna.nbuc. Filho, respe*
itlvamcntP para ot r\ 2" ..** .f, 50 G°. 7".
fc*>, o" 10o, ..". .a" 1 -,'' 11". .;". ili" .('
ir" districtos médicos escolares; drs. Mauri-
(io (lo Medeiros e Massilor Saboia do Albu* j
r|tieri|ue, para ui districtos suburbano!
rnrae- v serviços da Directoria d-: h;
c-rin Publica.

ÜORREIO DA MANHÃ — auarfa-fcíra. 24 dc Maio dc 1916
tíg__mjté&ujinmmm^ ^mH''J^^Aun»^a^\mjxs^KKim^sa

A massagem é indispensa-
vel á conservação e

belleza da pelle
Um bom creme que nutra a pelle,

é indispensável á massagem
O Creme de -Massagem, de lime. Selda Potoclca, encontra-se á venda na
Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição, Ramos Sobrinho
& C, e nas melhores casas do perfumarias. — Depositário, geraes
COSTA, PEREIRA 5; C".
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L.
DA1AS INTIMAS

Alfredo Silva, nosso companheiro de rc*
dacção, fa2 annoa hoje. O anni versar ia ntet
pelas suas qualidade» de coração, .coma cm
cada conhecido um amigo e um admirador,
não sendo para estranhar que hoje fique
cem as costcllas moidas de abraços.

razem «unos hoje:
Mire. Hermiriia José Ferreira, alumnado Collegio Santa Isabel;-—o coronel Haymundo Nunes de Oli*veira. plurniaceutieo em Caranaola;o dr, licrmaiio Alvim Gomes jmlle. Lygia Montani Pinheiro;-— o sr. Fe.ix Cas»ão. iuiicciouario do

ü-ancQ Commcrcial;
...r--"."0. Albertina Ision Ponte, (Tina),lilha do sr. Vicente Isiqn Ponte e de d.aMzira Coelho Ponic;

o sra. d. Ntnita Rubim, esposa domajor do Exercito Arclrfmcdes PrcdcricoK.appc da Costa Rubim;('. dr. J. J. de Moraes, dclccado do21° districto;
o sr. M. líernardo Vieira de Mello,commissario de policia;a menina l.isctie, filha do sr. a\n-

tomo Lobo, luiiccionario da. ICasa ciiaMoc.la;
o sr. fliúllicrme José Kron, empre-

fí"ado no commercio;
mlle. Luiza Margarida Pc.lrc^o, filha

uo sr. Joãn Pedro*), empresado postal;mlle. Adazina .Maria da Conceição;mlle, -Iracema Cruz;mlle. Maria (Santinha) filha do ca-
Pilão Cluj-stallino Nunes Pereira;--— o prolossor João do Castro Lima c
Silva;

o sr. Joaquim de Mello Palhnrcs, es-
limado uub-diiector do Contabilidade da
rrcieitttra;

a galante Rosalina, lilhinha do nos*
sn companheiro Luiz Bueno. A' pequem,cha oniiivcrsarianto não faltarão miiiios c
uonuons;

a sra. d. Eugenia de Góes Carvalho,
esposa do dr. Zachárias dc Góes Carva-
lho, chefe. do secção do Ministério uas
ItcJaçõcs K.xteriores;

o sr. Francisco Ribeiro Ilcssa, o de*i-.-iuo dos negociantes na Poma do Caju',
cm S, Christovão;

—*o sr, Amadeu de Oliveira Sucupi-
ra. fiinccion:.rio dos telecraphos;

a Era, d. Carolina Leite da Rocha,
esposa do sr. Carlos Pereira da Rocha,
estimado machinista da Central do llia*
sil;

o g.-ilanlc menino Odalis, filho do sr.
Justino Laur c de d. Paulina Caldas
Laut;

a graciosa menina Maria Carolina,
l.ll.a do coronel Aninha! Ferreira dc As*
§umpçfto;* — o sr. Eunaplo Unrdmann Castcllo
Branco, funceionario da Uircetoria Geral
dos Correios;

. — a sra. d. Jcsuina Valle dc Canluaria,
viuva do coronel José Thomaz de Cau-
tuaria;

a sra. d. Gliccrin Cirnc de Aragão,
esposa do sr. Virsiio Pires de Carvalho
a\ragao ;

o conde de .Avellar, director do Man*
co do Comnicrcio e antigo negociante des*
ta praça ;

o sr. Ulj-sses Malaguti do Souza,
ifuncc.ouariu da Contabilidade da Canta*
rc-.ra, («uc nffcrrce nos sc.a amigos um
. ic-híc na ilha do Fundai) ;—* a sra. d. IScl.ê Quintanilha, esposa
do dr, a\Ivc. Quintanilha, que passará o
dia na estação de -Mendes.

CASAMENTOS' 
' '¦

Acliani-so aftixa.Ios na 3" pretoria eivei,
os edilacs lio casamento do sr. João Pin*
to com a senhorita -Maria dos Prazeres.

Realizou-se hontem, nesta ca;>ita!, o cn-
lace .matrimonial dc mllc. Bcbcla Ribeiro
.Ir, \ alie, fi.l... do capitalista Antônio Nur*
berto Kibeiro do Valle, co... o dr. José.Bernardino Arantes. filho do coronel Al-
fredo Arantes, .fazendeiro no Fslado dc
b. Paulo.

BAPTISADOS'" 
* "*

iScrá hoje levada á pia baptismal, ua egre*
ii de S. José, a interessante Alzirinlia, fi*
:ba do nosso querido companheiro, deputado
federal Cosia Rego, e do sua esposa, d. AI-
idra I.opes ila Conta UcffO,

São padrinhos da graciosa Alzirinlia, que
tambem hoje completa o seu primeiro anni-
versario, o dr. Baptista Accioly, governador
de Alagoas, representado j.clo dr. Carlos dc
Cusmão, c a senhorita Izaura dc Souza
Tinto.

Recebeu hontem as agitas Ittsíraca do
baptísmo, na matriz do Sagrado Coração
de Jesus,. o innuccnle, Roberto, filho do
sr, Joaquim Roberto e dc d. 'Roía Cau-
dida de ilMguciredo sendo padrinhos o sr.
AbrabSo de Abreu c uuuc. Suzana Nery.

Baplisott*se .-intc-liontcm, dia do seu pri-
metro anniversario, o interessante Walthcr,

J3WEiÉPBt_SU--BB-_8feW-____*_l*^^
1TL-VTA3IEXT0 DO KST0M A(iO [
VISANDO O PIG.VDO, 1'KIX.Vs!

IS L\TKS!l'lNOS COM O

DK

>»aCi -***»««,ç.*-çi -~i_**p-1*"*mk >¦

Movimento operário
(Vniin Oosmonnlitn

Rcaüza-sc hoje nova asscmbléa nesle
Ci-ntro, cm virtude do terem sido sus-
pensos os trabalhos ua asscmbléa geral
vo dia io.

ES3ÍISEST0 \m SOUZA
Ivvlrncl.) fluido dn-; tros no-

zcs : Xiv, iL- Kola, Noz Vomicii
c Noz iMoscadii.
TÓXICO KSTOMAOAIi o 1)11'-
ltUTIGO, i-uiili-nilo nltidn a

MUUSSA, o ANI'/ o o
>.l).

ANK.MIA, ll IDADE NKIÍ-
VOS.A, M.i.( .: ...--tõi-s. nnío ha-
lito, peso ili) ..-.toiiumo, (iôi'1's
ile ciihccn, 1'iiUa dc nniictilc.

G11ANAD0 
'ün-C-l' 
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ESTADO DO ltIO

ICTHEROY
União Opcrnvia ili> En-

cen lio do Dciilri)
Hoje, ás 7 lioras da noite, ua sé.lc

social, ,i rua Dr. Manoel Victorino 2;,
sobrado, haverá sessão de directoria c
conselho adiiiiuisirativo, afim de '.ratar
dos interesses sociais.

Syiulicnti) dos Operários
l'll'.IÍl'Íl'll(l(.l-('.S

N~o dia oC .lo corrente, ao meio dia
cat ponlo, cffcctua-sc uma grande re*
união para nomeação da commissão exc-
cuiiva e para tratar de assumptos ur-

rniiio dos Operários l~s*
I ivadores

l'!-í.t ,.-..-• 'n....._ii r<~".mc-se amanhã, r-, á?
.-> ,. I.,.-.-.•..( da manhã, c... sessão do directo-¦i.i e 1 Lisoího, para tratar ds assumptos

União do Livre Pensa*
mento

Effectua-se amanhã, ás í. horas da
noite, a assembléa .ceral desta União, |
em sua sede, á prri<;:i Tiradentes t'.. 71, |

.\o mesmo tempo rea'izar-se-á a con*
fercncia do sr. .losé Eüas da Silva, que
ilisscrtn.rá. sobre o thema: "Que 

penso
do espirilisnto.
«-*"—"-"• *>-^<_^-__J^»-|*_B».-^...

Confercnciou hontem cem o dr. José
T,c_cria. ministro da Acricultiira, o'.ir.
].::c.-is Ayarriigara., ministro da Repu-
blica Argentina, junto ao nosso go-

««e»-í»-<»"ltt-^> -ix*-~

COM VISTAS AO C1IK!'I'. DE
POLICIA

O 5-19 reclama uin cor*
rcctlvo

O guarda civil n. 51o, do 22'- tli=ír;-
cto, nor motivo fiitü juron vingar-se
da sra. liaria de Mattos, moradora á
travessa llorac!o, na estação de Ra-
mos. Depois dc um incidente sam im-

portancia, deu parte- daquella senhora
ao delegado, ol.r.p.tido-a a comparecer
á delegacia. Vendo que a autoridade
rião podia f.-.2cr a sua vontade, o guar-
da civil resolveu provocar aquella sc-
nhora, ameaçando Umbier. toda a fa-
•iiif-a.

K, assim, o 5-;r pretende passar a

. osterida-dc se -a" autoridade competente
rão lhe dt.- __j corre::ivo.

Knlro.] i.n exercício, liònlem, do car-
go de desembargador do Tribuna! da
Relação, o dr. Aquino c Castro, recente-
mente nomeado.

Poram designados pelo prefeito mu-
nicipal cs engenheiros Godofredo Tra-
vassos o .losé Meira de Vasconcellos c
o dr. ÍJormatin Borges, director dc hy*
giene municipal, para procederem a vis-
loria adiminislraliva nos predios ns. ..So,
.!»... 307 e 300 da rua Visconde do Rio
Branco.

O dr. promotor publico da comarca
('ctiiineiou hontem o negociante José
Gonçalves da Cruz como incurso no ar-
;ieo i.|S do Código Penal, por julgal-o
culposo pelo incêndio que, na noite de
iS de abril ultimo, dcslriuiii o seu es-
tabetecintento d.- ferragens, á rua da
ConcJção 11. 3c.

O 
promotor publico da comarca re-

quercu hontem n archivamellto do pro-
ccsso-crimc instaurado contra Antônio
de Macedo Machado, pelo crime de
furto.

O rcprc=.-:ii.-.nte do ininisícrio puWico
baseou o seu pedido naa dccluraçües do
lesado, quo é parente em 3" gráo do
aceusado. _Poi iniciado hontem, no ji-.izn de
direito <la 1" vara, o prccesso-crimc
instaurado conlra Pedro M.inoel dos
S.u:'os, ineursi-i nas penas io art. 3;.\
do Código Penal. _

Proscguiu hontem: no juizo de di-
rcito da 2" vara, a formação dc culpa
do prccc"0-crime instaurado conlra An-
tonio dos Santos Sovo, t sendo inquiri-
dns as testemunhas Florencio Augusto
'Machado e Manoel da Silva França.

Na sessão de hontem do Tribunal
da Relação foram julgadas as seguintes
causas:

Habeas-corpus — X. 334 — Macahé—
Pacientes, Alberto Joaquim de Andrade
c outros. Negaram provimento.

:. 356 — Barra do Pirahy — Pacicn-
te N.-.tiin de Ncmatalla Saleck Dumitli.
¦"•.lixou cm diligencia para informa-

çgcí*.
Recursos de habeas-corpus— N. 347—

Ntcthero _—Recorrido, dr. Rumou Alonso
pelo paciente José da Rocha Santos.
«cearam provimento.

N. 3-lS — Barra o Piraliy — Recor-
rido. Roberto Eugênio. Negaram provi-
incuto.

N. 351 — Rezende— Recorrido, Faits*
to làraga Vüias Boas pelo paciente Sil-

filho do w. Balduino de Carvalho c de
d. Cy. riana de Carvalha.

O acto teve logar na matriz do Realengo,
sendo padrinhos o dr. Francisco Telles de
Moraes <; a senhorita Maria Isabel de' l?i-
gueiredo.

A' noite na residência dos^ paes do ba-
•ptizando, houve animado saráo datisantc,
ao qual compareceram muitas familias de
suas relações de amisade.

BODAS DE PRATA
O sr. Manoel Lopes Barbosa, estimado

negociante desta praça e sua esposa d. Gui-
UiLTinina xla Rocha Barbosa,' _>aHi com-
memorar o 25o anniversario do seu con-
sorvio mandaram celebrar uma missa cm
acção de graça», nue se realizou ál 10
horas, na matriz do Sagrado Coração de
Jesus.

Durante o neto solenne, que foi ecle-
brado no altar-mór pelo padre Castanhei-
ra, fez-se ouvir no coro uma pequena or-
chestra sob a regência do maestro C.
Russo, cantando no inicio da missa a Ave-
Maria, de Gouuüd. a senhiríta Aurora Sau-
casaux.

Ao findar a missa o celebrante benzeu
c fez entrega nos conjugues dos anéis sym-
bolicos, das bodas dc prata.

aUsistirain ao acto, além dos oito filhos
do casal Barbosa, muitas familias das suas
relações de amisade.

conferências'''
Realiza-se amanhã, á.. 4 horas, no salão

d.a ivxposição I,, 1-anzeres, a terceira sé-
ria da-5 "palestras illustradas".

A-_ poetisa Cilka .Machado recitará uma
poesia inspirada ua passagem "Uouto de
Sercondcs"; haura da Fonseca Silva, outra
iioctisa, recitará uns versos "J.ntrc artis*
to" e o sr. Mario Hora falará sobre n pes*
sagem "Caminho de casa".

* * *
MANTPESTACiM-S

Será hoje alvo de significativa manifes-
taç^o de apreço, por parte dos empresados
da I.imposa Publica dn Posto do Encan*
tado, o sr. I.uiz Carneiro Vhmna, encarre*
gado d'i Posto.

INAUGURAÇÕES
Dos sra. J. I^ucena ft C, recebemos

amável convite para assistir á inauguração
da pharmacia Primavera, á rua Archias
Cordeiro .140, cm Todos os Santos, lioje.
ao mciu-dia. •-. * *
VIAJANTKS

Segue hoje par.-i o (.cará. n bordo do"Bahia", o dr. Nilo dc Vasconcellos, ad*
Vogado no foro desta capital.

O dr. Nilo tenciona demorar-se no seu
Estado natal nlcuns dias, afim de tratar
do negócios dc seu particular interesse.

* * íí!
ASSOCIAÇÕES

A directoria da Associação Beneficente
Commercial Suburbana esteve hontem, cm
commissão, confcrcnciando com o dr. Azc*
vedro Sodré, dc quem solicitou n licença
gratuita para construir .1 edificio social c
o ofícrccinicnto do mobiliário destinado á
escola, n.uo a sociedade pretenda installar..
O 'prefeito prometteu não só dar o mobi-
liario, como in_tallnr a escola noeturna no
predio a isso destinado pela associação, fi-
cando dc resolver futuramente acerca da
gratuidade dá licença pedida.

ENFERMOS
O ca«)itão dc fragata Aristidcs Mascare-

nhas, cominandaiitc da Escola de Grumetes,
que acaba de soffrer, no Uosiritat tle Ma*
ritjha, uma delicada intervenção cirúrgica,
tem sido muito visitado por.seus collegas e
amigos.

O estimado official acha-se em eslado li-
sonjeiro.

... * *
RELIGIOSAS

N. S. AUXILIADORA. — Celebra-se
hoje a festa da padroeira da capella do Rc*
eolhi.nei.to de a\\ S. Auxiliadora. .1 rua Ilu*
maytá n. rn. havendo nessa oceasião primei-
ra communhüo dos alumnos dc catliccismo,
na missa das S horas.

Os cânticos sacrus serão entoados por dis-
li.ict.ii amadores.

S: ij *'
MISSAS

Na egreja da rua Bcrqtió. na estação da
Piedade, celebra-se amanhã. íis 9 lioras, mis-
Sa de sétimo dia, por alma de Nepylaly de
Almeida Queiroz,

Celcbrou-sc limitem, com fraude- assisten*
cia, na egreja^Ic S. Ifiaucisco de Paula,
a missa de sétimo dia, pi>r alma de d. Ju*
dith Coelho Pereira, esposa do dr. Hcrbstcr
Pereira c nora do sr. loré Dias Pereira,
ft-neciaunriü da Alfândega d.sta capital.*,

Rcal!zou-se hontem, as 10 bons, a missa
dc sétimo dia, uo altar de N.. S. da Con*
(.tÍ';ão do egreja dc S. Frarcisco (Ie Paula,
nor alma e descanso eterno de José Deoclc*
eiano Come?, empregado antii.0 da í.ight c
fundador e Iniciador da Soctldade rrotecto-
ri dos l'!...pregados .!.. f.icl.t.

vino Izidoro da Silva. Ncgarani provi-
mento.

N. 3?2 — Rezende — Recorrido, I.eo-
poldo Manoel da Rosa pelo paciente
Juvenal Marcai da Rosa. Negaram pro-
vimento.

N. 105 — Uarra do ri.-,.!iy — Appcl-
lado, Joaquim da Silva. Deram provi-
mento.

Aggravo eive! n. cíi; — Valcnça —
Aggravaute, Alfredo dc Souza (lo.nes;
aggravado, Lnuriudo Qtiirino da Rocha.
Adindo o julgamento.— ¦¦.¦¦r-^..-'^Ma*(*riaw. —

Resposta ao rev. Annibal Nora
No seu artigo XI, no Puritano, com,

o filio de combater o Espiritismo, diz
o rev. Nora:"Sob a epigraphe "aos espiritas" o
Correio da Manhã, de 16 de maTço p.p,
publicou a seguinte noticia: "Domina-
dos pelo mais profundo sentimento <je
piedade devemos -orar fervorosamente
pelo infeliz irmão Luiz de Mattos, di-
íector do Centro Redemptor, que , se
acha dominado por forte obcessão e faz
juz ao nosso soecorro espiritual, afim
de o libertar dos máos espíritos que o
cercam... Sinceros Crentes,"

E argumenta: "No decorrer da pu-blicação destas cartas já temos nos re-
feridos aos resultados funestissimos da
pratica do espiritismo. Dissemos já
(onde?) quo se se fizesse uma estatis-
tiea das loucttras_ produzidas pelo espi-
ritismo, nos havíamos de admirar dc
quantos mates essa doutrina tem sido
causa. "

Tarde piaste, diz o provérbio. A e*.
talistica já foi feita, meu caro amigo, c
o resultado não foi nada espantoso.
-Nao se chegou a encontrar nos hospi-
cios <los paizes civilisados nem i "I; deloucos que tivessem tido de qualquermaneira relações com o Espiritismo, ao
passo que os protestantes deram um
contingente de quasi 40 _»|[! lias uão
se infere dahi, nem se deve tirar a coii-
criisão que a sua crença faz loucos,
mas unicamente fanáticos.

.Entretanto, 03 espíritos nas commu-
nicaçõcs dadas a Allan Kardcc, prevê-niram aos estudantes do I.spiritismo
dos precalços da tarefa. E lá está es-
cripto que é preferível regeil.-ir 99 com-
inunicaçõcs verdadeiras a aceeitar uma
falsa; portanto, sc Luiz de Mattos pre-íerut 11110 analysar á luz da doutrina c
00 Evangelho as communioaçõcs querecebia c só accei tava aquella. que o li-
soiigcavam, que insufflavam o seu or-
gullio ea sua vaidade, certo a culpa não
e do Espiritismo c sim tão sómeiuc
delle.

0 nosso dever é orar por elle, porseus obcessores como por todos os infe-
lizes; e com isso não fazemos mais qiiecumprir 11111 grato dever. A prece, po-rem, nem sempre produz o effeito dc-
sejado . ínimèdiatamentc, maximé quan-do o; indivíduo por quem se ora csi?i
envaidecido de si mesmo, como se dícom Luiz de Mattos, oara quem Allan
Kardcc c a maior peste que baixou ao
mundo, só polo faclo de não ler espé-
rado que clle, Mattos, viesse codificar
o espiritismo.

Mattos c o larttifismo personificado c
por isso mesmo, quer julgar a iodos petasua medida. Só enxerga o argueiro in-
existente nos olhos dos outros e não en-
xerga a trave no seu.

Mas as preces não se perdem nunca
e servir-lhe-ão ainda que mais tarde.

Deixara, porventura, o rcv. Nora dé
usarphosphoros por haver perigo de iu-
cendiar a sua casa? Ou deve scr aboli-
do o uso da pólvora nas pedreiras porhaver perigo na sua applicação? Dei-
xar-se-a do viajar no mar por haver
perigo de morrer afogado?

Mas, meu amigo; iniuo perigo ha
em deixar-se fauatizar .pelo rcv. como
ha 110 Espiritismo.. Ha 16 annos queestudo e pratico assiduanienl. a ilmi-
(rm.. c, (perdoe a inimodeslia), ainda
não lhe disse nadai que se parecessechu a linguagem de um louco.

Digo-lhe mais: uso as suas réplicas
apenas como isca c mai. mula, pois só
sei escrever quando alguém me contra-
diz.

E.vo-.t fazer-lho mna pequena confi-
dencia: 0 anonymo C, O., a qucju me
referi cm um dos precedentes artigos
c Luiz de Mattos (commendãdor, .ic,
etc.), são a mesma pessoa.

Quanto á olini Analyse dus Coisas,
do dr. Pau! Gibier, o amigo faz bem
em não se metter a aiiafyzàl-a, F.lla
não -csí.i para a sua bossa, pois factos

jsão factos e o amigo não pôde mrodtr
z.r factos com que destrua facto'-; pre-
senciados e citados .por autoriilad-e do
lal quilate. Pelo menos nisso foi sen-
sato, Já vê .pie lhe faço justiça.

A GUERRA
Verdun
Prosegue encarniçada

a luta em Douau*-
mont

Paris, 23 — (A. A.) — Commu-
nicado official das quinze horas :

"¦Na região dc Verdun a batalha con-
•tinuou com extrema violência durante
toda a noite nas duas margens do Mosa.
Na margem esquerda os allemães di-
rigiram furiosos contra-ataques, sobre
todas as nossas posições da coluna 304
mas foram completamente balidos. A
oeste da mesma collina o inimigo, du-

NO ELYSãV.

Um discurso do sr.
Poincaré

r.irii, 23 (A. rt.) — Keccbeiido no
Elj-seu os delegados parlamentares rus-
sos, o presidente Poincaré, depois dc
desejar-lhes as boas vindas, pronunciou
as seguintes palavras:"Houvéssemos sido nós senhores dos
acontecimentos, e seria cin meio da paz
e da alegria que eclebrariamo» hoje o
vigésimo quinto anniversario da data
memorável cm que os nossos dom povos
lançaram a primeira base da alliança
indestructivcl que ligou por meio de
estreitos vínculos as nações russa e
franceza. Os homens de Estado dos
dois paizes não tiveram outro desejo

ante a noite, fez larg o emp rego do^- .j-^ 
de assegurar o equilíbrio das

as noJs trinehè- l""c»ci« c trabalhar pela paz geral.'cont 
a! lio, das Hm momento, algum a a lança franco-

parelhos lança-chainas o que lhe
tiú penetrar numa das no:
ras mas um brilhante contra-ataque
-nossas tropas obrigou-o a evacuar im-
feiedialamente todas as posições que ha-
.via oecupado.

A leste da coluna, apezar da intensa
preparação da artilheria, anuulanios in-
leiramentc um ataque do inimigo que
tentava abordar as. nossas linhas.

Na margem direita do Mosa, uo se--
ctor do Dúuauniont, a lula pi-oseguc
encarniçada. 0 inimigo multiplicou du-
rante a noite os ataques cm massa mas
soffreu perdas enormes conseguindo,
110 cinlanto, reoecupar as trincheiras« s- -

que havíamos conquistado ao norte da '„ ,?',,
herdade de Thiaumont. Por toda a par- f.:.1 ¦'_¦_*.».
te, nos outros pontos da linha, inan-
-lemos as nossas 'posições.

No interior do forte de Doitatiiuont
continuamos a fazer recitar o inimigo
que occiipa agora, apezar da viva res.s-
tencia quo nos oppõc, apenas um sal:-
ente na parte nordeste do forte.

Nos llattts du Meusc efícetuamos um
ataque de surpresa contra os bosc.u.-s
des Chevaliers que nos deu alguns ga*
nhos do* terreno.

a\'o resto du linha dc frent
passou-se eni relativa calma.

a r.oitc

A correspondência dos
neutros

Nova York, 23 — (A. A.) — Pro-
vavclmcnte será -enviada amanhã, para
Londres, u nota do governo dc Was

¦liington, protestando contra a sttbtra-
cção pela Inglaterra da co.-rciponden-
cia ncutral.

A nota americana, segundo 9ffirmam
alguns .jornaes, dirá qttc os Estados
Unidos consideram impossível conti-
nuar a pcrniittir que o governo ingiez
esteja conduzindo aos portos da In-
'glaterra os vapores para examinar-lhos
c deter a correspondência que levam.

_£ 
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Mais dinheiro para a
guerra

iowrfre. 23 — (A. II.) — 0 chefe
«tiatio a sua observação lerniine- do gabinete apresentou hoje ã Câmara
-.n An £ r 

'"a.oosfvnçuo-sobro o (,os Cbmimmj. o projecto que autoriza o
,? „,?„*_; 

L-Ulz dc Mntu55! Pfl«l*-e governo a abuir créditos na importância
n:;' rT? 

s"ccros wnlM espiritas de -no m.ilhÕM de libras esterlinas para11..0 fazem as suas preces a Allan Lar- ,ohril* as despesa, da ctlerra.1 dec, cm vez ile fazei.a-s a Jesus?
|nçho-a de cabo d cesquadra. Então o
I rcv. não leu. 03 livros de Allan l.ar-
: dec ? Pois nós que sabemos que Jesus
| é o médium dc Deus, o Governador do
I nosso planeta, o nosso Mestre e Sc*
| iihor, como é que vamos orar c pedir
|a Allan Kaiilcc? líllc foi c dc novo já

lioniem. missionário, sim, como o foi

ÍSP'
INum disciirío que pronunciou para

justificar esse pedido, o primeiro mi-
nistro explicou que as despesas feitas
crJín. ; dc abril o 20 de maio, isto é,
.10 prazo de cincocnta dias, coni o ¦exer-
tito, a esquadra e as munições tinham
SHingido a 149 milhões .esterlinos: -Vos
paizes alHudos c á s colonhs foram em-
prestados 7.| milhões e com aprovisiot - it iii.iiiiiiy.. i.l jnuii'. _ .¦> v_ ..uiu uiiiuvi.iu-

(quantlo-Jono Huss; .para servir• aWcsns|Jàmetítos e outras despesas diversas,
i:e espahar a Boa Nova, «d Consolador, mstaram-se 17 e mleio milhões,
promciud.) pelo O Cliristo. Quando nAs despesas concernentes ás nossas

MENOR DESAIU.lRECinO

¦No dia 3 do mcz passado dcsapparc-
ceu da cata de seu pae o menor do
nome Lauro, fülio de Joaquim Teixei-
ra de Magalhães, natural di. Estado de
Minas, comarca de Ubá.

O menor tem um signa! prelo no
rosio, do lado direi'.», perto da vista.

Pede-se a quem souber noticias do
seu paradeiro informar liara a cslação
de Diamantina, li. !•'. Leopoldina, ou
nesta cidade, á rua Haddock Lobo nu-
mero ,.')j.

IIANSKATICA. C-lSCATINILV,
IRACEMaV são as mcllioros cer-
vejas.

ARSENAL PB OGEItRA

Um serrento cin íibúos
lençóes

O coronel director do Arsenal de
G-.ic.-r.i desta capital mandou apresen-
lar homem, á noite, á delegacia do 10"
ílistrirAo policia! urbano, o indivíduo
Aujlitstn José da Silva, ex-servente da-
quelle .Arsenal, de onde foi dispensado,
por conveniência do serviço, a 9 dc
março do corrci^c .iiuio. por .--er en-
contrado pela patrulha ali em serviço
numa das dependências do referido es-
tabclccimcnto.

oramos, oramos a Deus como noí-o cn
sinou Jesus; e quando oramos e pedi-
mos a Jesus, é.coiuo intercesspr e dis-
tribuidor das infscricordias, que é, como
o é a Virgem. Naturalm-cnt. Kardec
pedindo obterá mais do que eu e do
que o rev., por ter mais mérito. ¦

O rev. quando quer obler qualquer
coisa, seja de quem for, se tem duvida
cm oliiel.i por seu mérito .pessoal, vae
pedir um empcnliosinho com quem te-
nha mais valor para c.o-.n a pessoa a
quem o amigo quer oecupar.. Não é
isso ? Pois bem ; como nós sabemos scr
grande o mérito de. N. S. .1. Christo
e da Virgem Maria, lhes pedimos ei
sabemos que as nossas preces sempre:
encontram eco nesses graid-cs corações! i
.-\ questão lo.la é saber pedir, ¦

Se os parentes da ovelha do seu col* j
lega rcv. Álvaro Reis soubessoni pedir,
de ha muilo que ella se teria libertado
do Jnlião, que a obceda; mas elles não
sabem c quiT...:, o o JuHfto lá está-;..
K cila não é espirita — Frjíd I-'ic...ki<.
¦—¦¦.¦-"- . ¦ Btir&.*t>-*iffi>-*t»_3i

pe:
forças de combate — dissi o sr. As*
quilli — indicam uma ligeira diminui-
ção; o áugmento verificado nas nossas
despesas deve ser quasi todo inscripto
na verba "Empréstimos aos alliados e
ás colônias".

'li o primeiro ministro terminou com
CStas palavras:"Uma das nossas grandes contribui*
ções dadas aos aluados é a da assisten-
cia financeira, que reconhecemos como
do nosso dever e que umos dado com
a maior satisfação em beneficio d.a cau-
sa comnium. li' litt-eraliucntte verdade

;quc, sem essa assistência financeira, as' 
operações co.uliir.adas dos alliados não
poderiam ter continuado com suecesso.
O Parlamento não me necusará est-e au-
girtcnto de despesas .afim de assegurar
a effic.iei.i dos nossos esforços com-
muns"

TERRA & MAR
Exercito

Foram nomeados para cm commissão
C3tud.-irc.ii 09 causas da moléstia reinou-
le ita cavalhada do i.n regimento de in*
fanteria, os segundos tenentes veterinários
Edgar Crugcr e João do Couto Telles Pi-

Serviço para lioje:
Sui-crior do dia capit3o João Baptista

Pires de aM.uada, do 1" regime..10 de c*i-
vallaria.

VESTIDOS MODELOS?...

La Maison íNouvelle
O, RUA GONÇAIiVlüS DIAS, »

Uma resolução da Câmara
de Commercio de Man-

chester
Londres, 23 — (X. II.) -- A Câmara

de Comnicrcio de Mahchestcr approvou
a sfeguititc resolução:

" a\ Câmara de Commercio de Man-
chester considera essencial que ns mes-
mas facilidades de transacçôcs para

Dia uc pc-sto medico da Villa Militar, | com Iodas ns partes do Império Britau-

O 2" tcr.c lo do 4' regjiiicnto F..::;to
(lar-i:...! dc .\Ii'!..-,m, ulti:» t.nenle r.:-.::-..--a-
do instrttctor dn Gj-imiado do Paraná, foi
ea-pensa.o de ajudante de ordens dj com-
mandante duqucüa circumscripíão, scralo
nomeado tutcrinamaite pni^i este cargo
o 2" te.ic.ite Anlonio Carlos Pinto Ban-
deira.

NA CENTRAL DO BRASIL

tenente dr. Virgílio Ovidio Pereira
Costa, do 1" regimento de infanteria.

A sB brigada d?,r\ ha guardas do Mi*
mslcrio da Cíucrra c Jlospital Centraij
patrulhai para o novo Arsenal e Inten-
dencia ila Guerra c o. cornctcíros para
o Collegio _ Militar e esta divisão.

A 6a brigada dará a-s guardas dos pa-
lncf,03 cio Cattete e Guanabara e a ixatvu-
lha á disposivão do uífictal ile iüa.

A Ia brigada dará dois oííiciacs para
o -serviço de ronda c quatro ordenançasi

A 3" brigada dará o official para dia
ao quartel general da divisão e as •."-.¦
trulhas para o morro do Capão e fabrica
dc cartuchos.

Auxiliar do official de .'.ia, 2" sar,
Euãlorgio dc l\aria.

Cniformc, 5".

llico assim como as (pie forem conce-
ilidas aos alliados e aos neutros não
s.-j.-i-.-.i dadas aos nos-ios inimigos. Lem-
bra que sejam tomadas medidas _ não
súuieiitc lendo em vista impedir o
açambarcaniento dos no.-sos mercados
por mercadorias inimigas e para tornar
impossível o restabelecimento da situa-
ção que existia antes da guerra, mas
tambem com o fim de eliminar as in-
flticncias inimigas, tão activas antes
do inicio das 'hostilidades."

01 Apprehensão de 2.800 pa-
cotes de borracha

Cofiio tio Uombeifos
Serviço para hoje:
Kstado maior, tenente Tenrcíra,
Auxiliar, alferes 1'inheiro.
i° soecorro, tenente Bastos e j° so:-

corro, tcuente Alcântara.
Manobras, alferes Fiigueiras.
Itonda, eapUêo Bezerra.
Medico dl. promptidão, tenente dr. Titã
Emergcnoia, alferei Jeronymo e capitão

dr. Graça.
Uniforme, 5".

Bi'i_.-l(L-l Policial
Serviço

1IIK

Concurso para íirnü*
cantes

Serão chamados amanhã á prova oral
os seguintes candidatos:

Hercilio P, Tompson do Paula T,eiíc,
Joãn Ferreira da Cama, João Machado
Rodrigues, João Moreira dc Aravjo,
Jnrgc da Silva 'Kamos, Francisco da
Silva Braga, José Fernandes Dias Ju-
nior e Osmar Fortes,

Turma supplemcntar — José Gui-
lhernie Vieira C. Filho, José Julio de
Carvalho Silva c José Justiuiano da
Silva Pinto,

!! '. NSEaVTfCA, lOASOATlNIIA,
IRaVCEjLV 1 uu ns melhores cer-
veias.

— —-¦—tft'*'1-***'—-.--wi f 
|

"REVISTA -ICRTniCA"

Londres, 23 — (A. II.) — 0 Tri-
htinal competente declarou bôa presa
2.Soo pacous dc borracha consignados
;i .'Mlemanlia e apprehendidos a bordo
de vapores hollandezes, disfarçados cn*
tre os saccos dc correspondência
postal.

Pronunciando a ?c-.-.:cr.ça. o prc.-i-
dente do Tribunal disse: "Estes 

paço-
tes de borracha eram enviados pelo
Correio como se fossem correspondeu-
cia ordinária, provavelmente porque _o
artigo primeiro da iii.decima Convenção
de liava assegura a protecção da cor-
respondencia privada quer dos neutros
quer dos bclligerantcs. Naturalmente o
dever do Tribunal é condemnar esses
produetos conto contrabando, Não só*
mente o arti:.;o primeiro da undecima \
Convenção dí Haya não conferi

dc correspondência

lemos sobre a mesa os dois últimos
fasciculos da "Revista 

Jurídica", diri-
gida pelos advogados Rodrigo Octavio
c Paulo Vianna e editada pela livraria
.Alves.

Dc. leitura farta no que concerne á
doutrina, nada deixa tambem a desejar
na parle jurisprudência, em que o lei-
tor cm-oníra julgados do Supremo Tri-
banal Federal, da Cúrtc de Appcllaçâo,
dos juízos dc direito locaes e de vários
Estados d.i União.

Dois números completos.

ara hoje :
dc dia, capitão Arthur Soares.

Official dc#dia á lindada, alteres José
Candid-i da XobreRa e Silva.

Medico dc d:a ao hospital, tenente dr.
João da Cruz Abre;:.

Interno de dia. alferes honorário Odu-
vraldo dos Santos 'Moreira.

Dia à pharmacia. tenente pharmaceutico
F_.:;.pe Figueiredo Leite c pratico Ca:r.c*
ritiíj I-.'a_-!:i:catíi de Ciaia.

Pia ao gabinete odonto ogico, tenente den*
tiita Ciudo:;'.:r Ccciliano di Carvallio
Duarte.

Inspecção de saude, capitão dr, ITeuri*
nue Ccnstancio Bennassi, tenentcí drs.
Ovidio IVí.-tt. Meira c João da Cru..
a\brc-.i.

Musica de pronirtidão, a L-an.li da EH-", Charutos VIEIRA DE 3II.LLO
nada. os melhores

Auxiliar do off.c.al de -dia á Brigada, CUBANIT.VS
-sargento Alpheu G'.Ú!i::ir<àcs. .T.

Rondam: no +" districto, alferes Joãn

russa se desviou desse objectivo inicial,
Jamais teve ella uma aresta voltada con-
ira quem quer que fosse, e muitas vezes
contribuiu para afastar o perigo de
guerras. Quando sobrevicram os acon-
tecimentos dc Tanger c de Agadir,
quando foi consuniniada a anncxação da
Bosnia c da Ilcrzcgovinia, cm todas as
horas criticas, uuma palavra, os dois
governos encontraram na sua confiante
intimidade a principal força da sua pa-
cifica diplomacia. Durante as duas lon-
gas phases das guerras balkanicas, a

Rússia, de perfeito accordo
aterra, deram constantes pro-

vas. do seu espirilo de conciliação, or-
ganizaudo a collaboração da Europa na
esperança dc conjurar a extensão do
conflicto. Os impérios centraes, entre-
tanto, continuavam a agir secretamente,
no empenho de levar i realização os
seus bcllicosos desígnios. Em 1913, a
Áustria debalde tentava negociar com
a Itália o attentado contra a Servia.
Em i_gi.|, porém, ella vinha a encontrar
no crime de Scrajovo uma nova oceasião
de procurar, não só humilhar, como até
esmagar a sua vizinha. No momento
cm que pareciam resolvidas todas as
grandes questões internacionaes, um
intentado, de cerlo odioso, mas que não
envolvia nenhuma responsabilidade pu-
blica, punha cm conflicto, a despeito
dou vossos c dos nossos esforços, a
maioria das potências européas. Quetalcttlos, senhores, que requintes não so
deixaram uair nos preparativos dessa-ig_rcssüp!.

Oluirotos VíEIRai' DB jrEIaiO
os melhores

alHGUI'... O.-LMON
íií

O serviço militar obrigato-
rio na Ingleterra

. Londres, 23 - (A. II.) _ O miais-
tro da (.uiei-ra, falando hoje 11a Câmara
dos. Lords cm defesa da lei do serviço
militar obrigatório disse: "com esta lei
ficamos habilitados a regular de modo
absoluto o movimento dc recrutamento,
c a'evitar as flucttiaçõcs repentinas tão
prejudiciacs aos interesses militares e
índustnacs e a dar aos generaes c aos
l.-.siados Maiores elementos mais certos
para o fornecimento ,dos reforços neces-
sanos. '

O pensamento de que todos os seus
compatriotas, nos seus lares, estão prom-
ptos a secuiidal-os com todos «os esfor-
ços. será uma satisfação c ao mesmo
tempo um encorajamento para os quese estão batendo nas linhas dc frente,
lambem os nossos alliados verão, na
âpprovação de obrigações que tão forte-
mente ferem as nossas tradições na-
cipnacs, a melhor prova de que o Reino
Lindo esla disposto a lançar sem reser-
v:i na balança a totalidade dos seus rc-
cursos para lutar contra o inimigo com-
muni, (Applãnsos).-Com esla lei poderemos manter osnossos effectivos a um nível que atéagora £01 impossível ottíngir e poderá-mos tomar parle, na mesma proporçãodos outros nossos alliados, na grande
lula de que dependem o futuro da nos-
sa raça e a nossa existência como na-
çao. (Applattsos calorosos).

0_ sr. Poincaré recoraa -m-a fora nes-
sa época, visitar o Czar c que nem a
elle, 11.8111 a Nicoláo lf, linha sido ."os-
Sivel pivsenfir os .termos, nem o espi-
rito, do ultimatttm austríaco.

Alguns dias depoi-s a despeito dos
esforços concertados á distancia enre
a França, a Ingl.-Jterra e a Rússia, a
despeito das repetidas tentativas dc
niediação, os impérios centraK» preci-
pitavam .1 cataatropho, O presidenta
eveca a recordação do caloroso acolhi-
inenlo dispensado pelo Czar -c pela .po-
pidação russa ao representante da Fran-
ça. c concluu por estas palavras:"Sois nossos hospedes, senhores, cm
circitm-staincias bem trágicas e lancinan-
tes. Longo tempo unido.-, na paz, -eis-
nos ago.ii unidos na guerra, -e ó ainda
pela Paz que unidos nos mantemos, E
uma vez que a guerra nos forçaram,
baíL-r-no s-cinos com valentia, até que,
por lana vietoria definitiva, tenhamos
restabelecido o direiào c garantido a
tranquillidade do mundo 1"

M.a'5 tarde, quando no palácio Bottr-
bon foram recebidos os parlamentares
russos, o sr. Briand, chefe do gabinete,
instado a falar .pelos parlamentares
fiancczcs, disse o seguinte:"Quando ao longe troam os canTiõc*.
não é com palavras que podemos atten-
der á causa do direito que defendemos
em çomnuM.i com 09 nossos gloriosos e
heróicos soldados. I.i' d'e actos que se
faz mister, de sacrifícios) que f-e não
percam e possam beneficiar á vietoria.
E' 110 heroísmo dos nossos soldados que
devemos empregar toda a nossa von-
iw-e.

Entre o Parlamento c o governo
exisio tuna solidariedade intima que
consume uma -salvaguarda do interesse
nacional. O que faz a nossa força é
o não termos querido a guerra. Não
ha macula tia nossa alliança, pois que
a numerosas provocações respondemos,
procurando pcrsèveraiit.m.nle rcsolu-

! ções de caracter pacifico. Não o fize-
".nos por medo, mas sim para evitar ao
mundo os horrores da guerra. Fran-
cezes, muito embora trouxéssemos no
peito uma chaga bem dolorosa, só do
Dii-eito espenavamos conforto. Uai
povo houve porém que desencadeou a
guerra com o fito de conquistar o do-
ini.iio do mundo, quando par nossa
parte só buscávamos uma -solução etuiis-
tosa das difficuldades do momento,
Fomos assim levados a bater-nos c,
agora qua nos batemos, queremos ven-
ecr, >e venceremos. a\ Allcmaiilia, fa-
zenb circular a palavra prestigiosa da
paz. espera conseguir dcsaggregsar as
nações aluadas. Essa palavra será po-
rém agora sacrilega desde que não si-
gnií-iqtie a puivção do oggrcssor. O
contrario valeria pela eterna dcshonna
dos alliados! Que diriam as gerações
futuras -se deixássemos escapar esta
oceasião do estabelecer sol ida meu te
uma paz duradouro I Ella só poderá
sair <!a vietoria dos alli_do9 -e deverá
ler cenio base o direito internacional,
sob a garanta de saneçõe-s definitivas.

,,„__I E-ssa paz. irradiará sobre a Kunranida-1 de e dará segurança a todos os povos

PRIMEIRAS

racha o caracter ..i; ,¦ -; - - ¦ .¦..:.*:;..-. , , - , - . . ,
isenta dc apprehensão, mas a tentativa j 

<*° .»«». E e„e .ideal, que faz a

de abusar dos termos desse artigo é
extremamente desleal. Ella mostra
como pouco caso se tem feito em tem-
•pos de guerra das convenções assigna-
das e:;i tempos de paz".

grand-era da nossa tarefai E' cm nome
desse ideal que as mulheres dos nos-
sos paizes, cobertas de luto, reprimem
as suas lagrimas I E' por essa ,paz que
03 nossos paizes se tornarão mais
grandes!

Obteremos a vietoria por uma acção
solidaria de. confraternização, incessân-
tenente activa. Devemos essa vietoria
ú. Humanidade, sobre quem cüa reflui-
rá. Hoje, a despeito dos 'seus pretensosRondam: no .«districto. alferes J0..-.1 -i^ süccessos, a Allemanha r.ao triumpha.

í^tta^iri^^^.rifôuá;Um art1^ da. 9azota ãe Vive "i ™rt]ss e ca;T? vcv:Js a
Meirelles de Souza; os 10o e 2c." districtos, Colônia vemos degradai-se aos oluos do num-
.alferes José; Joaquim dos Santos e -na | 

w«*«.i*v» j.,. j._. Q D0,icr j,, ,,___,_,_ qvi. afíe .rrt;.
¦Saude, tenente Alfredo do Santa Barbara.

Promptidão: na cavc-Haria. tenente Ar*
thur Josc da Silva e no i° batalhão de
infanteria, alferes Pedro I^opes de Azc*
vedo.

Uia aos corpos: r.o i° batalhSo, cawtão
iManoel Augusto de iÂi:,i: no 2", tenente
Edmundo Pfaltzgniff de Oliveira Paranhos;
no .V. capitão Ccsar Barros; «o 4°, tenente
José Leopoldo Vclloso;; na cavallaria, te*
nente Francisco Cabral dc Oliveira; n:
quartel do Mover, tenente graduado The-
ndstoclcs Soido de líarros^ l-aleão c na
(juartei da Saude, alferes Samuel Kibviru
de McPó Moraes.

Uniforme, i".

li-.-eln-.ente! E' o começo do fim! E
a certeza de.qne breve soará para nós
a hora da Vietoria! Hoje, é como que
um raaiz só que se bate pela nossa
causa, e para defend-sl-a, os alliados

i põem cm commnm o s?u sangue, os
seus llcmctis, os seus recursos I

Senhores! Voltemos agora os r.ossos
! corações e os nossos esoiritos para

"ZINGARI", NO APOLLO

Oom Pagliacci Leoncavallo, tal qual Mas*

cgiil, na sua Cavolleria Rasticona, se pro-

punha assumir o procuradoria da arte lyrica

italiana, durante meio soado, opulentada pc o

cultor máximo da passada geração, o grande
tVcrdi,
kascagtii, que fazia par'* da firma pa-ro-
ctiisdora, após curta B-StaçSo desviou-se de

Leoncavallo, e IS BC foi, por conta própria,
a cata do- novos voio3 que mais riquezas

tiouxessem á arte. Em trinta annos dc

constante labor o autor de Caitllerio logrou,

com Pariciim, honrar o seu mandato; e,

loje, salvo melror c mais abalisado juizo.
è clle conspicuo representante da hodicrua

geração italiana que seriamente vac zelan*

dei o bom nome da musica pátria.
Leoncavallo, envorgada a toga de advoga*

do, ascendeu á tribuna, deitou o verbo dc

mosthenicn, arengou i9 massas, encetou trio*

logias, depois, altanciro, pizou tapetes ira*

perlacs, discutiu pesponlos e contrapontos

com testas coroadas, tentou o drama, a

comedia, atirou-se 4 opereta c afinal, diluiu-

dc a oratório cm parlcndas, rcmcttc-.i-se nos

episódios lyricos, com arrotos de quon co.

n.era camarões e diz que iugerro pescadas.
O advogado que se adornara dc bor Ia c gt;
pello, saiu-se, afinal, o mais refinado ra;

bula.
Ziíigari ou Ciganos são uma roviviscenca

doa Pagliacci e, entre Pagliacci e Zingari
não ha como descernir Qual das duas peças

poderia scr o obra de estréa do gênio Icon

civallíno.
Se qtiizermos olhar para o fino, coisa qtu

não existe ent toda a producção dc Lcoiica*
ísIIo, havemos de concordar na superiorida*
de de Pagliacci, cm que ce nota, oo menos,
certa expontaneidade dc concepção.

A musica de Zingari pretende descrever
ambiente; traduzir caracteres de um povo,
em ludo e por tudo, era oppocição a ambieii*
tes sociaes cognitos ao compositor.

Leoncavallo impollido a taes descripções,
a taes traducçc-cs exóticas, nao se aperta
todavia, recorre n llrahms o Ilrahms cm-

presta-lhe pradcvosamciite o ar. iinf. tclgono.
E lá surge a Rhapsodia húngaro com o sou
nostálgico c expressivo cadenciado.

Quando a musica abandona o gênero lo-

caí resalva pelo melodiar da cançoneta; sur*

ge então o trovador dc esquina a alegrar os
ranchos "zinEaroscos".

Os pontos de contado que Zingari offere*
ce cora Pagliacci revelam a esterilidade in-

yciitiva do musicisla. A novcllo poltica de

riiskin contem as mesmas, situações daquella
o.iera. Canio chora a iníidelldadc de
^edda, no tom de mi menor; Radú esposo
tidgano de Flcana, com o fél na alma lacri*
õtfija sobro a própria desventura marital:
aVo pcrdnto ta pace vagabonda, no tom de
si bcniol menor,

Arlequim, escondido nos bastidores, fãs
serenatas A mulher de Canio, cm ta menor;
Taniar, feliz candidato aos encantos da mu
ll-.cr de Radú. entoa, tambem nos bastidores,
o madrigalcsco: Cm.ío «ofíiiriio ncI firma
n-ciito, na tonalidade do ia menor.

Entretanto, Leoncavallo faz modernismo,
e nisso anda mai9 qne bein avizado: 6cria
ctamoroso contrasenso não prestar homena*
gem á evolução da orle. Eil-o batendo ala-
medas cercadas dc espinhos. Mas o processo
sac-lhc defeituoso. O trabalho thcmalico ira
r.ccepção liodicrna, 6 sem nervo, sem fôlego,
rem distineção dc linha; nelie á falta do
rebuscado, abundam as vulgaridades, e os
effeitos convcncionaca que, dc resto, impres
aionam facilmente as plattas.

A canção dos Ciganos, a dansa de Flcana
o ductto final são moldados cm logares com
rttvns, o inoriglnalidades dc ficellcs que por
c-.i-ito batidos, não illudem ouvidos media
tionicntc afeitos ao estylo dramático de
Leoncavallo.

O publico do Apollo, que bem conhece
o autor dc Pagliacci, Bohèinc, Zazi c Re-
giuctta delle Rose, reviu, liontcm, cm áJin*
flarí, o fazedor de peço3 magniloqucütcs com
a matéria prima das chapas já gastas c tncr*
gi.lhadas cm banhos de polyphonia rococõ,

O primeiro episódio tom scenas dc exito
siguro, a começar pela entrada dc Flcana,
heroina da opera, disputada por dois lio-
mens, l-adú o Tomar, os quaes, no fim das
editas, tomara necessariamente posse da
cobiçada cigana.

A romança dc Radú, aOinMili un omor.' sei-
vdggio, grangea a attenção <!o auditório; o
dtietto entre tenor c Flenna c coroado dc
vibrantes palmas, assim como o tçrcctto c
a Densa executada por Plcana.

O ductto final do i" episódio conquista
definitivamente) o publico, o qual, caído o
p.cno, chama tre.-. vezes á ribalta os inter-
pretes e o maestro De Angclis.

O intermezzò, palhetando a vida rhapso-
dica dos ciganos, pas_a ínisbíervado; mas, ao
deante, com o reapparecimcnto dos tlicmas,
no ductto inicial do 20 episódio, q sala apa*
r.ha o ECiUido da niclopca e rompe em pai-
tnns.

Kas lamentações de Radú, No perduto ta
foce 'vagobónda, o publico saudou lo GUtbba
de Canio, o exigiu a repetição, Poi con*
cr dida, e mais tres chamados leve o tenor
Bcr„.an.acc!.i.

Depois Arlequim... perdão, Tamar cn*
toou a canção interna. lisperava-se poi
Colombína, mas Flcana encarnada na sra,
Rina Agozzino desfez a lllusão.

O ultimo ductto de Tamar e a Cigana,
l.ypcrdramatico, cmphatico, rumoroso c, por
isso, talvez pontuado de applausos, fecha
a parte vocal.

Radú põe fogo á cabana on.lc arrulhavam
os pombinhos; a scena do incêndio, muito
tem imitada, poderosamente concorre para o
suecesso que se afiim.a com quatro chama*
dos aos artistas.

Como se vê, a opera de Leoncavallo não
podia almejar melhor acolhimento por parle
ac ura publico, geralmente pouco expansivo
c.mo o carioca, em se tratando de uma peça
desconhecida.

O suecesso, dc resto, não nos deve cd.nl*
rar: n fria Inglaterra, a gélida critica bri*
tsnnica, proclamou Zingari a obra-prima
dc Leoncavallo.,,

Pela resenha do espectaculo, o loilor já
Ita dc !<~r percebido que o tenor Bcrgamas-
chi, n sra. Rino Apoz-.ino, brilhante
iras deslocada Flcana, o o bnrytono Fe-
derici, estiveram á altura da situação me*
r< cendo por isso os nossos mais sinceros
elogios. Cumpre accrcsccnlar o nome do bai*
ro Kiorc, o qua!, r.o velho chefe da tribtt,
trouxe o contributo do seu valor artístico,

De Portugal
LiV-Oít, 33 — (A. A.) — Antos ds

partida dos ministros dos Negócios lis-
trangeiros e das Finanças, para Lou.
dres, o que deve ter logar uu prin.-:
pios de junho, haverá uma reunião ui
commissão inter-Parlainentar de C ¦¦:¦..
mereio.

¦¦ * **_ * u—<

C.-S-r.VTlVK.;,
melhores cer-

HANSBATíOat,
IRaVCEMA são <
vejas.

—**-CK-xrt. -» Um _,.

Associação Medico-
Cirúrgica

A sessão de hoje
Coinuienioraudo a data dé sua funda-

çiio, a ..ssociaçao Mcdico-Cirurgica iià-
liza hoje, ás S horas da noile, c;u 3.1,1
séd-e, A rua 24 dc Maio 11. 6.|, uma se-;-
são annivcrsaria, dc caracter intimo
na qual será dada posse á nova dite-'
ctoria.

SE A MODA PEGA

Mais uma revolta de pre-sos na Argentina
Buenos Aires, 23 — (A. A.) — Cem*

municaçües aqui recebidas dc Ncuqueii
informam que 170 presos do caro. .<
daquelle território se sublevaram, cor.-
seguindo dominar os guardas do pi,,
sidio, npoderando*se de suas arma-. *
munições.

De posse destas, os detentos 'iigi.-.-,.:*,

invadindo as ruas o estabelecendo t
pânico no seio da população.

Parte dos instibordinados dirigiu-si
para as «povoações da Leipolletli o Za*
pata. A outra parte pretendeu assaltar
o "Juzgado Letrado", «porém, .. policia
conjunetamente com os particulares
iniciaram a caça aos fugitivos, travai.-
do-se, então, renhido tiroteio.

dia mortos e feridos de parte a par*
te, continuando ainda anormal a si-
tuação.

O despacho collectivo
foi transferido

_ O presidente da .Republica resolvi 11,
a noite,, transferir o despacho collcctivu
que devia realizar-se hoje, para amanhã.
eni 'homenagem á data annivcrsaria d.
batalha de Tuyuty,

Fallecimento em Bar-
bacena

Bello Horizonte, -3 — (A. A.)—Fal-
leceu cm Barbacena o sr. Heitor Paes,
funceionario da Secretaria das Ftnan*
ças.

EM MINAS

As graves oceorrencias de
Formiga

Bello Horizonte, 23 __ (A, A.) —Re.
lativameutc aos graves factos oceorri-
dos cm Formiga, o dr. Vieira Marques,
chefe de policia da capital, recebeu in-
formações do delegado loc.il, dizendo
que ha quinze dias foram jircsos ali
vários indivíduos, indiciados 110 assa.-;-
sinato de dois soldados do destaca-
mento, tendo elles obtido uma ordem
dc habeas-corpus, sendo soltos. O cabo
Evaristo Fraga, conniiandante do refe-
rido destacamento, que atirou contra
os indiciados, matando um, ferindo
mortalmente um c gravemente tres, foi
preso pelo delegado, não offerocnda
resistência & prisão.

Em vista das informações recebidas,
o dr, chefe dc policia determinou a
ida para aquelle município do alferes
Luiz Fonseca, investido das funeções de
delegado especial, acompanhado de uma
escolta, afim de averiguar os factos.— -»-üaB

Violento incêndio em Bue-
nos Aires

Buenos Aires, 23 — (A. A.) — Ir-
rompeu hoje, á tarde, um violentíssimo
incêndio no edificio em que funeciona
a casa bancaria de Tornqiiist y Com-
pania.

A' hora em que tclegraplio ainda
ftinccionavam os bombeiros
chammas activissimas.

estando aa

A "ÁGUIA NEGRA", NO
RECREIO

Com a stiggcstiva e symbcliea denomina-
ção a-íffilia Negra, a companhia Ruas deu-
n.s hontem ns primeiras represen tações dc
unia peça de grande apparato e movimento.

liscripla sob a inspiração da guerra, í
uma peça patriótica, cujo escopo — exalçar
a Trança — é norteado através de doi;
artes cheios do episódios altamente emocio*
na n tes.

a\ Águia Negra, visando provocar os sem
lim ent os patrióticos dos gorrnanophobos, pre*
enche perfeitamente o seu fim, já pela inten-
sidado da acção dramática, catrecortada dc
incidentes on mais violentos, já pela des-
h*mbrante montagem que lhe deu a compa-
nWa, já, emfim, pelo magniiico que teve
cm conjunto.

là' uma poça que faz vibrar, c como ta!
parece fará carreira.

A hora tardia cm que terminou a segun.
da sessão, a que assistixos, nos inh.be de
detalhar a presente noticia, escripta ás pres*
sas, rápida e atabalhoadamente.

Uma apprehensão de bi-
lhetes e um inquérito

na policia
A "Casa Gaúcha", á rua Rodrigt

Silva, agente das loterias do Estudo do
Kio Grande do 'Sul soffreu, ha dias. a
apprehensão dc 700 bilhetes que foram
recolhidos á repartição de Fiscalização
das Loterias, no Tlicsoura Nacional,
visto ser prohibida nesla capital a ven-
da por falta do respectivo registro.

A nifractora pediu ao ministro da
Fazenda que lhe fossem devolvidos os
seus bilhetes .para que não tivessem a
mesma sorte dos de São Paulo que, ap-
prehendidos ultimamente c carimbado,
pela própria Fiscalização das Loterias,
foram depois alguns delles vendido.'
nesta capital c outros tiveram os sem
prêmios pagos pela própria agencia in-
fractora.

O ministro, s_ic_te <lo facto narrade
pela Casa Gancha c á vista dos pro-
prias bilhetes carimbados, mandou qu.
se abrisse na Policia Central 11111 inque-
rito 110 qual já foram ouvidos o fiscal
c o escrivão das loterias que rcclpro-
cauiente se accitsaiu a reauonsabilidade
do facto do dcsapparccinvento dos Iri-
lhe: es confiados á guarda da Fiscaliza-
ção.

'—*.**»» mm

Paris. 23 — (A. II.) — O dire-
cíor da "Gazeta Popular de Colônia"
que 6 órgão principal do partido do
centro, diz, num artiao que. sob a sua
assignatura escreve 110 "Der Tag", de
Berlim :

"Per toda a parte começa a !=e ma-
nifestar na -Mlemanlia a opinião pes-
simisía .-. respeito d.i guerra. A gran-j aquelles que, loncre daqui, se batem,'ê
de responsável por isso é a imprensa; sobre quem já resplandece a aurc-ola da
allemã, qi-e sempre liga pouca impor* j frlori.'.!"
tancia i força c ao valor do3 nossos o discurso do sr. Brtand foi
inimigos I sameníe applaudido.

ca.oro-

S. Antônio de Padua e
a guerra

5. PàilJo, 23 (A. A.) — Eni casa de
uma distineta senhora da nossa alia sa-
ciedade, obtiveram-se communicaçõcs de

Ernesto Souza
[BRONCHITERouquidão, Aslbma,
[ Tnbercnloío pulmonar.

GRANDE TÔNICO
1 o appeilte e prodaz a(orca muscular.

GRANADO A C, 1» d» Marso, 14

O general Dantas Barreto
passou pela Bahia

' 
S. Sal-ceder, 23 (A. A.) — Passol

por este norlo, a -bordo do paquete a".;."ií,
o general Dantas Barreto, cx-governa-
dor do Estado dc Pernambuco.

S. ex. foi cumprimentado pelo dr.
Eduardo Lo.nes, official de gabinete dc
dr Antônio Moniz, governador do Es*
tido.

Fallecimento em São
Paulo

_". Paulo, 23 (A. A.) — Falleceu na
avançada edade dc S4 annos o padre
Gaudencio de Campos, que residia ã
rua Marquez de Ytú n. 43, cffcctuando-
se o seu enterro ás 4 horas da tarde.

¦***g(*<*<_>-«> 
fcj*^-

factos da actual guerra, por mcdiumni- As reuniões da Associaçãodade, no dia 16 de março, ás 8 horas. . -"-¦--"-'¦"_"•-

. Entre outras coisas, o informante dc V_-O.TllTierCÍal
aiém-tumulo fez saber o seguinte: "Quel
a paz do céo caia sobro a terra. Oi

As re-.rr.iõcs da Aisociação Conimcr-
'.anos da Allemanha fracassarão -\ftir- C ' llue 

rSC- realizaTam regularmente as •""• "¦ segundas-feiras, passaram agora, depoi-
da posse.da.nova directoria, a se roa.

n,o-o. Santo AntonÍQ de Padua.'
A referida senhora« re.eriua sen.iora prometteu enviar zar depois do nespacno collectivo pa.a um jornal novas cotnmumcaçoes, re-, qur. a ,lirectoria possa proWdfcítí

Joanna d Are, Annita Garibaldi, José sumplo resolvido naquellc despachoGaribaldi, Alvares de Azevedo < de interesse de
ruiroô. I

qis-
perto o nosso cotatuerck

em suas diversas ramificaçõej^
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COBREIO J)A MANHÃ — QuarWíéira, 24 dc Mato dc 1916 »

THEATROS I CINEMAS Ossporte
NOTÍCIAS & RECLAMOS

SIAKST-BO IILGUEIBAS

Foi adiado para 2 dc.jiwihoo festival qu«
jíacstro Luiz Filgueiras cBtá organizando

S, -r-orüo com a companhia Palmyra lias-
?D°. o , qual teremos a ViiW alegre, in-
fretando Crcmilda de Oliveira o papel
d''ll'-w"ri aindarum intermédio; em. que to-
„,.{?; oarte. além de outros artistas, as
S 1'afn.yra llastos, Isabel Fragoso e Luiza
íànlaiiclla. ,

oiiemilda j)B oliveira
Completamente restabelecida da doença

„,,c di rante alguns dias a releve no leito,
reannar"c amínbfi ao publico a querida
uetri» Cremilda dc Oliveira,

Subirá á scena a opereta Amor dc em-

g/ardJ. ,
V&MXBÃ BASTOS

1" finalmente depois dc amairliá .que, no
p.t-ice-Tlieatre, se realiza o annunciado tes-,1jCc,h 

Iramcnagcm a Palmyra Bastos, que
,,,-c iiabandoiiar a opereta. dedicando-se

, mncro dramático, logo que termine a
wmfe cm que onda empenhada a sua com-
'"icrio representados ura acto das operetas
Burro d 

"w. 
«"«*'«. Verônica e Amor Jc

.il«ra, seguindo-se um Intermédio, em .que
Sarüo pane os principaes artistas da com-

panlpa.

V "UVA", NO PAI/AOB

Vst/to sendo netivados 03 ensaios da dc-
I-ichisa opereta dc Lehar _ 6»; que em
breve scrà levada a scena no Palacc-1 Iiea-
in. Va x" recita de asslgnaturq,"\\ /-';•; constitue um dos maiores suecos-

<fi notável artista Palmyra Mattos, c
' ao bello theatro do rua

hciitc.

certo cm que tomarão parte vari03 ama- ma, 'E a Isso é «He obrigado pelo ineuar-
dores. ... . . ravel suecesso i obtido • pelo monumental

film — — "Circo da morte" ou "Ultima
ioiriíe de gala no circo Wolfson", cujas
projecções - se contaram ~por enchentes
tamanhas c continuas, que muita gente não
logrou obter uma entrada para uma das ses-
soes.

TURF

ii

Para este festa foi organizado o «seguinteexcellente proftraninia:
Versos — Emma de Souía. Os Geraldos,

no seu repertório. Solo de violão — "Liége"
— marcha militar descriptiva — Brant
Horta. Guitarra e violão — Salgado do
Carmo c Krnani Figueiredo, "Fra i
campri — Seronatella — L. Macario. "Ml-
nuetc celebre" — Becthoven. "Favorita"
(spirito gentilc) — Donizctti. Monólogo —
"uma festa no ceu" — íoão Barbosa. Solo
dc nuitarra — "Loin d'Kilc" — Salgado do
Carmo. Monólogo — "Patra distante" —
Ferreira de Souza. Canção portugueza:"Ribeirinho" — L. Quesada; "Canção tris-
tc" — L. Ncuparth; "O pescador" — Mou-
tiuhn — Antônio Peixoto. "Iíva" — vai-
sa do 3o acto — Adriana Noronha. "Ceu
azul — "Boy-scouts" (da revista "Ceu
azul") — Luiza Satanella o Julicta Soares.
Guitarra c violão — Tados portuguezes:"Fado característico", "Fado sentimental"
(menor), "Fado corrido" (maior) — Salgado
di Carmo e Ernani Figueiredo,

Os acompanhamentos ,ao piano, serão
obsequiosamunte feitos pelos maestros Assis
Pacheco c Raul Moraes,

0 CARTAZ DO DIA

ci-to levara
1'aistio unia formidável

KDBJf-XHEAXRO
l):v

HllllOi
mie vem

pari

embarcar em Lisboa, no dia 14.de
com destino ao Rio do Janeiro.

,.-ai fazer uma longa temporada no
Tos 'Gomes, a companhia nortugueza de

n-retas, rcviMas e .fecries, do .l-.den-ibe.i-

Sntcrcssaite actriz Berthe Barrofi
Nascimento lornaiidcs, Álvaro

\lvc9 e Carlos Mal.
inoutafifitti

OdaS rv- ,.•'•::'¦ Oiicüc^-t; uu ttKHOf CUI'

adores .'nbr.il, Ilcnruiue
11 repertório é inagnifieo e a

peças obedece oo
, 0. luso o apparato.

COMI 'AX1UA VITAI/B

da Companhia Lav bordo d.i Aaiwu». - , .
Veloce, cinbarca amaiíhã com destino ...
II,. de laneiro 11 grande companhia italiana' - , ,-rcias dirigida e organizada pelo co-

...afio Kttore Vitale, a qual. Hrasilciro.iiliecii
de junho
elementos

uda pelo Cyclo Theatral
.» apresentara 110 dia 11 ou 12
ao «o«so publico, dispondo dc
J,ii,| dclles o mellior, incontcstavclmentc os
,1,. mais renome .cm todos os theatros ita-
ll nina da especialidade. . . _„-„'. brevemente aberta uma assinatura

le? recitas com peças completamente
.,.,¦.1 o ltio de Janeiro, ns quaes se-
eolhidaa cano as 17 PM«V»ít?í™i

nosso publico, que Vitale traz
torio, composto (le 50 opere-

¦(vira

Sangue polaco.

t-tdaá itara o
¦no seu reper
Ias. , .

A oi'ca df estréa serft _ .. ,
No elcnei figuram os nomes, dc Gioana

T, , Giulietta Ccsli. Mana Çoiona, N de,
iv Mieliel do nosso conhecido .c <i.ien-
.Imiiim llertini, do lenor Cipandri,
<-.-, 1'oiiipei e maestro Coop.

Caves-

"IT; THOVATORE"
& Billo-

r,--o,

\ oicra nuc a companhia Rotoli
rncaid. est noite no Apollo o If»
..(„•. a maii antiga, a mos popular o tam
1-..1 1 que o publico mais gosta, das ope-
'.''() ATraiv,tir' 

que Ja íoi cantado no I.y-
, suecesso, pela companhia Hilloro

cnln esla noite uma novidade. A Pjr:
... ,1c Manrieo uue 110 theatro Lyrico foi
tintada Pelo tenor Salnzar, scra esta noite
orlo tenor Bcrgainaschi, que substituo gen
ilmcnle o seu collega por estar ai ue'

r, estudar a parte dc Tcrj-. do Giuraw
uue será levado à scena no sabbado, no
" 

O Tnrador, sendo, como c, uma das ope-
ias mais queridas do publico, va_e fazer
emn que 110 Apollo, logo mais. nao fique
um logar desoecupado. Tomam. mais parte
310 ri<--.,i,!or os cantore.i Maria Jlaldmi•Ainclia TrabeUl, Ugo Marturano. M. Fio-
ri. 1'aatitzri c S. Orlandi. O Trovadot c

¦2 ningueiii so cansa dc ouvir.«epf

NOS THEATROS

RECREIO — Com o mais extraordinário
exito, estreou hontem a companhia Ruas,
no Uecrcio, n peça da gr&ndo apparato —
"A águia negra , dc Ernesto Rodrigues, Fe.
Ii.i Bernmdci c João Bastoj. niusica do
Joaquim Alagar im.

Posta cm scena com desusado brilho, .pc-
ça de palpitante actualidade, -pelo assumpto
que lhe serve de entrecho, desempenhada
com a maior correcção, tudo ¦concorreu
para o suecesso alcançado, fazendo augu-
rar lonp;a permanência da .peca no cartaz
do Recreio, onde se repete hoje, nas duas
sessões; •**

V
S. JOSE' — Eslá a deixar, ti tela do

¦popular thcatriuho da .praça Tiradentes o
empolgante film "Nobreza gaúcha", drama
costumes da vida do campo na Republica
Argentina*

Assim, pois, quem ainda não tevn oppor-
Umidade de assistir a uma exhjbição do
grandioso drama de amoi deve apressar-se
a ir ao S. José. *

TRIANON — A applaudida companhia
dirigida pelo distineto netor Alexandre Aze-
vedo ainda hoje nos dará, nas duas sessões,
a fina comedia — "Inviolável1, recebida
pelo elegante publico que freqüenta o Tria-
noa com as maiores demonstrações de
agrado.

*
S. PEDRO — Continua em .pleno, sue-

cesso a revista  ".Meu boi morreu'', atfo-
ra enriquecida com o esplendido úuctto
I-os IncRuali, que hontem estrearam com
«eral agrado •

A pequenina Incgiiali. da edade de seis
annos. revelou-se uma -esplendida artirita,
cantando, com muita graça, interessantes
numerou a transformação.

Para breve teremos uma sensacional es-
trea, que deve iazer entro nós um retum*
bante suecesso.

*
REPUBLICA — A excellente troupe do

American 'Circus contínua a levar grande
concorrência ao theatro Republica, aonde 6
attraido o nosso publico «cios brilhantes
trabalhos do seu numeroso e escolhido elcn-
co artístico.

Para boje annuncia aquclla companhia
mais um grandioso icspcctatulo, com as
maiores attracções.

Amanhã, na "matinée" infantil, tocará
naqucMe theatro a banda da Escola dos
Menores Abandonados.

Sexta-feira próxima, haverá, no Republi-
ca a estréa do cavallciro Castilho" famoso
ventriloquo, quo tomará .parto cm íilguns

.cspectaculos da grande trompe do An-.eri-
cau Circus.

XOS CINEMAS

(PATHE* — O programma n.ue hoje so
cxbibe neste querido cinema compõe-se
de ciada menos de oito actos, cheios dc
episódios os mais emocionantes. Esse des-
lumbrante programma está assim consti-
tuido -. "Pathé Jornal", com as mais pai-
pitantes novidades mundiaes; "O casamen-
to de Arlctte", comedia sentimental, em
tres vigorosos actos, da conceituada fabri-
ca Eclair, interpretados pela Querida mlle.
Remi Sylváire; "Herança ctibiçada", eo-

•media de empolgante enredo, cm tres actos;"Avonturas de um caçador medroso", acto
extra-comico com animaes ferozes e man-
500.

IDF,Aili — Nesto conhecido salão terc-
mos íioje um programma verdadeiramente
phenomenal, constante do seguinte: "He-
rança cubiçada", peça tle arrebatadora
aceão dramática, om tres vibrantes actos;"Casamento dc Atleta", delicado e ar-
tistico drama da lEelair, de scenas do
mais puro scntimcnta.ismo, em trei lon-
gas .partes: "Attribuhiçõcs do um caçadot",
episódio cômico, dc scenas as mais hila*
riantes, em (luas partes; "Pathé Journal",
com os mais sensacionaes acontecimentos e
03 iiltinios boletins da guerra; "Seis dias
de licença de Casemiro", farça cômica, c,
cemo extra, na "matinée?, o ultimo nume-
ro do "Eclair Journal", com as mais in-
tcressaiites reportagens animadas.

*
AVENIDA — Este confortável o npro-

ciado centro do diversõci annuncia para
hoje um programma dos mais attracntes e
seduetorei, assim organizado: "O suicidio
de Sem Juizo", comedia de original c
hitcrcssantissimo entrecho, em dois «ctos;"Jornal Universal", o numero soó, com a
resenha do3 últimos acontecimentos do
Universo.

PARIS — O popular cinema da -pmça
Tiradentes annuncia para boja uni pro-
gramma cheio de íittractivos c encantos.
iR' elle o 9egninte : "'A sombra trágica",
drama de scenas de vigorosa acção, cm
tres -sensacionaes' netos; "A bondosa avó-
zinha", comedia de delicado e senti-
mental enredo, em dois netos; "Amor e
dinheiro", comedia dc lances imprevistos
c grandemente impressionantes, admirável
obra da Nordisk, brilhantemente interpre-
tada pelos conhecidos artistas Karl Aestrttp
e Fredoricll Bucli, e, extraordinariamente,
tva "matinée", um film americano de gran-
de suecesso.

IRIS — "Este conceituado cinema apre-
sentará boje, pela ultima vez, aos seus
freqüentadores um imponente film, desses
cuja intensidade dc ccção, cuj'o colorido ae
detalhes e cujos arrebatadores episódios
constituem um grande arrojo da arte cl-
neinatographica. Esse film é -'O circo ila
morte", plicnoinenal trabalho cm duis se-
•ries c sete actos.

, PARISIENSE — - O ciic salto do sr.
Staffa não muda ainda hoje de program-

ODEON Um bello ¦programma ãp.re-
senta boje o luxuoso cinema da Avenida
aos seus habitues. Nellc lia uma estréa que
merece referencia especal: a dc mme.
llawkins. n formosa actriz da Opera Co-
iniquc, do Paris, uue nos apparcce no ma-
jestoso film da fabrica Gaumont — A
sombra trágica". , ,

A bella artista é secundada cm seu tra-
¦balho pelo não incnoi conhecido artista
mr. Navarro, o heroe do "1'antomas..

Do programma du Odeon consiii mais
tuna novidade: -uma comedia intercssKifris-
sima — "Amor e dinheiro", jogada pelos
artistas Karl Astrup c Eredcrick liuclc. Mas
o prosramma não sc contenta com ella c
continua com uma comedia sentimental da
Gaumont, completamente colorida -- "Tlon-
dosa avòzinba". e miais iun numero do
"OdéoivActualidades", unico jornal no gc-
ncro qu opossnimos.

CfiÁRA WEISS

>To :\?«yrÍo, faz no próximo sabbado, 27
1. sua despedida Intima, a querida uetrií
Ciara Wciss da companhia Marcsca-vVelss.

Para esso fim. Clara Wciss orgauizoi
.11111 excellcnta prpgramma, cm cujo desem
licnho tomarão pirte os principacs artista:
.lu rua conipanliia. ,O espectaculo scra em fílflfmc
intc!-j á; 1 '-',2 da tarde.

tcr.i
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"0 GUARilNY"

itiie a companhia lyriea dc Ro-
que está no Apollo. can-

10 sabbado, ali. a famosa e
celebre opera. O Guarani', do nosso im-
mortal patricio, maestro Carlos Comes, c
uue & reputada uma das obras primas do
tlieatro Lyrico. •

Podemos adeanlar, nicsmo, que poucas
viücs nos terá sido dida com uma inter-
Inclação c.mo 11 que vau ler agora petos
aiii.t.-.-i daquèlla companhia, havendo dois
d.-llcl que csiiidaram oi respectivos papeis
i.ii.i essa aiiiliçSo: o tenor Salazar c a
.-"'.lino Clasenti, que têm a seu cargo u
/''.' o Cec-j,

Im.:) pelo uue diz respeito a esses. Oa
.:i:ti.«-, via mesuía íúnua nurecenitu da em-
Ívm*m cKital carinho o cuidado, visto que
ior.im todos ciitrceiics aos melhores ele-

ii. Mitos dn applaudida troupe. O papel dc
ftwiqw, par exemplo, talvez não tenha
li.lo 11.1 Kio interpreto como o dc atjor.t.
pois foi entregue aos cuidados de Car'o
.M.-loeeiii, .1 baixo que conta os trttimplioa
("Lu representações cm que tem tomado
i'.'i'-. como suecedeu com a # opera Mcfuto-'Im' de que fez o protagonista.

Convém dizer tombem, que a empresa
ni .iitará Ü Guaraity com loda a proprieda-
.le. o - os rolantes rapeis foram assim
ilNiribuidos: D. Antônio. M. Piore: D. Al-

. Orla'i.li: C.onzalez, Ercderico; Ruy
*\. Rccantini; Alonso e 1'edro, S.

BIBLIQTHEGA DO "CORREIO DA MANHÃ"
Acliaifrso 11 venda os volumes -.

MEMÓRIAS DE DUAS JOVENS CASADAS, por II. do Uai-
zac — UM CASO ESCURO, por II. do Bal/.ac — MYSTERIOS
DA VlIiJLA ROSA, por A. E. \V. Manson — POR UM AI/KTNE-
XJ3. por J. T. dc Sainl-Oei-nialii — MULHER DE MÁRMORE,
por Carlos M. OoniKos — O CORREIO DE LEÃO. por Marc

Mario — ABBADESSA DE CASTRO, por Stoiidlml (Henrique
Bczlfi) — O MAKOUE55 DE FAÍ0M.E, por Gérurd do Nerval
— O TAMANCO EXCARXADO. por Ueiivy Jlureer — UM Ç/V
SAMENTO NA E*POCA DO TERROR, nor Mlrecourt — I/A/iA-
RO. por Dou Jacintlio O. Picou — DUAS ORPH.IS, por Miotto
Mario — PEDRO E THEREZA, por Mareei Prevost — UM

EURO JUDICIÁRIO, por Muro Mario — AMOR VENDADO, por
Salvador Farina — ÓDIO HHtECONOIMAVEL. por Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E 1IRÍ0 XA VIDA MILITAR, por Alfrç-
do do Vlscny. . , ,

PtíEÇOS AVULSOS — Nn Capiial: Volumes brochados.
2S000; encadernados om porcaliiiu, a.$000; com encadernação
do aiuador (especial), -1$000.

Xo Interior: Arolunies brochados, 2S500; encadernados ein
percalina, 3$600; com encadernação de amador (especial),
4$500. Instrucções para ussiiíuaturas vi'jo «úmeros anteriores.
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CASA DE CORRECÇÃO

\S CREANÇAS DOS ASYLOS

llclla e generosa idéa a do empresário José
Loureiro, íi favor dns crean ei nbas das nossos
jsylos e outras casas de condado do Rio de
Janeiro .

Querendo proporcionar algumas bor.-.s ile
olegiia aos desprotegidos da sorte, a esses
piinicniiios infelizes quo não tèm. como os
outros niais afortunados, oipá ou mama flue
•is levo ao tlieatro, lembiou-sc aquelle cm-
presario de pòr á disnosição dos directores
e provedores dos osvlos. ua maliiira de
a:r iiibã. a sala do theatro Republica., onde
ty.á trabalhando a nnenifica comoanhia RJ**
lanastica, oerobnlica c cômica denominada
Atrierican Circus,

lí ,-i.si Iciibranca do empresário Joâu Lou-
rtiro t.-:'i i.nto maior valor no caso quanto
•4 certo que •• justamente i. mcspcctacttlo
ilet .1 !...:.i..-..'. o mais apreciado pelas crean-
i--.-.

A.MOIÍ 1111 MASCARA"
V.' 1 ultíni.i vez. dar*nos*A lioje a com*

p.nili.i Palmyra llastos a deliciosa opereia
d-' (V.rcléc « Amor í/tí masedra,

K' um magnífico espcçtaeulr«# a que não
d(vi: faltar o* nosso publ!co. noi1! essa peça
ulli.t a um interessante c original entrecho
uhm linda musica.

Ií, como se is.-o não bastasse, ha ainda
.1 iriouuiivid.il-a o brilhante desempenho
Ç'>¦.rf, lhe di a companhia Palmyra Bastos.

mam'/i.lle xnorcin:
A companhia Marcsca, que tantos appíaii'

í£» tem coni|iü?tado, enchendo #todas as noi-
'•A^ -1 Carlos Comes, leva hoie á scena a
f.onosa •_• linda oocreta Mam'selle Nitaucke,
q."- voe ser um triumpho para a nnplau-
dl ia
do ::
ilrjr

•SjKitar de ser muito conhec da
o publico, estat opereia é( tias ir.r.t»

e muito qucrUa por el'e.

XOVA peca

fX
¦"v':ecilo escriptor Bas
nd-v uma p;ç.i ,10 costi
o S. .Tose. tendo sido

á distineta tnactrtaa
la?i. \ peça s-.-hirá á seci|ii;r.iena do mer vindouro, icprescnt
pf':i nr.vn companhia organizada ?"r An
fo: lo de Sau!.l.

VARI \> NOTICIAS

inciiti, mii fcí!,i; cíeganfs nm-
1. i palma no Trianon. o tlieatro

excellencia, da Avenida,•uda mctlitcç rose, quo ali rc rea-
üdjl,. haverá uma feliz innovação
prr-a t!o Trianon fará servif o
senh^ntsí ve-tid.13 dc geisbas, o
r.i fivà'A*ctcck'tC3 um aspecto in*

Falta de humanidade no
tratamento aos presos

A regulamentação presidiaria moderna
tendei na medida do possível, melhorar
o tratamento dos presos, on pelo menos
iumianisal-o uni pouco.

Seguiremos nós, nas nossas prisões,
essas sabias medidas da seiencia e da
experiência contemporâneas ?

Parece que não. E' essa, pelo me-
nos, a nossa impressão dcante das in.
formações que recebemos sobre o que
se passa na Casa dc Correcção.

Em outubro do anno passado houve
ali um principio de revolta, de que os
jornaes sc oecuparam no sen noticia-
rio; eomtmlo, a causa determinante dos-
se movimento de rebeldia não veiu a pu-
Mico — e c bom que se lorue coube-
cido.

Deu motivo a esse acto de verdade!-
ro desespero a péssima alimentação for-
hecida aos presidiários.

Assim <; que estamos iníormaJos qtie
os gêneros alimentícios servidos na Ca-
sa (io Correcção são os peiores possíveis:
feijão velho o bichado, arroz com pe-
dra, carne sècea pódio e carne verde
deteriorada, etc. Os legumes que ali
;.ão cultivados pelos presos — e para os
presos — nunca apparccem na boia.

Todas essas irregularidades já foram
levados ao conhecimento do ministro
do Interior, que providenciou a respeito,
mas as suas ordens não foram cumpri-
das.

Accrcsce que a esses abusos se vem
juntar a severidade ínquísitorial Uo es-
labclecinicnto, levando, dest'arte, aquel-
les infelizes a assomos de revolta que
prejudicam a boa disciplina que deve
reinar num presidio do Estado. .

Uma medida que poderia ser tomada,
sem quebra da hôa ordem, seria a de
perinittir que os presidiários pudessem
fumar, durante os momentos de foi-
H'1 • • •..

l-.iiitun, nao nos pcrnutte o espaço
fazer a analyse das falhas e das reino-

prr,n:lsc,-, c.òS-1 delações porque deveria passar a Casa
.-. nn" [irmeir* i de Correcção.

Chamamos apenas para o capitulo da
alimentação dos presos a altenção da
autoridade competente, para que não
continue a ser fornecida comida do tal
natureza que venha a provocar novos e
lamentáveis distúrbios naquelle presi-
dio.

s:s
musica cen

¦ 1 lc 1 Lin o.-iuin.
rírtas dn Trianon
:i?Í(*rtravel Çiicccssc».

mliòiCA
iUTO DE

O IIOSriTAIi
TIÃO

DE s. si:«.\s-

«*(!\(

'•ws-Io do Carmo, uea Rrandc

\ sitnncào estit norma-
li/mln

O dr. Gnrfield de Almeida, actual
director do llofpital de São Sebastião,
esteve hontem cm conferência com o
dr. Carlos Maximiliano, ministra do
Interior, a quem informou que a situa-
ção daquelle cslahilccimento está com-
pletameutc normalizada.

Aproveitando a oceasiâo, o dr. Car
i field apresentou no ministro dados com-
probatórias dc que a tabeliã de alimen-
¦ação ora em vigor t-siá sendo cumpri-

-••iíírn rartü: I dti sem prejuizo para os doentes ali' 'ia-: 
internados e sem augmento de despesa.

Os que procuram apa-
nhar o que é dos

outros
Viajando em um trem da Central do

sil, armado de um alicate, Pedro
ferreira cortou e apoderou-se de uns
,nulos kilos de metal amarello que un-
feitavam os carros do comboio.

Preso em flagrante, por autoridade
do Estado do Kio, na estação Knge-
nheiro Neiva, foi recolhido ao xadrez
do 14o districto policial, porque veiu
escoltado álé á estação inicial na praça
da Republica,

Quando procuravam impingir o esta-
fado conlo do vigário, em pleno dia,
na rua Marechal floriano, forani pre-
sos e levados para a delegacia local o
mexicano Daniel Gonzaga c o uruguayo
Francisco Lago,

Caiu nas garras da policia João Ame-
rico Marques, aceusado de haver fur-
tado um par de brincos com brilhantes
e um "toilette" tle casimira a Jesuina
Costa, residente á rua General Pedra
n. 109.

O homem appareceti, nus os ohje-
ctos... ainda estão sendo procurados.

Nove bolas dc biíhar o .10*000 des-
appareccram do botequim o bilhares da
rua Senador Euzebio 11, 105.

Os proprietários do negocio, Teixeira
& Pinto, pediram providencias ao 14o
districto policial.

Preso pela policia do 12° dístriclo, o
gatuno José Ferreira dos Santos con-
fossou que furtara a José da Costa
Magalhães, morador á praça da Repu-
blica 25, um terno dc roupa e duas
calças dc casimira.

Os objectos foram apprehcndidos na
quitanda de Augusto da Costa l.ima, á
rua Senador Pompcu 11. Mi, que os
comprara por dez réis de mel coado.

Cheia de caiporiãino a Felicidade
Teixeira foi hontem queixar-sc á poli-

I cia que, tendo admittido como sua crea-
I da a "Ncnê", conhecida por Alice e

moradora na Favella, ella, sem a mc-
nor cerimonia, desappareccra, levando
13Í000 que estavam guardados cm uma
gaveta.

.VXênê" foi presa e eslá á " nénê ",

no xadrez do l.|" districto policial.

A policia do 3'1 districto registrou
hontem varias queixas de furto, pro-
mettendo, como ú praxe, severas e ener-
gicas providencias.

O primeiro a queixar-se foi o sr.
Heitor Vieira dc Rezende, residente á
rua Sete 100, 2° andar. Os ladrões na
sua ausência penetraram no seu quarto
e furtaram um par de bichas com bri-
lhair.es, tun cordão de ouro o medalha
ocm a imagem de S. José, uma chute-
laitie de ouro e outras peças.

A seguir queixou-se o sr. João Ro-
berto, residente á rua Ja Carioca ü.í.
<le que lhe liaviam furtado seis cadei-
ras austríacas.

Por ultimo deu queixa o sr. Adolpho
Santos, residente á rua da Alfândega
n. 15S, Io andar, de que lhe .haviam
furtado H mdespcrtatlor americano e
varias peças de roupa.

Até á ultima hora não nos confiava
qt-.e a policia houvesse prendido qual-
quer dos ladrões.

O PROGRAMMA DA PRÓXIMA
CORRIDA

Para a corrida que será realizada <lo-
mingo próximo no Itainaraty, ficou hon-
tem organizado o seguinte programnia:

Pareo Seis da Março — 1.500 taç-
itros — i :ooo$ e 20o$ooo. — Dynann-
te, 54; Demônio, 54; Gragoatá, 54.»
Conquistadora, 54: Aniazone, 48; D'-
vcttc, 52; Le Voilá, 48; Dictadura. 5°.
e Dou.au, 52.

Pareo Velocidade — 1.500 metros —
1:000$ c 2oo$ooo — -Romilda, 54". Imn-
-ge, si i Magcstie, 54; Cadorna, 53, o
Miss Florencc, 51.

Parco Itamaraty — >i.6oq metros —
1:200$ e 26o$ooo. — Joffre, 53: Prin-
cipe, 53 i Barcelona, 50; Maipú, 52. «
AU Rigth, 54.

Pareo Suplementar — 1.609 meiros
 1 :íoo$ e 24o$ooo. — Mcrry Bay,

54; Marvcllous, 54; David, 47; Belle
Augevine. 51; Mistella, 52; Insígnia,
53. e Zellc, si.

Parco 7?/o de Janeiro — 2.000 me-
tros — 2 :ooo$ e 4oo$ooo. — Guido
Spano, 53! Fidalgo, 5^; Buenos Aires,
531 Jacy, 51, e Ornatinho, 53.

Parco Frontin — 2.000 metros —
2:000$ e 4oo$ootf. — Argentino, 531
Zingaro, 53; Calepino, 48; Corncob,
51; Espana, 53, e On Kó, 50.

Parco Dois de Agosto — 1.609 n\e-
tros — 1:200$ e 240$ooo. — My
Hearth, 55; Holpin, 50; Otaner, 50;
Nyon, 55; Maciste, 50, c Pistacltio, 50.

*
A SESSÃO DO JOCKEY

Reunida em sessão, para julgamento
de sua ultima reunião, a direetoria <lo
Jookcy-Club resolveu o seguinte:

multar em 2oo?ooo, pelas irregular!-
dades commettidas 110 Clássico Espe-
rança, o jockcy M, Michacls, que mon-
tou Ornatinho;

¦chamar á secretaria, afim de ser
admoestado, o aprendiz Waldemar Oli-
veira, que montou Sideria, 110 pareo
ypiranga;

chamar á secretaria, para explica-
ções, os joekeys Pablo Zalala, Domingo
Suarez e Marcellino, que uo Clássico
Esperança montaram, respectivamente,
'Rampeiion, Paraná c Intervicw.

VARIAS NOTAS'Magcstie passou liontem aos cuidados
do cnlraineur Manoel Figucroa.

O filho de Saint-Just estava entregue
aos cuidados de José de Paula Men-
des,

Jandyra trabalhou hontem tio
hippodromo Fluminense, de galopão,
montada pelo aprendiz Antônio Fon-
seca.

'A filha -dc Veles está linda c bem
disposta. «

Montado pelo aprendiz Ernani
Freitas, deu um galopai na raia do Jo-
ckey, o cavallo Royal Scotch.

—- Lohengriu passou aos cuidados
do enlraiiiciir Adindo Silva.

Castilha, montada por Luís Araya,
trabalhou forte a distancia dc 1.000
metros.

Houve quem marcasse 79" Para a
ogua do sr. Valero Pucyo.

Foi retirado do ciitfiiiiií»!- Manoel
Figueroa, e entregue aos- cuidados dc
Alberto Teixeira, o cavallo Demônio;

Segundo ouvimos, o pensionista do
sr. Ignacio 'Ràtton -passará a chamar-
se Ilerodcs.

Esteve -hontem na raia do Jockcy
o cavallo Torito, tendo trabalhado de
galope largo, montado por Aurélio 01-
iims.

O filho de Lancasícr já está mais
manso.

Laggard trabalhou bem hontem no
prado Fluminense, dirigido por Fernau-
do de Andrade.

O- pensionista do. cnlraineur Manoel
Ferreira melhora dia a dia.

O tiirfman paulista Jofé Ganita-
no comprou, ha dias, o cavallo S. Cie-
mente, pela quantia de 1:20o$ooo.

,S.' Clemente, assim como o Rubi,
foi sabbado ultimo embarcado -para São
Paulo.

Com o mesmo destino <leve seguir,
ainda esta semana, o cavallo Feniano.

Já se acha restabelecido o «11-
traineur Fernando Schnncider, que ha
tempos se achava enfermo.

—1 Com destino a esta capital, devem
ser embarcados em Porlo Alegre, dc-
pois de amanhã, òs animaes Liege, Gar-
gano e o potro Rebus.

Liege é considerada o crach porto-
alegrense c disputará aqui o Grande
Cruzeiro do Sul.

Esses parelheiros vêm acompanhados
do eníiuiiiíM»- Paulo Rosa c do jockey
Saltisliano Rosas.

-Consloii-nos hontem qtte o cavai-
lo Idyl, que ora se acha entregue aos
cuidados de Eduardo Luiz, passará a
ser iralado pelo cnlraineur -Manoel de
Mello.

*
CORRIDAS EM PORTO ALEGRE

Porto Alegre, 23 (A. A.) — Nas
corridas realizadas domingo passado, no
prado da Protcctora do Turf, c que cs-
tiveram muito animadas, foram vence-
dores Dublin, Regio, Nilo, Princeza do
Sul, Nilo, Halcon, Sticre o Princeza
do Sul.

Seguirão para essa capiial, a 5 de
junho próximo, a égua L'-ege, "craek"

porto-alegrensc; que disputará o pre-tnio
Cruzeiro do Sul"; o cavallo Gargano,

Segunda divisão
. PAILMEIRAS fèrjiif GUANiUIARA. no

campo do S. Christovão.
VILLA ISABEL versas BOQUEIRÃO, no

campo do Villa Isabel, sito no Jardim Zoolo-
gieo.

Terceira divisão
CATTETE versus CARIOCA. „ á ,PALADINO tcrjiií BRASIL e ICARA-

HY versus VASCO DA GA;MA,. no campo
do Botafogo, ú raa General Sever:c«io.

ji.', 
'\ 
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O CAMPEONATO PAULISTA

CONTRA O TYPHO ?
mmmmum^ w

O Paulistano derrota o Santos
Com o devida venia, transcrevemos dos

nossos collcrças paulistas d'.-í Gazela a sc
guinte chronica sobre o ultimo encontro do,
cjynneonato paulista, levado a et feito entre
o Paulistano c o Santos:"Realizou-se, perante numerosa nssisten-
cia, o annunciado encontro «itre os pn*
meiros "tcams".-do C. A, Paulistano ¦o San-

Contra a geral espectativa, o "match" de
hontem -teve phases intcressa-ntissinias. Não
esperávamos, absolutamente, que o "equipe
alvi-rubra, desfalcada de Rubens. Orlando,
Gulio, Cinsca e Mariano, falta dc "traininj; ,
dominasse completamente o seu adversário,
alcançíiido solire elle a estrondosa victoria
de tres "goals" por um.

O Paulistano tem no seu "team" elcmcn-
tos dc primeira ordem. Carlito. Scra», Ma-
m',n '/nn-wn r> Xranrípin. CflHitO C ScrglO, SUO*

Antônio Soares de Paulo
pli ¦— l.l B»«MM«"MW*7?

rio, Zonzo c Mauricio.
stituio de Orlando, desenvolveram um jogo
seguro, intelligente, magniíico. Zonzo ct Ma-
rio foram, juntamente com os "bacl(3',03
heroes do dia. Agels, fazendo um optimo
jogo de passes, cm "rushs" admiráveis, os
dois "fonvards" do IPaulistano transpunham
a .todo o momento o defesa contraria c fa.
liam perigar o "goal" inimigo. Mario Afl.
drada, principalmente, revelou-se um Joga-
dor extraordinário: "dribla" bem e com
muita segurança, corre muito, passa com
precisão, e tem um "slioot" violentíssimo.

A equipe santista resmtút-se da falta de
Millon. e talvez por isso não, desenvolveu
melhor o jogo. Na defesa do Santos 1'. C.
Salientou-se o guarda-traves B. Soares, que
tirou, além dc outros, oilo formidáveis liicks
de Mario Andrada. Na linha da frente,
Arnaldo c Ary jogaram bem. ,

O jogo dos segundos tesms digamos ue
passagem, esteve nessinn.. O. Paulistano
apresentou ctu campo ut.ta equipe composta
quesi toda de rapazes oue mal sabiam jiiíw-
tar. Venceu o Santos F. C. por 4 goals a 2.

Passemos a descripção do jogo dos pri-
neiros teams,

A's 15.30 iprccisamcutc sob os applausos
da assistência, acoinpanb.idas do referec. sr.
Henrique 1,'cfévrc, da A. A. das Palmei-

entraram cm campo cs equipes do lati-

Antônio Soares do Paulo, . ha muitos
auuos rosidente no Brasil, está sendo pro-
curado por José de Carvalho, mestre da
Companhia do Polytheania de Lisboa,
presentemente no theatro Recreio, nesta
capital. Pede-se informações sobre o seu
paradeiro. Cartas ao theatro Recreio, a
rua Espirito Santo — Capital Federal.

(J 4485)
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UMA "FIGUEIRA^

Caiu do electrica e fc*
rlu-so

Ao saltar do eketrico 4C9, linha "Al-

fandega Barcas", liontem, pela manhã,
na rua da Alfândega, o menor Álvaro
Rodrigues dos Santos caiu, sendo co-
lhido por uma das rodas do vehiculo,
que lhe esmagou tres dedos da mão es-
querda.

O menor que tem ip annos de eda-
de c reside á rua Visconde do Rio
Branco 54, recebeu curativos na As-
sistencia, sendo removido depois para
a Santa Casa.

No bóulevard de S. Chris-
tovão

Mais num victima dos
automóveis

Um automóvel a correr vertiginosa-
.'mente pelo Bóulevard dc São Christo-
vão, liontem pela manhã, apanhou o
empregado da Limpeza Publica Manoel
Pereira Novo, macliucando-o grave-
mente.

Transportado para o Posto Central dc
Assistência, ahi recebeu curativos, sc-
guindo depois para a Santa Casa dc
Misericórdia. ll

E'-portuguez, de .11 annos, casado c
morador á rua Sant'Anna n. 85.
• 0 causador do accidente, o desastra-
do "chauffeur" desappareceu rápida-
mente do local não deixando nem ines-
mo perceber o numero do carro.

EM MATTO GROSSO

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalheria Esmeralda, dc-
vido a ter dc entrar em balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto!

ASSOCIAOAO MEDICO-CTRUR.
GICA

A sessão do hoje
Em commemoração ao segundo anni-

verçario de sua fundação, esta associa-
ção scientifica realiza hoje, ás S horas
da noite, em sua sede '"";'' A ""
24 dc Maio n. 64, . - ...
uma sessão intima, na qual será dada
posse á nova direetoria.

do Santos !•'. -C, assim orgaiu-

Oscar
Urbano

rititanclla
Tedcsco

Arv
Arnaldo

Oetacilio

o "entraineur" Paulo Rosa, o jockey
Salttstiano Rosa c o potro Rebus,

FOOTBALL
CAMPKOX.-VTO CARIOCA

Os encontros il" ilnnilnao, nus tres
divisões

Oa encontros do camjwíonato carioca enar-
endos na tabeliã oficial para o próximo
domingo são os seguintes;

Primeira divisão
AMERICA versus BOTAFOGO, no cam-

po do primeiro, á rna Campos Salles. Pro*
mettc ?er o mellior embate do dia.

ÍIAMGU' vcniii FLAMENGO, 110 campo
Baligif, na estação do mesmo nome.

ras,
listano
zâtíasi

PAULISTANO SANTOS F. C.
Steilltãno B. Soares
Seralo Américo
Carlito Arantes
Raul Pejelra
Madureira
Bencdicto
Zonzo
M. Andrada
Maurício
Moacyr
Cyro

O toss foi favorável nn SanlM 1;\ Ç.: ca-
bcr.do, portanto, ao Paulistano o lucl: inicial.
Dado este. a linlia alvi-rubra avança célere
sobre o goal santista, sendo csia avançada
sem resultado, devido a ler Moacyr, m sulc
UU d.) Paulistano, posto a bola fora. llalu
a Ires minutos, Mario r.noiifra-se d.i lima,
avança alguns metros c passa-a ai Maurício
que (íríMj Ofcar. e, com rm bcllissimo slioot,
marca o primeiro ponto para o seu tccr.n.

Depois desle feito do foneard paulistano,
o ioi;o decorre animado de parte a parte:
o Saídos, querendo desfazer a desvantagem;
o Taulisiano ntignicntar o seu ^score. As-
sim terminou o primeiro Imlt-timc:

Paulistano ' aoal
Santos  • • ' mlul. .

Depois do descanso regulamentar, iniciou-
sç o segundo lialf-tinic. . Alguii? minutos de-
pois de ter começado o logo, Mano, dis ante
do goal 30 jardas. marc.i com um violento
slioot. o 2" ponto do Paulistano.

Collocada a bola no centro Arv e Ar-
naldo carregam solire o aoal dc btcllit-mo,
mas o center-forward santista pue a bola
fora. com geral contenlaiuenlo dos torcedo-
res do team alvi-rubro. Momentos passados,
a bola foi ter aos nés do terrível Mario, o
onal. som jierdcr tempo, corre nara a fronte,
di-iWfl Urbano, Oscar e passa a esphera para
Zt-nzo. Ilsle, bem colloeado. envia um .tor-
midavel kicli no goal de Soares, conseguindo
o toreciro c ultimo nonto para a sua campe.
D.ibi em dcante, coube .10 Santos atacar.

Num dado instante. Arnaldo apodera-se ua
bela c passa-a a Tedcsco, oue atravessando
o defesa do Paulistano marca o unico ponto
do seu (comi , ,. . , ..„.

Desde esle feito até o (mal do jogo,
o Paulistano foi dominado nclo «eu art-
versarlo. Não fosse a habilidade dc Ur-
lito, Scnrio e Stellitauo, talvez o remlla-
do do "match" de liontem . fosse outro.

A's iíí.56 o "reíerce" apitou, tcrniinan-
do o joeo ecm o seguinte resultado!

Paulistano 3 'Voais
Santos .• r "goal'

O "rcierec". sr. Henrique_ Lcfcvro, es-
teve acima de qualquer critica, 101 snu-
plesmcnle excellente.

O movimento do jogo
1" "halí-tiinc"

I5..1C,
I" "goal
-o "goal" i0,.-3 Paulistano

drada.
a» "lialt-tiiuc":  ....
,6-0 "kick" inicial

3» "goal" 16,27 Paulistano — Zonzo,
.t" "iroal" iC,.fo—Santos — Tedesco.
O Paulistano coiuiuettcu um comer

c o Santos, tres.
ÍÍ! í'í íjí

V REOliAMACAO DA TUT/WKT.
'RAS AÍJÍBA XÃO TEVK SOLU-
0Ã0
Os dirigentes da Associação Paulista

darão solução ;'i reclamação da Palmeiras
«obre o seu encontro eom o h. Heuto.
ila qual tivemos ensejo de tratar, aina-
nliã, cs do corrente, dia cm que se rou-
ne a 

'coniiuissão dc lontball. 1'ara esse
fim a A. P. S. oifieiou a todos os
clubs filiados, afim dc que designem, ps
seus representantes, os quaes s
uo dia acima designado,, ãs 8
noite, para tomar conhecimento

O VTM/A K»VAB*JB^
IjTGA OS 10 "1" DA RENDA DK
SEUS JOGOS
O Villa Isabel otiiciou ú l.iga — offi-

cio lido na ultima sessão do conselho di-
rector desta — participando-llie achar dç
toda a justiça que o club deva, pagar a
Ligo unia percentagem pelos j.-.j,os dc
campeonato que promover. Nesta comum-
nicação. o Villa Isabel propõe-se a p.igag
10 "1° da maior renda dc outros jogos que
so derem no mesmo dia em que jogar e,
quando não houver ouiros jogos, 10 »|»
sobre a maior importância que houver da-
ilo os jogos oíficiae: -" K- J"  ¦'"¦M
cm questão.

Antes tarde...

Única o UCDMIA ou
Verdadeira ema da \TÍ £ ll í% 114 quobradura
SEM OPIilíAOAO, por meio da CINTA HEHMARId. ELECTRICA

No grande estabelecimento do Professor LAZZA-
KINI todos os apparelhos são fabricados sob me-
dida; conforme o caso e a enfermidade, não tendo
i-.enluuua mola dc ferro, são leves e invisíveis, garan-
lindo uma contenção suave e perfeita, tambem das
Hérnias as mais volumosas tpodendo, o doente Ira-
kilhnr, fazer excreieios de gynmaatica ou cquitação,
ficando completaineiito curado, sem operação ál-
suma. As pessoas que soffrem da Hérnia escrevam
hoje mesmo ao Prof. Lazzarini, afim dc obter o tra-
tamento gra uitoi

K1ÜUE JAXEIKO-LA.RGO DE S. FRANUISOO X. íi
íciatien, debilidade

Repartição ortupe*
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dôrcs rlicumattcas,

nervosa curada com especiaes c modernos apparclliosi eleetricos.
dica para senhoras, dirigida por uma dama especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará um professor
orthopedico ás seguintes cidades ItllIji.O HORIZONTE, llol.cl Avenida,
os dias 21, 22. 2a, 21 o 25 corrente. OURO PRETO, (irnnile
Hotel os dias 27 e 28 corrente, o JUIZ OE EO'RA, Hotel Rio
dc Janeiro, os dias 30 o 31 o 1" dc junho próximo vindouro.

O caso do desfalque oceorrido
no forte de Coimbra

A propósito desse caso, o coronel com
mandante do 13» regimento baixou a •«•
gttiáite ordem do dia:"Resultado^ de conselho de investigação.—
Ordem do dia do commando do 13o regi*incuto, 11. 132, de 6 de maio de 1016. —

Jl ranscreve-se na integra o despacho pro*ferido no conselho de investigação a qtieresponderem os srs. capitães Antônio Lcan.ro .Mendes Malheirna c Mrmndro Calhei-
ros 'Bandeira dc Albuquerque e síRundos-tenentes Joaquim Cindido Pinheiro Kego e
Francisco Antônio Tavares, pelo sr. generalcommandante desta região:"Conformando-me com a dwpronundapro»
ferida Pelo conselho, sejam este sautos or-
ebivados, Devo, porem, estranhar que tanto
tempo levasse o ctyiselbo composto do ma-
jori Vicente de Albuquerque 'Mangaheira,
capitães Cândido Teixeira Cardoso e Ma-
noel Simeüo dos Santos Keis, para desempe*
nhar-se da uiisslo. não s4 cm prejuizo dos
indiciados, como úo serviço, devido 4 in-
observância pela ignorância «as normas pro-
cessuacs, obrigando-me a julgar 'nullos, «m
2$ ti fevereiro deste anuo, os primeiros tra-
balhosc mandar refalzcl-o.s t ainda tnaJs, pela
reprehensivcl insisteneia cm considerar a
despranuncia como improcedente a accusaçSo;
ooísa que, aíim de não ser de sua alçada,
o conselho incumbe-se dc demonstrar o con-
trario, quando diz que a quantia em - dcs«
falque foi recolhida por um dos indiciados
em nome do outro, egualmente indiciado;
affirmativa esta que só poderio resultar do
depoimento v. oif.cio da testemunha capltfltt

...... ..-,„ ,i„ Ur.nb.1 Cândido Pinto dc Carvalho Júnior, decla-estação do Kociia, | rr(u]o t(] ;i rCMbiJo c TceaWtlSo ao coffa
ein i de fevereiro deste anno, e o conse-
lho foi nomeado em 27 de outubro do anno
pas=ado. Ao principal responsável pelo des*
falque — capilão Antônio Leandro Mende»
Maílieiros — e ao seu connivente, capitSo
LVIlenandro Calbeiros Bandeira de Mello, coii;
siderando nuc eniÉ tempo o desfalque foi
coberto, mcrido sejam postos em liberdade,
por julgalros punidos com n prisSõ preven-
tiva que soffrcram, accrcscido, porémi este
castigo^ para o 'primeiro, da censura dc ter-
sc esquecido do zelo moral parn o seu posto
militar e administrativo o tornar extensiv»
a sua responsabilidade a outro camarada
bom intencionado. Aos scítiindos-tcncntcs
Francisco Antônio Tavares, e Joaiiiiim Can-
dido Pinheiro Rego considero isentos ofl
culpa e pttia. Kinahncute, attendendo a
ignorância que o.i membros ^ conselho rc*
velaram quanto co processual militar, re-
levo-os de mandal-03 submejter a conselho
por desobediência, mas cohcito-os a melhor
sc preparem para o cviTx»! desempenho âe
tal missfio. Quartel-general, cm S. Paulo,
:ií de .ibrl de 1016. (AsMüiiaio) General
Carlos Campos. — lloldim desta circumBcri-
peão militar, desta data. (Assitrr.ido) Alfredt
Revcillcau. coronel commandante. "

mm » mr, * w

KUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

Consulta das
9 ás ia e

das 2 ás 5.
O domingo
até meio

dia.

seguinte:

.... "Iticli" inicial.
15,33 1'nuliílano — Maurício.•• M. An-

reunirão
lioras da
do facto.

Genfral do Brasil
Poi nomeado escrevente da contabilidade

o sr. Jorge Gustavo Gonçalves.
.— Foram enviadas ao Ministério da Via-

ção, para serem pagas cio Tliesouro, as se-
gnintes conlas:

17:672^012, a Antônio Ponluso (officio
11. 283), e i9at24.|$JS7 e ;ú,i:6oj$4t.j, a
Antônio 1'agliore (officio n, 28-1).

— Pelo director 'foram ussignados cs se*
guintes requerimentos:

.Adelino C. Ferrão Castella illr.inco — In-
deferido; Álvaro Augusto de Varia Villãr—
Certifique-se o que constar; Amadeu Far-
jado — Indeferido; .Anna AnUvies de Gon-
voa — Deferido, lavrando-se o termo de ac*
cordo eom a minuta; Ami Íca r de 0!:veii'a
líarbosa — Não ha vaga; Annibal Renato
César Burlamaqui — Certifique-se o que \conslar; Anselmo Rodrigues de Moraes —
Não lia vaga; Augusto Silva — Xão 'ba
vaga; Antônio Rodrigues dc li.irros — Nüo
ha vaga; Arthur Francisco da Costa — >l'er-
mitto que se ausente do serviço durante
30 dias, sem vencimentos; Asdrubal Kspín-
doía  Concedo Co dias, com a|,i da diar'a;
Augusto de Araujo Costa — Concedo 00
dias, coai aja da diária; Antônio Barbosa
•Lima — Deferido, lavrando-se o termo de
accordo com a minuta; Antônio Gonçalves
Dunga — Xão ba vaga: dr. Antônio 1*uÍz
Monteiro da Silveira — Indeferido; Antônio
Massulla — -Aguarde a creação da Caixa
dc Pensucs; Antônio de Oliveira Cardoso—
Oppor tu nam ente será attendido; líertiardino
de Seniia Roelia — Indeferido; Cantidio
do Carmo — Arehive-se; Corintho Ferreira
Kitto  Concedo 30 dias. com 2I3 da dia-
ria; Coriolauo Soares — Concedo 30 dias,
com abono integral; Domingos llarroso —
Üiríja-se ao ministro da Viação; Eduardo
André Tercira — Sello a petição; Euclydes
Fonseca — Concedo 30 dias, com A3 da
diária; TjvangcHtia Swtos — Deferido, Ia*
vr-ando-se o tenuo <lc accordo com a mi*
nula; Praneiseo Antônio 1'urtado — 'In-
deferido; Francisco Porto — Indeferido;
Gonçalves Campos ft C. -- Provem ter effc-
ctuado a caução; Gregorio José da Silva —
Concedo 30 dias. com :|,i da d!ariat GuS-
tavo Lopes da Silva — Deferido; Ignacio
Antunes Pires — Indeferido; Ivo Baptista
dc Lemos — Concedo 30 dias, com ej.f da
diária: Julius Pintscb -A. G. — Deferido;
João Baptista Leal — Deferido, lavr.indo-se
o termo de accor Jo com a mViuta; João
Ignacio Sobrinho — Concedo .10 d!as, com
2Í,i da diária; João Miguel Motta — Inde-
ferido; João do Souza Amorim — Concedo
311 dias, com 2I3 da diária; Joaquim Anto-
nio  Concedo 30 dias, com sí,i da diária;
Joaquim Antônio Barbosa — Não lia vaga;
Joaquim Gonçalves — Concedo 30 (Vas, com
2I3 da diária; José Assumpçiio Moura —
Xão ha vaga: José Augusto Pereira Car-
doso — Indeferido: José dc llarros Villcla—
Xão lia vaga; José Monteiro de Queiroz —
Xão ba vaga: José Sebastião — Concedo
10 dias, com 2I.1 da diária; I.auro Caniarra
Rangel — Indeferido; Lucila Rocha Vo-
geler — Certiíique-sc o que constar; Li-
curgo Alves Horges — Deferido, lavrando-
ie o termo de accordo com a minuta; I.uiz
Leite Piixão — Indeferido; Miguel da Cos-
Ia Júnior — Concedo 30 dias, com 2|3 da
diária; -Modcstliio Horta — Concedo .10 dias,
com ordenado; Manoel Gomes Soares — In-1
deferido.

AS HETRETAS

A <lo Corno do Uomliet
ros iiiiiauliii

R' o seguinte o programnia do con-
certo «Ia banda de musica, a realizar-se
amanhã 11a Praia de Botafogo.

1" PARTE — i° O. Pinheiro Frei-
re, Marcha, A. de Medeiros; 2" Anjo
d'amonr, Valse, IC. Waldtcufcl; ;l" Co-
lhendo ao sol, Capricc, lí. Caineroii;
4" llaby, Mazurkn, L. Laurciideaii; 5U
Sclmiiiaiiii, -.Suite (In thciee Parts, Ot-
to Larcngeg.

2" PARTI} — 6" Mimo, Gavotta, N.
Jlilana; 7" Batuque, Taniio caracteris-
tico, II. de Mesquita; 8° Norina, Schcr-
zo Marciabilc, Delle Cesc; 90 Aida, Fi-
iialc dei acto 2''. G. Verdi; 10° Peque-
nos Pierrots, Marcha, A. Bosc.

CASA DALI
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
(Canto com a run dos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

G METAES

S. Martinho do Porto
Casa especial de pcttsquelras á portu.

gueza ABERTA ATE" A UMA HORA,
Tem gabinetes para lamilias —RUA DO*
ARCOS N. 3.

mm>m» i»
UM CASO CURIOSO

£ lá se foi a mulher do
Abrahão!

A policia registrou liontem um fado'
curioso. RokUIioii, ü bem o termo,
porque, no caso, a sua intervenção era
inteiramente descabida. O turco Arr.t-
cha Abrahão, mor.idor ú rua do Hospi-
cio li, 345, é casado cou» a sua compa-
tricia Alin.li 'Maria. Não se sabe o qu«
houve entre os dois, mas o certo é qr.e.
Aline azulou dc casa, levando tudo o
que havia, de melhor c nrais il quantia
de 8oo$ooo que o Arrocha com tanla
cuidado ajutitár».

Desgostoso mais do arame do que
da própria uvullier. Arraclia correu ao
4o distriet-o, apresentando queixa ao de-
legado Pereira Guimarães, dizendo des-
confiar que sua esposa tivesse embar-
cado para São Paulo.

A policia achou- interessante o caso,
mas fez sentir ao queixoso que nada
poderia fazer. E a queixa foi apenas re-
gistradn no livro de .partes.

¦ i ¦>»¦. '

realizados até ú data

UMA NOTA FALSA

Foi preso o não levou
o chnnéo

O individuo dc nome Vicente Gcrvas-
co comprou hontem, na casa Gucrrez, á
rua Senador Uuzcbio n. 22 c 2.1, um
chapeo de cliile dan-do para o pagamen-
to uma nota nova de eoojooo. O dono
da casa verificou ser a mesma falsa
* deu o alarme. O Gcrvasco foi preso
e levado liara a 2* auxiliar, onde foi
auíoado, declarando tel-a recebido de um
individuo de nome Joaquim Sapateiro.
A nota em questão, ao que se presume,
foi fabricada em Nicthcroy, na mesma
fabrica que a policia lia' dias descobriu.

00$, 05$ e 70$000
Ternoa de casemira ingleza, pura lã,

preto ou dc côr. sob medida.
ALFAIATARIA PARIS

78 — RUA URUGUAYAN . — 78
(Não tem filial}

ÂPKQh DADlQé na rua Uruguayana 145.
lAdA rilmo Não tem fiüal, 50$, 60$e70$

ESMOLAS
Recebemos de Mauricio Coelho cm irfc

tensão dn alma de fliia niãc o ouantia d«
20$. para 3cr distribuída oelor. nossos pobres,

 ¦¦»«• — 
.« , - ¦ A mellior í aMassa úe Tomate- ¦$*£>»%
ie Conserva» Alimentícias.

mm i
OS PEQUENOS CONTRAIJAN-

DOS

no «'Mi-Annrelionsiio
mis Gemes _ . .

Pelo ofíicial aduaneiro Francisco 'Au-

gusto dc Aguiar Amazonas foram ap-
prehendidos, hontem, a bordo do_ vapor
nacional Minas Geraes,
baralhos de cart39.

22 dúzia» do

NA ALFÂNDEGA_

O leilão (lo lio.jo
No armazém 16 do Cáes do Porto,

haverá hoje, ao meio-dia, leilão do
mercadorias caídas em coniinisso, lia-
vendo entre outras: livros impreBSOS,
manteiga, obras de ferro fundido, bnn-
quedos, caixas de papelão para confei-
teiros c açoites Jc couro pura chicotes.

m*m~mm-m-rm
"O TICO-TiCO"

O Tico-Tico sác lioje. Basta dizer
isto para se saber o que vai; sticceder:
a edição vae esfioiar-se, rapidamente,
porque a creançada quererá saber por
(|ue motivo certa rainha se não sentava
no tlirono ao lado do rei, e qnc novas
diabruras terá inventado 0 Cbiquinbo,
sempre adstricio ao seu companheiro

Ternos sob medida dc tecidos de pura lã, feitio no rigor da moda jagunço.
»m

328 O CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" Ps

fiUlTARIíA

Ií' estabelecido com pliarmacia e dro-
liaria é. rua Sete de Stembro n. 71 o
sr. Rodolpho Hess. Hontem, o referido
senhor procurou a policia do Io dis-
tirelo c queixou-se de que lhe haviam
furtado vários vidros do produCo nic-
dicinal " Eurythminc Dcthan", que não
existe trais no mercado.

A iioücia abriu inquérito sobre o
caso.

de agua... e
muita agua...

,, aqui... m>

lí levava as mãos á garganta e ao ventre, comprimindo o corpo ri'uma
itngiistia extrema, emfluanto o rosto se lhe coliria de copioso suor frio.

Agua! Dê-me agua! Tenho sede horrível!...
Mareella, porém, não lhe obedeceu, tão grande era a stta affltcçao

.10 ver a sua bcmíeitorn soffrendo tão horrorosamente. Abriu a por-
ta do quarto c correu para o corredor, gritando:

-< .Acendam... acendam!... Sr. Dr. Jorge!... Menina Leonor!.,.
Acendam todos!... sua tia está muito doente!...

Estas nalavras. ditas com a maior exasperação, puzeram todas as pes-
soas da casa cm alvoroço. Jorge, que e.-tava no seu quarto, -passando cm
revista, mentalmente, tudo quanto se passara naquella tarde, em, que a
encantadora Mareella tão ingenuamente lhe abrira o coração, confessando*
llie o seu amor. deu um salto na cadeira cm que estava sentado, ao ouvir
aquelles gritos afflictivos, c em seguida deitou a correr para o quarto de sua
tia, Já ali estavam tambem Leutior e algumas creadas cercando a eilfer-
roa, cuja afflicção era cada vez maior.

Jorge tomou as mãos de sita tia, c olhou 'para ella attentamente. O me-
dico, grave e sereno, stibstituio promptamente o mancebo apaixonado de
lia pouco. O hom.em de seiencia tomava o seu lugar. Mas, esse homem U-
nha coração e affectos, c por certo uma dor súbita o feriu, porque cmpallt-

fleccii tambenii e a fronte aniuiveott-sc-lhe ao mesmo tempo.
Como se declarou a doença? perguntou elle rap' (lamente
De repente... balbuciou a enferma. Debi ura copo.,

de súbito... uma afflicção enorme... Mas decm-me agua...
tenho um,i sede devoradora... parece-me qjic tenho fogo.
peito!...

E quem lhe deu a agua que bebeu?...
-• Mareella!...

Mareella?!... exclamou o medico cheio de espanto.
Sim!... Tirou-a d'ali d'aquella garrafa...

Jorquc procurou em torno de si, e vio Mareella a um canto do quarto,
com o olhar esgaseado e na attitude da mais extrema affKççao. Depois, di-
rigiu-se para a mesa onde eslava a garrafa que lhe fora indicada, datou
«ma gotta da agua na palma da mão e provou-a cautelosamente.

i-V celebre! murmurou elle. .
•Certamente, uma grande preoecupação o dominava. Os gemidos, mais

violentos ainda, que sua tia soltava indicavam-lhe que não havia tempo a

perder.
Üirigiu-sc apressadamente ao sou quarto, a um armário que conser-

vava fechado á chave, e íoi eom espanto seu que notou que elle estava alier-

to. Procurou depois um frasco e o seu espanto foi ainda maior quando viu

¦lite o conteúdo d'esse frasco Indicava que alguém dali tinha sub.rah.u3

quantidade não pequena. „ , „ ,u
Pobre senhora!... murmurou elle. Que horroroso crime acalm dtf

ser praticado! ... , ,.. . .... „_ _,,..
Depois, com pericia e rapidez que indicavam o habito adquirido na ma

nipulação de medicamentos, preparou um remédio que elle próprio toi mi-

nistrar á doente.
Em seguida ordenou ás creadas: „,„.,

Dispam minha tia c deitem-a 110 leito. Eu volto dentro cm pouco.

Que ninguém, absolutamente ninguém, lhe de a comer ou a bebei qualquer
coisa sem que primeiramente eu a tenha examinado.

EÍ depois, da ter lançado sobre Mareella um olhar firme, prescrutador,

pela qual pareceu intem-

"2
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Aqui.,, na quinta... esta tarde,., qujando vim... como de cos-
tume... sentar-me á sombra das arvores....

E elle... fallou-lhc?...
Sim, minha senhora... fallou-inc,..,
E... disse-lhe?...
-Perguntou-me pc!o meu estado...

sar-se...
—' Xão estava mais ninguém presente n essa oceasiâo?

Não, minha senhora.
Ali!... E Helena fez um movimento de cólera que foi notado por

Jorge. Rogo-lhe, Mareella, -proseguiu a bondosa senhora, não volte mais i
quinta sem ser acompanhada por mim, por Leonor ou por meu sobrinho..,

Obedecerei á sua vontade...
'Jnrge ouviu aquellas palavras trocadas rapidamente c murmurou:

E' celebre?! Dar-sc-ha o caso de quo minha tia... tenha i-himes?!
E uma dor aguda feriu-o no coração, porque realmente erai Jorgo

quem, 11'aquelle momento sc sentia ciumento e phrenetico.
Entrando em casa, Helena pedio a Mareella para a acompanhai! aos

seus aposentos. Chegando ali, fechou apressadamente a porta do quarto,
murmurando:

Meu Deus! Meu Deus! Oxalá que novas desgraças não venham fe-
rir-me!' '

tan seguida, tomando o braço da donzella, encaniinboii-se
poltrona, obrigou a joven a sentar-se a seu lado, e disse-lhe
mente:

—' Sabe que lhe quero nitüío. minha filha?
Oh! minha generosa bcmfeitora!..,
Queria antes que rrçe chamasse.., mãe!

r.omc I...
Da melhor vontade!... Xão a estimo eu como sc'minha mãe?

Helena beijou-a na fronte.
E agora, minha iilha, coute-me tudo quanto se'fedas 

as palavras que meu marido lhe dirigiu...
Mareella empallideceu. Uma angustia enorme lhe opptnniu o corti-

ção. Recordou-se que no tempo de sua mendicidade fora expulsa de uma
casa onde servia, porque o dono da herdade, na opinião da esposa, olhava
para ella mais- vezes e mais insistentemente do que devia.

Illudiu-se com a pergunta de Helena e convcnceii-sa de que tambem
n sua protcctora nutria ciúmes d'clla.

Que fazer? Oceultar os factos? Mas Isso seria desobedecer .1 quem
tanto devia. Xarrar tudo? E r.ão correria o ris.» de -icr novamente cxpul-

virfa r»

para uma
aífectuosa

E' tão bello este

realmente fosse

passou, repita-m»

sa, de perder todo aquelle repouso, toda
que nunca se atrevera a ídcahsar?

—• iR«sponda-me, minha filha. Peçolhe que¦Mareella comprimia as mãos nervosanticnte,
Dilacerava o coração aquclla insistência de

rum-se-llie de lagrimas.
— Cora? disse-lhe Helena apertando-a de

lucila felicidade cm que vivia e

íada me oceulte
febrilmente.
Helena. Os oi inunda-

-Mitro ao fit.it». Ah! não
Ê' impossível que aquelle homem nãosei que me adivinha o coração!.

8 perseguisse... não a vexasse... ., „ ,- Não gosto d'elle, minha mãe... OhI ema que nao go^to dellel

'-¦•j)i
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SSCOMMERCIO
Rio, n ie maio de ifllf

NOTAS DO DIA
-Iojel & i hora da lanlc, deverá rcali-

tar-se a assemblca d» Banco do Brasil,- e
ás 2 horas da tarde, s da Empresa Auto-
Avenida.

ASSEMI_LJ_A8 CONVOCADASCompanhia listradas dc Ferro Noroeste
do llrasil, dia 27, ás 2 lioras.

Companliia Matcriacs dc Construcção, dia
2). á 1 hora.

Sociedade /ViKtnyma Brasil Mercantil, dia
29, ás 3 lioras.

Companhia dc Seguros C. Lloyd America-
tio, tlia 30, á 1 liora.

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 39,
á 1 hora.

Companhia Predial e de Saneamento 00
Kb dc Janeiro, dia 30. i 1 hora.

Companhia biderurgka Brasileira, dia 30,
ús 1 hora.

Companhia _'roprie__ides 1'lumlncnscs, dai
.ii. á 1 hora.*• Conipalinia Industrial dc Melhoramentos
no Ürasil. (lia 31. á 1 liora.

REUNIÃO DK CREDORES ,Fallencia de Ferreira ..cit_ & C, dia :a,
á 1 llOM.

Fallencia dc I,. Soares Figueiras, dia 26,
i 1 1I2 hora. .' Fallencia de Standard 011 Company of
Brasil, dia _.<). ás 2 horas*
. Fallencia de B. Uaboilo & C, dia 30, i
1 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADA3

Na Inspectoria do Matias Jardins, Caça
e Pesca, para o arrendamento dc comparti-
1'icntos dos mercados dc flores, da travessa
de S. Francisco «le Paulo, e cirr frente ao
cemiterio dc S. Francisco \avicr, du 26, u
í hora.

. Superintendência do Serviço dc Limpes»
Publica c Particular, para a vendi de ler-
rc « aço velho, dia 27, i 1 hora. .

Superintendência do Serviço dc I.iinpcsa
¦Publica c Particular, cara a venda de pneu--imticos c cântaras do er velhos, diu 30,
i 1 hora.

Na luspectoria «le MaUas, Jardins, Caça
e Pesca, para o fornecimento d*! io.ooo(ti-
«ias. s.ooo hanihú.. o s.ooo estacas para atoo-
li.-nção publica, dia .io. 4 1 hora. .

Nu Directoria Geral dos Correios, para a
execução de obras no» departamentos dc"ns.iunantca. e "districtos" da fi" secção
«Ia subdirecturii do traCeco postal, diu 31,
i.< 3 horas.

CAMBIO
liste "mercado hontem abriu cm cindi-

cões firme.?, com os banco, sacando a
i-m.iI.i_: c ic 7(16 <¦• ccomprautio -as letras
dc cobertura q j-Spliô d.

Pouco depois de Iniciados os trabalhos, o¦niercado' firmou-se ainrtn mais, tta*?santlo n.'.
1 '..-.tUelccimcnUis bancar, os a sacar a 12 iUd,
e .1 comprar o papel particular a 125] 13 d.

-üurante o tli» o mercado o .írouxou, vigo-
r.uido para o fornecimento de cambiaes as
tnxas de 117! 16 o uisljs d., c pára acqui-
-•.ão dHs letra» de cobertura a dc tiMi-d.

A' tarde, o mercado continuou a affrou-
.var, -passando a serem feitos os finques a
iaijl.1* e 127I16 d. c a compra do papel'articular a 12 i|j o u 1JI33 d.

Para os vales ouro o Manco do dlras;' ccn-
serrou a taica dc " 57JG. d.

.Os negócios do dia foram -desenvolvidos,
fechando o mercado cm condições frouxas,
vigorando |»ara o fo rocei nwn to dc camb acs
d taxa dc i2,i|8 d. c para a ncqii--.ic.io das
loiras de cobertura « de 12 tsijii d.
Wndrcs ií 3I8 a 127I16
ü.irls  Í68. :i ítijo
Hamburg». ...... — a $3os

A' vista:
Londres. .,..,,, r* i|K a 12 1 lt
Pari.. .....,,,. (692 a Í703
Hamburgo. ....... — a SS10
Itália. ........ $i>..o «1 ..C70
Portugal. ...... _$9*oo a 2?Q.n
Nova Voi-C, . . . . . ..1:0 «i 4Í1•Montevidéo ...... «Im55 a .1Í..O0
-llespanha. . • . . • » . $^-0 a $830¦Sai iia. „t . , 4 % • • $Büo a $805
líUteiios (Aires. • *__•• t?75S " i?ron
Vales do eafc# • • • • • $091 o $593

Út.uas
O.-"» soberanos foram cotados a I9$20o C

'.'¦fjou, fica.ido cum compradores a este
preço c veiukdorca ao dc i9$5oo,

LETRAS MO TTII.SOURO
As IcltMs papel foram cotadas aos rcUilcs

de íi a G i(j por cenlo, ficando com com-
prado res, conforme a daia da «missão, aos
extremos de 6 i\s <\ 7 por ctyito c ver.de-
dores dc 6 a 6 i|j por cento.

O.s negócios conlicvidos fur..n dc poucamonta.

SILVA I.IMA, KIBlCinO & c.
1-iui Marechal Horiano Peixoto, 46.

Únicos fine preatíun boas contas de café.

GAFE'
MOVIMENTO UO MERC.U10,

Kilo: Saccas'lv*->slcncla era sr. dc tarde. . . 200,054
Kntradas em 221

li. 1'. Central. . . . atCçon
lv. 1*-. Leopoldina • , . 72.7S0
Clbolagciu  4C.6Ó0 S.6C9

CAES DO PORTO

20:.663, Total
V.nihar-iucs cm 21:

l.t.rnpa. . , , . 4 • » r.ooi
1'ncificO ¦ • ..."l
fabotagcni. . • ¦ « yzo s.093
Ivxistcncia cm ."2, Ac tarde.. . . 200.6$8

lintraiMin. desrio o dia i de iiitlio ntó liou-
tem» 3.088.733 saccas, c emuíircaratiii cm
«;m:iI ucriodo, ... 216.177 dit a».

ííonloiii, esto mercado ntüiu desanimado r
fechou frouxo» tendo registrado negócios de
cerca dc Cou saccas, ca oreço de io$roo, a
arrobai pcio typo 7.

Passaram pur lumtuhy 5.C00 saccas,
.Náo houve entradas.
lionlem. a Bolsa dc Nora York abriu com

• a 3 pontos de baixa.
í'. ....... . riSioo'/ , » , IOÍS7OO
B. . t ¦ • • • • • 10S300
-J  «1.1)00

[.-age & Irmãos communicnm rjuc
iÇÕes de café bão as Ecg\tihtes :
¦iligM-iiiwwr ii_ffi-j__umv_a__wii*-__w ¦miwiwi

. * . , T2$:oo
lljnou

. t . I!$609
iiS.l.v,

» • t t 1 I$.'tOJ
• . . lo$6on

lUj-JOU

PINTO. 1,01'I-S .. C.
Rua Fioriano l'c''votp, 174  Preí*

Iam na melliores c.ntut de cale.

, J-KRCADO Dti SANTOS
Kntradas: in.Boo siecas,l>í:.«le 1: I.-..8.1 s.ictai.
Media: í.i7_.
Desdu 1 dc junho: tt.r.rp.i&o saccas.Saldas: —

Rela-So dos vaporei e cmtarmçOe. que se achavam atracados no Cáes do Torto
(no trecho entregue i Compagnie du Port) ao dia 23 de maio de 1916, ás 10 ho-
rai dl manhã.

I-MBAS CAÇOKS

I
.mil M_Ç .0 KOJII

P. carvão.)•x Chata,*
a \;,apor,.
3 Vapor..

4—7 Chatas..

8—7 Vapor i.
t) 
1 
8

P..9 ICliatas..
P. S|ag. IChatas..

9 
P. 10 IPoiitão..,
P. 10 |Pontuo...
V. in IVapor...

io
V. 11

11
P. IS

1.1
i6—3

'7—7

iS
P. Maui

Vapor,
Vapor. .
Vapor...,
Vapor....

Chatas..,

Vapor,.,,

Chatas..,

Nacional ¦ _ _
Americano • • •-Nacional t « .*
Nacionaes . , 

'»

Nacional , ,¦ v
• • • • t. •.- M,- -M

Nacionaes. . t ,Nacouacs. . _ ,
'is :•,'•••••Nacional ....
Nacional t , . .Nacional . * * «Nacional ...Nac.onal « ¦ • ,
Nacional ....
Oriental . . , ,•.,• *r.ricionae_ ¦ • •
Francez. . . , ..
Nacionaes , . .

.1.."Krancelína"
"D. N. -.iickcnback"Caniiaviciras"...,
.Diversas

1 "Minai C.raes\...

Diversas.........
Diversas

'"-irasil".'.'.'.'.'.'.*;!
"l.sperança"
"Urano"
"llelcnr
"Cubatão" ,
"Arassualiy'
."Dalmata"

Diversas
"Am. Elsaultde

Gcnòilly)
Diversas ,.

OiSUVAtúliS

\'ago.
Desc. de carvão.
Desc. do carvão.
Cabotagem.
C|c. do "E. de Ja-

neiro"»

Vago.
Desc. de gêneros da
tabeliã 11.

I Kxp. dc maganez.
C|e. de div. vaiwres
Vago.
Cabotagem,
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Desc. trigo.
Cabotagem.
Deso trigo.
Vago.
_|c. do "Walter D.
-íoycs".

Dcf«i. ba-ragem.
Vago,

Ivxistcneia: ->--o.i7t saccas.Prcço_: 5$9oo por 10 kilos.
XostçSo do mercado: calmo.

., ASSUCARiviiírailas etn 22: io.88t saccos.Desde i": 98.007 ditos.Sabias em __: -.490 saccas.Ifesdc i°: 78.964 ditos.l.xistciicia cm 23, de tarde: nos trapiches,15(1.679 saccos; r.os armazéns geraos, 17.1:7
ditos. ' ' '

Posição do mercado: tar.-.ly.ado,

COTAÇÕES
Itranco crystal *í20 a ÍCCo
J-rystal, amarello . . . $*-„ a S600Mascavo. .*,.*.• s.,.{0 a S4C0Ideni, 3« sorle. .... $6So a $700Mascavíáhoi Ç500 a $600

ALCODAO
Entradas cm -•-¦: 1.00; fardos.Dcsilo i°: 8.843 ditos.Saldas em 22 ~ '
Desde

.--• ... farjos.
8.576 ditos.

Existência cin 23, de tarde: 4. .17 lanlos.1 os:;.io do mercado: iDaralysado.

Pernambuco.
«. G, «lo Nor
Parahyba. . ,
Ceará, • . .

COTAÇÕES
;9$oò_ a ..:Ç'].o
29$ooo a jo$üo.'i
2t)$000 a 30$0Ó0
2g$Q00 a 30Ç000

.- 
„ 

BOXiSA
. liontem a Tlolsa funccioiiou actlva, teclosiJo etfectundo regular 111.mero <!e ncRocios.As opolices ceraca, an aoçúes do llancodi Brasil c as das Terras, ficaram mantidas;a.i das Loterias, as das Minas tí. Jeronymoii as ria liede Sul Mineira, (irincs; ns ano.liecs de. 1909. fracas; as «i«- iqi ., cr.i baixa;a. Municipaes do 1906 c dc 191.1, sii-letiUi-

, ,. VENDASApoltca :
Geraes do ;oo$, r, t a. , , , ,Ditas dc soo., ia
Ditas dc 1:000$, 1, 1, 1, 1, 1, ;
„=. 3.3, s. 9. 6. 12 a. . . .
Emp. de 1003 1 
IHtu de 1909, 2, 2, 2, 3 a, , .
Dito idem, cj, ao, 3, 4] 2', __o; .
Dito idem. 53, alé o fim dc mc_
, .5.1 Dito de iqt-, f, 8, yj a. . .
Dito idem, :, 8 a. .'
Dito de rgn, u, 27 ;t. , . ,
Municipaes dc 1906, 2a..,
Ditas idem, ;t ,
Ditas de 19M, port.. 30 a. . ,
Ditas nom., 5 

Conj!>anhias:
Loterias N do llra«ll, too, íoo

roo, 100, 300, 800 n. . . .
Dilas idciu, 500, v|c 30 dias,
Ditas idem $ao idem a. . . .
Minas .S. Jeronymo, oo a. . ,
Ditas Ídem, 50, 00, -;o, ^uo n,
Duas Ídem, 200. 300 ;», . , ,
Itfdc Snl-Mincira, 100 ;\, . .
Voc-.ièi da liaiiia, 100, 100 500 n
Ditas idem, íoo a. . . . ,
Ditas dc Santos, porl,, 5 a, -
Dilas idem, 100 a. ..... ,
Brasil Industrial, io a. . . . ,

Di-lviifurcs:
Docas de Santos, 23 ,

OFFEUTAS

8ÒO&000
SooÇooo

R.10S000
. So$ono
783SOOO
;òS$ooü

;3i$ooo
77OSOOO
?íi,.5!o6o

Drasil. .
110 Maranlifi9

Olelli.
Jlelli.

Diiíiciiíiircf.
Docas de Santos, ,
M, Municipal, -,
Tec. M-.1R-CH50 .America Fabril. ,
M. fluminense, ,-llrasil Industrial. .
Tec. Alliança . .•
Tec. Botafogo, ,I". Paulistana .
T. C->nf anca. . ,
V. Industrial. .
«•*. Pulix . . .
S. P. Alcântara. .
Tecidos Carioca ,
Linho dc Sapopemba
Jl. U. de S. Paulo
T. c CairiiaRen?. ,
Santa Helena . ,
Ind. de Valcnça .
Tijtica. . , . ,
Hansealica. , . ,
C, lirahma, . . ,"J. do llrasil". ,
M. Náclonacã . »Santa Jiosalia: ,
San.-*.- liarbarít.

I4o$ooo

rSo$ooo
ipotooo
ao5$ooo
looÇooo

i.toSoao

20O$00Q
-Jl)0$Oüvl
80S6ÒO

I90$000
If)O$00ti

zoosooo
aoqSooo

70SÒ60
ÜÍÍOOO

;o3$ooo
íSyJooo

If).)$OCO
JJ5$ooa

Síl-noo
i|G$oõo

l8o$0-o
lSj$OÜQ

i3oSdoo
i8ü$ooo
i3ò$ooo

20O$OÒÓ

102*000
iSoSo',o
XOOÇOÒO

íOO
1Sospon
lijiiSoOO
18,1 $000
i8d$ooo

15*000
i..SaSo
155500
-•-.S.ÍOO
-J3S00O
23 2.i o o
2tj$000
30$000
."íoá.íoo

430^000
.I35S000" 

$000«?';_«,

")

190

porf.

(le.-aes do 1:1
ICinp. «Io 1003
Dito de 1000,
Dito de 1911,
Dito do 1912,
K. «lo Rio (.;Dilo de 1915.
Tudiciarias ....
Dito «le 500,, porl,'Dilo Minas Ceraes.
Jliimcip. de
Ditaa nom.
Ditas dc 19
pilas nom.
Ditas de 190.1, port.Dítas, ídem, com. .
Ditas de 19=9, port.

t uancos:
Conimcrcial. , . .
llrasil. . . . t .
¦Lavoura ,¦Oon^niercia ....
Nacional llrasil , ,
Mercantil

; C, dc Seguros;
íiarantta
llrasil
Mtncivit
Anulo Siil-Aiuericana
Lonfiança
Iiuíomnizadora . . .Inteifridadc. . ,
1'revidcnto
Ari;.-,!

listradas de l'*rrt>'.
M. S. Jeronymo .
N*crocstc
Covaz
Htídü Mineira. . .
Xortc dn Brasi! . ,

C. dc Tc Idos;
firasil Industrial . .
Confianea, . , ,
Coillbã.
PctmnoMtana. . . .

S. 1-YIÍje
MaüéeiiM
Corcovado

C Diversas:
Docas da IJaliia. .
IJ. de Santos, nom.
Ditas ao port. . .
Loteria í*. ....
T. c Çnrruaçcns. ,
T. e Colon-iiação, .
Centros Pastoris. .
Const. Brasil. c..-;o »|»
Carhureto dc Cálcio
Usinas Nacionaes. .
Uansealica ....

b'.|t;'o«*u

77ÇOOO
7So$ooo

*Siií(
íoi.

eo.|?ooo

838S000
Sfioâooo
;;tj$uoo
770*000
rooíooo

7.ÜS0O0
77Hnoo
7C.'$O00
..'«•Sooo
778S000
1905000
I04$00(

18.1Í000 iS3$ooo
iSSçooo —
3:o$oco 3i_i$ooo
;t_'f'$üoo —
Í62JJ000 —

150S000 —
2<«0$ÚOO I99$000
l.MÍf.i) lÜjíSoOO

1405000
I7*:S()flO

200$000

^r^Soon —
r?Soou I3$oco
2CS000 —£5?=oc

J2$000
^fiSioo

Coi $OCt) S20$000
95ojooa
2|$0C0

.l^ooo
sSSsoo
17Ç000

1 S;?(!vo

ItlüXDAS FI.S0A1ÍS
RHCE-IEDORIA Drl -MINAS

Arrecadação do dia -•.*  6:i.|ofS;o
{.« : *,¦'¦'¦¦ .¦,• •, • • • ioo:j--í_;-
Ivm CRual período do anno

passado. . . . , . ¦ . . 3Sp*2-S$49.*
MANIFKSTO 1>K IÜIPOBVAO^Ó¦ Pelo vapor inglez "Amiral lt. Gcnotiillc",ilo Ilavre. carga recebida: 10 caixas de íc-otila, a Pinlo Lucena; 5, _ )', M-:i:c'ro;¦1 de papel do «'igarr,s, a T. S. da Costa;:ó, á ordem; 10, a .T. Pranciseo Corria;1 de pclles, 11 Pinto C«-:;f.icl:-a: 1, a (',. Car-neiro; 2, a K. Perrcira; 1, a l>, T, t)li-veira;, 1 <lc mercadorias, ao mesmo; 1, -a
1!. Pcrrelra; 102 quintos de vinho, a 1',Mourão; ..«¦, a C, Imi, •Itcrc.-intil; ;., aGranado; 50, a ,F. Caiuinlia; 300, a VieiraMonteiro; 105, a 'Pereira S.rival;' 100, a(.. Aflonso; :.:.„, a ferreira Cabral; 6:, aCasemiro Pinto; 70 décimos, .-.', mesmo;
90 bania, á oril.m, c 50 caixas, a Casemiro
1'iuLi..
_ 1'clo vapor nacional "Jaguary", de Nor-íollc, carga recebida: carvilo.

Pelo iv.por americano "lov.-.-.-i", ,1_- Nor-iü!Ir, carga recebida: car rão.
Pelo vapor inftlcí "\'alctta", dc New P.

ftcws, carga recebida: cárvãa.
1V1 ovapor nacional ''lie!»'-!!!", dos porlosdo norte, carga recebida; 3.500 saccos dcassucar, a II. Albuquerque; 1.05:1, a Diastiijrca; 1.-000, a Jolm Moore: 50,,, a IMI.

Ualllier; 250, a GuiTarüos Irmão; 4.323,a orilcm; 100 lonris de álcool, a PerreiríiJlraira; ;o, n 1-*. Xlarialio- 31. a S. Costa;15, a 1'. C-riiz, 13, a A. Cunha; 15, a
G. -Monteiro; _s, a !„ M. Monteiro; _..
a I. II. Rocha; 25, a X. Mendes; 20. a1\ .llraj.-'!; d. Jardiis de al_otlão, a V. Us-laindcr; -gon. á ordem; i.ooa eaccor, dc as*siicar, .-1 Pereira .Almeida; .. toneis dcálcool, ,-5 barris de oleo e 2Ú de resíduos,a ordem.

Pelo vapor argentino "Dalmata"; <lc lluc-r.os Aires, carga -recebida: 5. tSS saccos de•trigo, cc-it .133.«íoo kilos e 33.^31 ditos a
granel; a Jolm iMíicti',

Pelo vapor nacir.ial "M.-,ro::;i", dos porto3do sul, carga recebida: .n caixas de oleo,
a (Brandão; 10 de coi1!, a t„ Villola; 10
dc fumo, a 1. <'.urgc:is; 779 saccas de caíé,
a J. M. Monteiro; i.ooo saccos de íiiiáo.
a Guimarães Irmão; 5.10, a II. Harcellcs;1C0 dc farinha, a Perra/. Irníão; 95 caixas
de.Jiatilia, C03 saccos dc farinha, «jí-'} dc¦feijão, 050 de arroz, aSíJ -.ii' alpi-íte, 17 d;cera. 15 fardos -de xarfjiio, 2.S99 dc íur.io
ç jS quintos de gor.lura', A ordem, «• 5fardos dc fumo. a J. Curgens.

Pelo vapor nacional Italiana dos oortos
d*, sul. Carga recebida: 6..: caixas dc ba-
nha, ííto saccos r!c farinha, á ordem; 206] a
Castro Silva; .too, a Al. Pinto; ir.o, n"C,
Duarte; íoo, a Carneiro; ..iS. a Alves Irmão;
7.1. a Siqueira Veiga; i«.i2 de amo:, á or-
«Uin: 1.15. a M. Costa Alves; icn, a M.
C, Pinto; ..', a Guimarãi.« Irmão; ,-,n de
lentilhas e 12-fardos dc «jeíxc, á ordem; gode xarque, a I'. Ulivc-ira; ifj iricas di; car*
iicp, a Alveslnnfioj 25 Inrris. á ordem; 100
Bacoo-! dc feijão, a M. Costa Alves: 100 de
polvilho, a il. -Mcyer; n dc colla, ;'i ordcni;
4 rolos ile sola. a V. M Moreira; 2, a K.
Silva; 10, a O. Clcveland; 12 caixas de
manteifía a Julio llarlmra; io. á ordem;
:in «luiuios de vinho, a N. f.acaii; 16, a Ro-
ciu; .ir., a A. Pinlo; 6 dc cuardente, a A.
1'.. tlouvèa; i. 250 fardos tíu fumo, á or*
dom; il dc xarque, a I.a rc Irmão; 20 «le ii-
xcs, a Priiift Torres; .: ,1c Cabellos, a Com.,;
31 quintos uo sebo, á ordem; i caixa dc

, .1. llastos; 1. a Hordailo; í dc
V. Nicola; :oo dcuecbola

. |O$000

r,S$noo
'dÍ2S0

-Jofono

23?5oo
lóSooo

1355000
3..5.-10U

lGsSooo
35$00o

r5o$ooo

30S500
.]05$ooo

íSjoo
ló$500
8o$ooo

2211S000
I2SÍOO0

S03$OQO —

coun
tjcir.e- . . .  - .....,.,.,, .- .
dem: i.--'. a Anselmo';(q.ooo resleas. a So»--res ííaslof; 2,000. n Mii_iv]; cj.ioo, a Soarei
Cunha; 3.100, a M, Gonçalves; i.ooo, al;rin«! Turro.; 141 alado: «1- labóinhas, a
Viveiros; -«,_, a A. II. lonc; o mios de subi,
a I. 1'. lli-iRii, c iiú volumes do comestives,a i,aqe lrmao.
tPcIo v.tpor nacional Pyrincits de Santos.I.11R., recebida: 1 volume «!•¦ ecíadeiras. ál «.inpanliia Cervejaria Brahiua: 1.72.1 saccoscie tnxofn.'. a M. Vonlòura. c 22 rolos dcsela a Antônio <S. Uoeha.

P.lo vapor nacioii.il Arassiiahy. dc Tara-
nagiiá. CaiRa recebida: .o barricao dc mat-
l- a Sequeira: 12 caixas, a I. V. Pnn-tes; 358 amarrados dc Inboinbas a Hcracliio;235 .!«- cabos, a A. Amaral; .7. a j. P.Tavares, 1.6-45 latas de phosphoios 

"a 
U.

Indioit.
Vela lí. V. leopoldina. Carpa recebida,milho: iSo saccos. .-« II. Alves; -m., a M.de bouza; ;,. a Avellar; .-o. „ Frev Voulc;

51, a t.. Pinho; 2?. a Th. Pereira; i.iíl aA, Pollery; 31 a (.'. l'i:,|.„ Cru::; 71, aCculo; 100, a T. Iler.c : ;: n l.ii-.o- 23
.-. M. Pinto: ci. -.,. M. Gama: ; 1. a A. I.ima;25 a Teixeira Serra; .;-•, a !¦.'. J.arins; 111,
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a J. Mooro; 50, a S. Macludo; 22, n C.
C. Sa; io, o Kibeiro Lima; 20, a V. Mon-
teiro; 56, a B. Irmão: .20 i ordem; :o, a
L. Corrêa; 25. a S. L. Itibeiro; 32, a Mo-
htr-it; 25, a. S. Lavrador; t6, a M. Za-
nitli; C5, a A. Sch. Filho; 50, a S. A. PI-
lho; ao, i-LanRley; 25, a O. Irmão; 30, o
j. M. Andrade; 78. o A, Lima; o a L.Moreira; 132, a D. Garcia; 4 dc feijão, a J.Cardoso; i6, á ordem; 2, a R. Leonardo; 1,
a Marques; 21, a U. Irmão; 3. a Avellar; 7,a M. Silva; 6, a P. Carvalho; 10, a P.
Serra; 18. a S. Bastos; 20 dc farinha,
¦1 E. Pinho; 1 jaca do carne, a Damasio;
,., a B. Irmão; 4, a Ferraz Irmão; 1, a 13.
J. Goiii-alvcs; 1, a M. Pinto c 1 caixa dc
fumo. a B. Pinna.

Alfredo «Meia. Carga recebida 8 jacas de
queijos, a A. Christovão; .. a T, Carlos;
5. a Prista: 9, a P. Almeida: 2 a Daníi-
sio; 26, a F. Moreira: 6, a Pinto Lopes; *,
a M. Pinto; 4. a A. Tinlo,' t. a J. líibõfrS;
5. a A, Irmão: 8, a I.fbrão: 12. a S. I.iiüa
Uibeiro; 4, a Damasio; 12 a S. Mariz; o, a
T. Lopes; 3, a C. Duarte; 1. a M. Lopes;
2, a Couto; 1 caixa, a S. Cima Itibeiro; 1

.de requeijão, a M. Pinto; C iacás diversos,
a Pinto Lopes; 2 caixa dc carnes a A. Du-
que; 1 de manteiga, a A. Peixoto; 2 Jatas,á ordem; 1, a Soares; 1 a O. Castro:; 1,
a_ L. Miranda; iS, a C. Soares, 2, _ A.
lísteve-.

Pela E. F. Central do Tlrasil (S. Diogo),
carga recebida: 30 latas de manteiga, a A. R.
Oliveira: M «rias, ao mesmo; 12 ditas, a
Alves Irmão: 50 diMs. á Leiteria Boi; *i
jaca dc queijo.3, a X. Schmidt; 3 dito?, a
«\1. l-oeii,.; 4 ditos, o, P, Almeida; io «li-
tos, no mesmo; 7 ditos, a J. -Alves Ui-
beiro; 3 ditos, n U. liar reto; ;.i ditos, a
M, U;*. Alves; 7 ditos, a Damasio & C.;11 ditos, a ti. Ribeiro; 12 di'05, a .loãoda •Cunha: 7 di' 3. a T. Mornos; 6 ditos,
a .1. R. Pereira; 12 dilos. a João d.i Cima;
2 ditoa de carne, a A. Seeti.ann; 2 ditoà,
a Corrca Ribeiro; i dito, a P. Almeida:

dito, a ('. Comes; 1 dito, a KO. Grijó;
i Jito, a Ç. Uastos; 2 ditos, 11 Cabral Ir-
mão; t dito. n D. Ramalho; i dito, ao
mesmo; i dite, a D. Kauialho; 3 drtos.
a Ç. Pinlo fc C.; : cestos, a J. Ferreira;
.\ jacús, aVerraz Irmão; 3 ditos, a -Kd.
Crijó; 2 dito?, ao mesmo; 2 ditos, -a •Ma-
rio Pinto ._ C; 2 ditos, a A. ordcni: 4ditos, a V. Monteiro: 2 ditos, a T. Car-
los: 1 dito, n R. Torres: 13 dc toucinho,
a «Eíl. Grljó: 4 ditos, a Mano PVito & C.\
10 <l'tos. 11 ,.\. ordem; 7 ditos, a V, urdum;
12 ditos, á ordem; 6 ditos, a A. I.ecmar.n;
.1 ditos, a D, Ramalho; 17 ditos, a A.
SchmUlt Filho: (I ditos, a. T. IlorKes; 18
ditos, a V*. Monteiro; 4 ditos de iii.Ruiçàs!
a A. Pinlo & C; 12 saccos -le ninbão, a
Guimarães Irmão; i_ ditos, a ÍI. Alves
& C.;( 22 la-as dc lingüiça, n Couto ft C.j
15 caixas 'dem, a l**erreirai Cabral; 4 cès-
tos dc prcsnntús; « J. Verreira: 22 jacas de
batatas, n D. Ramalho; 16 ditos, ao mes*
mo; 8 saccos ideni, o Cunlia O. Pinto ;
30 i-aecoi de batatas» a Soares Uastos; 30ditos, a C. Perez; 30 ditos, a N. C. A.,
ordem; 55 dito**., a C. Perez; 73 dít03, a
li. Torres; ifc'o dites, a Antônio Gar-
cia; 10.} ditos, a C. Perez; 30 ditos, a
P. Torres; 30 ditos, 11 A. <!. Garcia;
50 ditos, ti C. Pen-.; 00 dltoa, .1 R. Tor-
rrs; 60 dilos, a .\I. ií. A., ordem; 3S
ditos, a i). iRamalho; 3 engradado 1 dc
mantciRa, a I.actieinios; 22 diversos man-
íeiga, a D. S, Oliveira; 54 laias de man*
tci>;a, a -Hcnii Stoltz; 4 divêr£03 inantct*
^a, a lí. Círijú; 1 engradado dc maníeíga,
a C. Pareto; .17 latas d,' ni.ir.tviiw. a G.
Morlins: 25 ditas, a C. Bastos; ij dilas,
a Lcbrão; 17 dilas, a V. Irmão; 13 ditos
a 1). Kamallio; ti ditos, a A. Schmidt;

ditos, n V, Machado; v-i dilo-í, ao mes-
mo; 3 ditoa. a 0. Inuão; 2 diios, 11 li,
S. C; 4 diversos, á ordem; 24 latas dc
inanlciü,., ,1 A. üclimidlli; 50 ditas, n -J.
A. Rilitir.,; S diios, ao mesmo; S «luõs.
n C. Costa; 2 dilos, a .1. F.; ^.> «liios,
a Amaianle: 14 ditos, a Sequeira; li ditos,
n G, Almeida; 1 ensradado de maiUcim,
a Ilimc; 15 caixas de queijos, a V. Mo-
reira; S ditas a I). S. Oliveira; ii dilas.
a I,copo*dinensc; <_) ditas, a T. llorges;

ditas, a A. Pinto; 3 dilas, a Distafanoi
ditas, o Th. Pereira; .- dilas, a JoséSilva; .( ditas, a R. Santos; 4 ditas, a

Couto; ¦) dilas, a «M. Rocha; 4 ditas, n
A. Inicl; Louç; 5 dilas. a T. Cario:,; io
ilitas, a G. Ribeiro; 4 .Hlos, a T. Cario.'.;

ditas, ao mesmo; t ditas, no tn-Jssnn ;25 laias dc manteiga, a Siqueira «"_ C;
líí dilas, <i >A, Amaranle; 55 ditas, a A.Monteiro: 20 dilas. a ('. r.astos; 13 ditas,

a Damasio ít C; 27 ditas, a 11. ;Ah\.s;
10 dilas, a T. Carlos; 'ri' ditas, a ti. Ri.beiro 1. C; .i d'tas, a 11. Alves .. C; S
íliiíis, a 'I*. Moreira ít C.; 23 ditas a
A. K. Oliveira; 14 ditas, a Damasio &.C.;Ili ditas, a A. Monteiro; 7 dilas. ao mes-ii"*: 21 ditas, a li. Alves í. C; 15 dlias. o
P. Lopes «S: C.: 15 dilas. a Gar-éa Ribeiro;
Co ditas, n G. Uibeiro; .11 d tas ao 111 esmo;
30 dilas, a Alves Irmão; m caixas idem,
a C. llasíos; 17 latas idem, T. Borges;
30 «liras, a A. U. Oliveira; so «iit-.s. a Co-
trim & ('..; S jacas dc queijos, a ,\*. Mar-
lins; 3 ditos, <i João Cunha; io ditoi, a
C. Pinto _• C,i lí ditos, a Guimarães Ir-
mão: 3 dtos, a Damasio í- C; S ditos, a
A. Barroso; 3 di'os. a loão Cunha; 4 ili-
tos, a Damasio fr C: 6 ditos, a João Cunha;
12 ilitos, a Ferraz Irr.iã*: 4 ditos, a JoãoCunho; 2:; caixas, á ordem; _ jacas de
c-.vie, a B. Albuquerque: 3 ilitos. a:l.i-
beiro Crii7.; 3 ditos, a P. 'Almeida; 4 ditos.
a P. Pinlo: ií ditos, a 1'b. da Silva; P; .ii-
tos, a Ferraz IrmSo: S -d-itos á ohlcm;
11 dito?, á ordem: 6 dios, á ordkrn; C
dilos. á ordem; 5 ditos, a Teixeira llorjícs;

dito, a S. ReZ-iide; : dito, a Daiiia6'o
& Ci 2 ditos, a T. Carlos: 1 dito. ir1 lí.
ItarrctJ; i dilo, a C. Vasques; í dito», a
Ferraz Irmão; 7 ditos, a N. Saraiva;' D
dilos. a Ií. Crijó; :o ditos, a C. Pinto íi C;

latas de manteiga, a 1-ublenati; 2 dita.=,
a Lebráo; 2 dilas. a S. \fimch.•;•.;•'. dita,
a S. Mnnchcn; i engradado de manteiga,
a Nobreea; 3 ditos, á ordem; iS volumes
dc manteiga, a Carvalho; 23 ditos, a IU*
Siciro; :j ditos, a ll-obo: io ditos, a-ilLS
ipcsíi4 enerádados dc manteiga; a Sétiuíi*
ra; :i laias de niatit«:ÍKi. a Kculay; i.jçi
ditas, a Caldas; 30 dilas, a Saraiva; 10
ditaa, á ordem; .: jacas dc queijos, a K.J-
clia; 3 ditos a Lcbrão: 1 caixa de quei-
ios, a Rodrigues; 10 iacás dc queijos, a
Vasnuc-i-i 3 ditos a A. TmiÜo; 3 ditos,
a Cunha; 10 ditos, a Itiht-iro; :o ditos,
a T. Carlos: iii dito*, a Damazio; 20 >di-
tes, a Saraiva; 6 ditos, a V-asnuea; 3
ditos, a Fonseca; C dilos, a Gaspar; 4dilos. a IJ..ma_io: 5 «litas. a Alves; io
dito-, ao ntesmo; _* diios. a Bool;; 2 dn-?,
a Soavis: 12 d!los. a T. Carlos; 2 ditos.
11 Carneiro: .; ditos, a .!. Cunha; .1 dit.í.
ao mesmo: 3 ditos a Sn raiva; 4 ditos, a
J. Cunha: 4 ditos a Tlol; .; diios, a Ro-¦cha: 7 diuis, :i J. Cunha; 5 -ditos, a "Gui-
inarães; -' ditos. a_ Monteiro: : diio, a iPc-
reira: 1 dito, a CarloS; 1 dito. de carne a
Pinlo: . ili,,.--. a B. ('.; t dito a T.:•I iVios. a P. Carva!ho: i ecslo dc carne,
a .Silva: 1 «liio «!«• lingiiiças a llorges; i
dito a llastos; 2 'acás ile niniitciga. a RI-
lietro; i dilo n Pinlo; 14 ditos de tonei-
nho, a ('.. Carvalho: i_ diius. a T. llor-
fet; 10 «lilos .. T. Ciir'osi «l ditos. .1
T. Carjos; 2 dilos, a T.: 2 caixas dc
tri-a-* a ordem: 2 c_:\_s de anial.ida a
Leite: 2 diios de requeijão, a Vasconccllos;
1 dita. a Cauccllos; 1 caixa de doces, oAl ves. (10 iiiçá. dc iroii-iiiho. a A. Lcr.i.inn: 10. al. Pinto í.- i : at. á ordem: ;. .-i T. Car-

lo-,; 13, a A. Siiinami: 1, n I*. Griió .1- C:ii. a ordem; 1.1 ^ II. Alves: j. n FerrazIrmão; 22. ,1 C. Ribeiro; ". a T. Porircs;ií caixas de reoueiião. ,. V. Deste fa nio; 2
saccoa de fciiáo, n S. Bovto; 11 dilos debatatas, ao mesmo; iú a C. Duartes; 6
ccsios «k nr-.oi,i, s ;, 1; Grijú: j r.:-.-s iic
paios, a SI, Roeha: 10 ditas de banha, nA Pinto; 1 iaca ,1c orelhas, a Th. <h Sil-
vai. 17 caixas «!,; banha -1 Ferraz Irmão:
4 laças de toucinho, a Ikrnardcs; 20, á

•*". i
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ordom; 1 caixa dc orelhas, á ordem; 2
ditas dc mocotós, á ordem; 1, a T. Por-
ees; 50 caixas de banha, a J. Martins: 3

jfcaixas de tripas, a Oliveira Irmão; iCi caixas
de banha, a J. Parbosa; 25, a Nobrcga San-
tcs-t 30. a A. Garcia; 104, a R. Grasscthc;
3 jacas de miúdos, a Cardoso Pinto; 22
ci'..3s dc banha, a A. Stimann; 10, a T,
Carlos.

Alfredo Maia: .. laias dc manteiga, a.L.
Al vã; 11, a J, Cardoso; so caixas, a M.
Pinto; 8 jaeás de quoijoo, o P. Lopes; 8,
.1 Damasio & C; 4, a C. Duarte; .1, a G.
Irmão; 10, a .S. L. Ribeiro; 12. a S. Ma-
rir; 26. a João Cunba; 3. a P. Almeida;
11, ao mesmo; Co saccos de milho, a C.
Duarte; 10, a G. F. Atltaydc; 11, a M.
Pinto; 12, a S. L. Ribeiro; 40. a Cardoso
Pinto & C.;30, a Ferraz; 35, a I. Mnnaiiii;
il saccos dc feijão, a C. Duarte; 8, ao
mesmo; 350 caixas cTaRiia, a ü. Zinlia;*

caixas de< queijos, a C. Irmão; a> dilas
a Aí. tVcrreira; 2 ditas, n 1J. Alorcira; 6
ditas, a __[•', Rocha; 6 ditas, no mesmo;
6 dilas, a M. Pinto; 9 ditas, a T. «\1-
meida; 8 ditas, a _I. F. «\lvcs; fi ditas,
a M, Rocha; 5 ditas, ao mesmo; 8 dilos,
a K« Barreto; s ditas, a João 'Cunha; 2
dilas. ao mesmo; 12 dilas. a XC. F. Al-
ves; -ti ditas, a -C. Kibeiro; 2 ditas, a I*.
Filial; 4 ditas, o João da Cunha; 2 ditas,
a. P. Almeida; .< ditas, a N. Saraiva; 2
ditas, ao mesmo; -C ditas, a A. l.arroso;
6 ditas, a S. Mariz; 2 ditas, a C. Vas-
oucs:. 4 ditas, a M. Rocha; S ditas, a

.0, Vasques ;8 ditas, a .loão Cunha; 4
ditas, a 'M. F. Alves; 2.- ditas, a João
da Cunha; 15 ditM.s, a 0. R. C.j 2 ditas.
a C. Irmão;* 4 ditas a João da Cunha;

caixas dc lingüiças, a K. Grijó; 1 caixa
de toucinho, á ordem; 7 ditas, a C. Mutsa;

1 cesto do carne. *n Olympio; 1 catx-a dc
carne, a João da Cunlia.

Marítima — Carga recebida; 14 saccos
de feijão, a R. Alves; 30 ditos, a A, L.
Ferraz; 30 ditos, a ti. Almeida; 3 ditoa,
a Scoticira; 7 ditos, a J. Pinheiro; 17 -di-
tos, a "Th. Pereira; 11 ditos. .1 C, Cam*
'"^os; 5 ditos, a Ferraz Irmão; 20 saccos
de milho, a Josc NuÍ'o; iii saccos de
arrez. » B. Albuquerque; 13 fardos de
carne, a Anselmo; lo saccos de polvilho,
a Ferraz Irmão; io ditos, u Antônio lira-
ga_; í34 barricas de -.aohil. á ordem; 7*3
caixas dc banha, á ordem; _*,oo caixas dc
anuas, ú ordem; ió caixas de banha, a
Merques Silva; 5 mios dc sola, n l'\ II.
Walther; 40 rolos de fumo, a Uastos; 10
encapados do fumo, a V. Uma; 21 rolos
de fumo, a A. P. Sá; 31 dilos, a Cunlia
Filho; t.\ ditos, a Carvalhal; :o6.< diver-
sos. a U. Pinna.

CARNES VERDES
Ko matadouro dc Santa Cruz íoram aba-

tidos lioatcra ..E3 rezei, 56 porcos, 39 car-
neiros e 33 vitellàs.

Marcliantcs: Condido K. de Mello, 53 re-
zes o 2 porcos; Durisch íi C, 24 rezes;
Lima S: 'Filhos, ..8 rezes, 2 porcos c 7 vitel-
Ias; Alexandre V. Sobrinho. 3 porco?; A.
Mendes & C, 57 rezes; Francisco V, Gou-
l.irt, tíg rezes, 2tí porcos, o carneiros e 12
vitellàs; C, Sul Mineira, .-; reses; C, Oúst«:
de'Minas, 17 vezes; Toão Pimenta <Ie-'Abreu,
3S rezes; Oliveira Irmãos f. C, 93 rezes.
14 porcos e.8 vitellàs; Iiasilio Tavares, 16
rezes <• '7 vHellas; Castro Sr C, 20 rLíes;
C. dos Retalhistas, u rcz«..; Porlinlio & C.
-*;í reses: l.uiz .Uarbosa, 10 rezes; F. P.
Oliveira & •**¦•* *4i rezes; Fernandes &* Mar-
condes, 9 porcos, e Augusto M. da Moita,
.1 mes, 30 carneiros c 5 vitellàs.

Foram rejeitados; 5 2|4 de rezes, dois por-
cos. _ uin carneiro c uma vitella,

V-íjóraroni no entreposto dc S. Diogb cs
seguintes prcço.>: bovino, $.}0o -c $500; ca:-
neiro. i$500 c i$Soo; porco, i$joo c ií-'£o,
e vitella, $500 a $800,

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Uin da Prata, "Garonna". . . ,
Inglaterra c escs., "Ortcga". . ,
luglatcrra c escs,, "Arariuaya". •
Portos do norte, "Capivary''. , ,
Porlos tio norte, "Piauhy''. . ¦ »
Uordeoa c escs., "Scquana11, • »•
Portos do norte. ''Pará". , * ,
Rle ila Prata, "Desna"
Marselliu c .ses', "Pampa". , .
Kio da Praia, "P do SatrusIcRtii".
Nova York e escs., "Voltalrc", ,

Jmdio:
Gotlientbnrg c e-ses., "-P, Chrísloy:
ic;\" , ,

Cal'ào c eses., "Oronsa". , , ,
Por ios dó itorte, " Ceará", , . .
Portos do sul "-iirio"
llord-OS e. c.-;.*., "1,',-,'er". . . ,
Mova York c escs.. "S. Paulo".
R'o da Prata, "Araguaya" ... .
Inglaterra c escs.. "iJcmerara''. ¦
Caijáu c escs., "Oronsa". . . ,

VAPORES A SAIR
IV.::!.-., "Cannaviciraft". . . , ,Imbiuiha c cícp., "llapcruna", •
líio da Prata, "Cubátílo". , * ,Kio da Prata. "Ara^uava", , , ,
Portos do ucrtij. "líabía". . . ,
Hordéos c cscj., "Oaroiina''. • ,
Calláo «* eses., '''Orlcga". . . .
Cabo Frio, "Planeta"
S. IüdcltS e escs.. ''Teixeírinha".
Recife e e3rs., "Iav.-,ry"
Portos do sul. "I'npema", , , ,Porlos do sul, ''Maroim", , , ,Pio da Prata. "Seonana". , , ,
Inglaterra^ e cícs., ''Desna". . • »Mojilevidéo e c?cs., "Üaturno". .Porto.; do sul "Arassuaby" , , ,Ceará e escá., "Amazonas", , «,
Cair.ocim c escs.. "Piauhy". » ,Recite e eses., "ííapura", , , ,
Sintos, ''.Minas Geraes". , . ,
Anmrração o escs.. "Mantiqueira".
líio da Prata, "Pyrtneus", . . .
Porlos do sul, "Ttnssuce". . . ,Uio (ia Prata, "Pampa", . . . .
ItlHíiTO c «¦«•-, "I". dc Salrii-l-'gui".
Nio da Prata. "Voltaire". . ,Portos do norte, "C-uiívarv". , ,
Portos do norte, "Sergipe", , » ;
Portos do norte, "01 noa". , , ,

Junho:
I.ivcrpooi c escs., "Oronsa", , ?Aracaiu' e escs., "Ttnipava", .1-íio da Prata, *4l(igcr"

_ _¦«_*¦«« —11

U COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. sao, _»_-I.isboa

PORTUGAL
Agentes cm todas as comarcas c ilhas.
Tratam-se de todos cs negócios íoreuses

e commerciaes: HqudaçSo de heranças, in*
voutarios, testamcntcis, cobraiiw de ren-
das, obtenção e legalisação de docoraen-
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
I-OI-TUGAL LISBOA
(Rccommcii-lado pela Soclcflà*
dc PropnRador» (lo Portiieal)

Hotel de i" classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aquc.
cimento geral. Banhos om todas os
.-.tidarcs e qunrtos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tudo coniprclioudido

a 1.600 r6is.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
M. I.) e SALGADO FILHO — Ad-
vogados. Rua*di* Hospicio, 37. Tel.
5.304, Norte ,

DRS. T. K. FERREIRA PEDREIRA E
ACRÍSIO FIGUEIREDO — Processos
iudieiaes c exlra-judiciacs, nesta capital
e no K do Rio, udeantando custas. Das
10 ás 6. U. Kosario i_io. T. 19S4. N,

DR. MARIO MONTEIRO DE ALMEI-
DA e TRAJANO LOUZADA — Advo-
gados. Acceitam o patrociaio 

' de causas
eiveis e coniincrciaes. Da^ 1 as 5 lioras
da tarde. Asíeinbléa 63, T. 58CI, C. .

DR. MILTON ARRUDA—Processos cíveis,
commerciaes e orplianologicos ; de apo-
sentadorias, montc-iius; tem representai!-
tes nos Estados e em Portugal c adeanta
custa*. Sachet 4 (tel. C. 34<o).

AUGUSTO ESTRUC, DR. PAULO AU-
GUSTO GOMES PEREIRA (advoga-
dos) e Álvaro Muniz da Silva (soliei.
tador); praça Tiradcntcs n. 75, lei.
Central, ,.r_S.

CJ-INIOA MUDICA

O ACRK ClVIIilSASE

. Kio Ilrnnco já tem luz
eleetrica

-im telcsranima liontem recebido pelo
ministro eto Interior, o prefcilu _ <lo
Alto Acre coniiii-tnicoit ter sido anau-
gui-.ido na cidade dc Kio Branco, ça-
pitai daquelle departamento, o serviço
d-e illiiminaçSo clcctrici.

slicr-

xo Exicncixo
Concnrso dc i'adio*tclc*

crapliislíis
-So quartel do 1" batalhão dc riiffc-

nharia, iniciou-se houtcni as provas do
concurso aberto pura provimento de
vagas dc radio-lelcürapliistas dc 1»
ciasse.

lnscrçvcram-3c nesté concurso 05 lc-
Ic^rapliislns dc 2" classe, cujo. nomes
demos lia dias.

Gotías Virtuosas d.c„ r-",?73:
Curam liemorrlioides. males do utero
ovarins, urina. «• -1 ¦,*...!- Cvstite.
.1 HjILV ob paquk-m*

_ O serviço dc llltimlnn-
eão cicctrica

Teu.!,*, terminado o prazo par., o rc-
CcUinicnío dc propostas para o serviço
iU- i!liiniiuaç.-0 cleclrica na illia di, Pa-
quelá. foi lioiucin encerrada esla con-
correncia.

Como na orimeira concorrência, não
houve Íici'atHcs,

E' po.-.sivcl qnc esle serviço seja
contratado co:n a Light and Power,
caso esta accc-ilc as cláusulas impostas,

3=7
t .«'iimou Marcelia, cujo intuito era evidenciar :t Helena que estava puraii.i -11:1 conscicncin, que não tinha ile que aceusar-se.-•Que prazer me <lú -com essa resposta, niinlia filha! Ha coisas qttu;, menina não cnm-prelicnile c que eu bem desejaria que ignora-se sem-
; "«•... m::s aquelle liomím £ máo, é muito má,^...-¦• Sim! sim!...-

Qt:_ lhe disse clie?... Responda-me, -i-Cça-lhc. suppl.co-liic!..»
I*. ;iha c« iil:.",tn;.. em 111:1:1!

O !*i*. João galiou-me... a minlia formosura.,, t depois...-- CoucUia. filha. Cfiuclua! ordenou ITcleiia, que não estava n\eiios
ímiirc-stoisaiía do i;tie a joven, c que previa t;:n,i nova infain/a «!e i.ti

Hi-poi. disse-me qno me tinha anwr!...—•Miserável! exclamou Helena com Ímpeto <k lc«',:i! Aqticüo homem
cMa apostado em encher de amargura toda a minha vida! [Jiter então que:•¦.'. seja levada ao ullimo extremo da indignação!...

i*i depois, voltando-sc novamente para -Marcelia:-• li a men'n.- respondeu-lhe...
—« Be cl!e esquecia que era casado, e que c» não podia nem devi...Ouvir laes palavras.•llchiia olhou fixamente .para a sua protegida, como se desejasse ler»

lhe 1:0 odiar o ouc si lhe passava 110 coração. Encontrou n'c!la lama /ir-
me/a, mula energia e seren'dade, (pie compreliemleu o que Marcelia apenasrespondei--, o que a sua consciência lhe dictara.

lluc enorme foi a satisfação que ella sentiu! Que orgulho a rnvaide*«'ti— lira digna dc si, dc tudo quanto por cila fizera, dc toda a sua pro-tecç.,0 c estima aquclla formosa creança.
!Vr isso lhe 1es1.01r.U11 logo:
-- Muilo liei'.;, Marcelia! Sabe: Kra preciiaiiícuic ic:o o que c.--c-*.".va

da ura pane.
A jbiv.1 -lluiliii-se ainda unia vo:* Sumi... uppoa queHelena iíic Egrailcoa a forma como <*lla respondera a João ú: Aguilar, ape-

nas pelo facto de este rer seu marido.
—• .N.i.-. .lippmih:* <\v.c eu tenha ,-:iiiiií-s. minha filha, proseguiu cila

prociiramlo sorrir. Entre mim c esse liom«m nada ha de comniuin... Uem
,1 lievc ler observado. Ua muitos dias já que o não vejo c nem sequer
procuro saber do seu destino... Em ca.-.i absolutamente ninguém, conhece
o norso afastamento... nem sequer meus sobrinhos... que desejo que cou-
tinuem a ignoral-o... Meu marido é-me extremnniciUc odioso... Talie.
um tlia en lhe conte tudo isso. pela confiança que mc merece e pela leal-
dade que reconheço no seu coração. .W-c dia. Marcelia. saberá que eu,
_*i..:i„.ih!.i ha rouco misera.'.'! a meu marido, fui in_iil'o indulgenle para eom
elle. l'or a';«'ir.-i devo di_er lhe que se acuutcllc... uMeti írLnido ó capaz
de toiLiü as infâmias...

—¦ Ah! não me separaro; mais da minha bcmfc.tora.
—. V,-:.' l,t-i-ii. Quando quiacr ir passeiar paia a qttinia c eu não possa

i-C&r.ip.-uhal-.i. peçn a Lconor, que é muito sua amij;.., que a aconipanhe,
011 então confie-.c dc Jorge, que c o perfeio contraste do tio...

--• 1.' um perfeito cavalheiro, replicou M«.rcel!a vivaii-eme. Ii' tão bon«
doso. '.'¦" delicado, tão affcctüoso commigo!

í{«*Í-e!"i rori'*u-5C ouvindo a joven exaltar n-sinl as qualidades do nu*
dico. Vc.-;: siiíoatí, rápida lhe atravessou o espirito, u*:._ ep.V. s:*. D:po:s,
-íiiirnutroi! Hiicr.as:

-• Meu sobrinho é tnn honiciu de bem... _\*ão carece que eu lhe dc
conselhos.

N'esse momento uma creada entregou-lhe uma caria, que acabava de
clicgar dc Lisboa.

Tela leltra d«« sttbscripto Helena vio que era Idtcas Silvestre, dc quem
j.i ha tempo.* não linha noticias, quem, lhe escrevia.

Abriu a caria, á pressa, c leu o seguinte! "Minha senhora,

Pouco mais tetiípo me demorarei na capital, listão concluídos os
trabalhos que aqui me trouxeram. Abençoada foi a hora cm que cm sua...sa entrou essa menina, que conserva a seu lado, e que, mais do que mm-ca, ilie [teço que a estime ami ioda a grandeza da sua alma!

i\'ão serão decorridos muitos dias sem que tenho, noticias tão impor-
tantos c inesperadas que hão dc scr-lhe muito grajas ao coração, -"-pera-
va que o seu futuro fosse feliz; tinha essa espewirtçji quando a deixei.
Hoje posso assegurar-lhe: Helena, a felicidade quo a espera c a justa com-
pensação do muito que soffreu!"Não ser,, só a senhora que lia de ver sorrir-lhe os dias que ainda tem
para viver c que eu creio Iião dc ser muito dilatados. Essa felicidade ha dc
ser egtialmente sentula até por aquelles que nós suppunliamos ha muito
tempo adormecidos no somno <la morte!"Helena! L*euse no Sr. dc Boissy! Pensa cm _._. filha!

'',-iei! limito afíeiçoado,

líi/i-di Silvestre."

.Juaniio chegou ás u!iima*i p.ilavras d'aqtiella carta, Helena, cujo sem-
blunie se cobp'u rapidamente dc pallidez mortal, levou as mãos tremulas ao
coração, soltou uni grito q esteve prestes a desmaiai*. ¦Marcelia correu
para ella, afflicta c resolvida a chamar por soecorro. A bondosa senhora
conservava r.a mão a carta que ler., com avidez.**, percebendo qual era o
intuito dc Marcelia, murmurou apenas:

— Estou muito agoniada, minlia filha... mr.s peço-lhe... não chame
ninguém... nem diga... que recebi... essa.;, carta... Guarde-a... dè-
iua depois,..

Marcelia eslava aíflictissima. Ccmprchendia que Helena estava bastanla
mal c que seria '«rro grave não chamar por .-oceorro. mas ao nv.-smo
tempo não queria ir contra as ordens que recebera. Comprchcndcu rapi-
damente tambem que se tratava de um my-teno. 'cuja importância el!;« não
podia entrever. Guardou á pressa ua algibeira do vestido a carta que Iic-
fena lhe entregou.

—j Dê-me um copo com agua, irjinha filha... Ali, sobre aquella mesa
tem uma garrafa...

Marcelia obedeceu promptamente. Correu para a mesa que lhe indi-
cavam, próximo do leito dc Helena, c encontrando um copo cluio de agua,
iiegou n'el!e e deu-o á sua Ucmfeitora. Helena bebeu o liquido de um trago,
mas de súbito, tornando-se ainda mais palirda do quo estava, estendeu as
mãos para a írente. deixou cahir o cepo que se íez cm pedaços no chão, e
co:::,ççou grilando afílktivãmente.

¦—«Ahi Marcelia!... minha fiib...., que dores horríveis... aqui.
aqui!... exclamava a pobre senhora.

AO PUBLICO
COMO St. EXVUNIi.NA?

Tomando cites de baixo preço^ com-
poslor, de café de péssima qualidade,
chõchos, cocos, cascas, .pães, cíc, cie,
o que tudo torrado, com 10 a 30 ''Io dc
assucar 'mascavo, dá o café que geral*
mente bebemos.

Os ingredicr-li-a laòlmii onnunicrados
são applicados: os primeiros para liara-
tc.ircni a mercadoria, o scijtiiido (asstt-
car) para dar cõr o tirar o amargo
dos taes ingredientes (pie, carbonizados,
produzem a potassa que nos envenena;
produzindo o assucar a 'fermentação que
nos difficullando a digestão a azeda
o nos inioxica. Assim sáo_ quasi todos
•os cafés moidos expostos á venda.

COMO JÍ-iO SK V.NVKXUXA?
Tomando o CAFE' ufiív Ulivu. puro,

sem -iiistuM. c de superior qualidade,
torrado cm tuna niacliiiit. (única no
Rio dc Janeiro e adeptada cm toda a
America 

"do 
Norte ¦& Argentina) que só

torra cafés de superior qualidade, cm
virtude do lorrador ser cm crivo c o
fogo ir dc encontro ao grão de café,
queimando assim -c pondo fora o que
café bom não fora, e não como Iodos
os sons- congêneres, que são torrado-
res liermeticainontc fechados, torrando
tudo quanto nellcs -se colloque.

U café marca GKN'UPN'0 chama a
attenção do publico intelligente para
esle grande factor da sua saude, da sua

Ó.CATE' GBNUINÒ não & torrado
com assucir e tendo .1 própria còr do
caíé (que é loura c não negra) tem o
sabor iigradabilissimo da cafeína e não
um mixto dc café v. rapadura.

¦Cor.scio do que diz a v. cx. pede
que seja experimentado, para o que se
encontra á venda cm Iodas as casas do
comestíveis e em sua torrepicção t*
nioiigeiit, i rua Marechal Fioriano Pei
xot«>, ;|S c rua da Prainlia, 19. Telepho
ne, Norte, 177 — Hio de Janeiro.

II. 4380.¦ _-•¦*»._¦ 

Por portaria, o inspector designou os
rs-riplurarios Vietor Paulino e Mario
Corrêa para classificarem e avaliarem
os contrabandos constantes dc 60 bara-
lhos de cartas apprclicndidos pelo ofíi-
ciai aduaneiro Augusio Ortiz, auxiliado
pelo remador Francisco de Oliveira, cm
-I do mez dc abril ultimo, no armazem
18 du Cács do Porlo: dc tres hilos e
oitocciitas gramtnas de botões dc ma-
dreperola, pelo ofncial Augusto Ortiz,
auxiliado pelo remador Manoel Janua-
rio da Silva, cm 30 do mesmo mez
110 mesmo armazém, c dc 200 gramtnas
dc botões para calçado, pelo official
Carlos Magno da Silva, em 3 de abril
lamber.'., u bordo do vapor francez Ga
rcnna..t

— Foi designado, tambem por porta
ria, para servir interinamente no car-
go dc ajudante de guarda-mór, o ir
escriptúrario .Manoel dc Castro Lima

AVISOS
COl-l-1.10— lisla rrp.irticão expedirá sn»

Ias pelos seguintes paquetes:liojc :
(Cuhatâo, parn Pnranaeuíí, Antonina, Suo

Francisco c líio Grnntlc do S*-*» w
cebendo imijrcssos ate ao meio-dia, cartas
para o interior ate ás iai|2 da t;ir«.o. ídem
com iportc duulo ate á i e objectos para rc-
RtPtrar até ús ti da manliü.

Jlapcrnna, oara Angra, Paratv, portos dz
S. Paulo, Paraná e Santa CaLliarina, reci
bendo impressos até us 4 Iioras da nianlii
cartas para o interior ale ás 4 i\2, idem com
poitc duplo aió ás «.

Garonna, pura Uakar c Eiirouíi, via Lis*
hcü, recebendo impressos ate :i (1 hora *la
ta.de, cartas para o exterior n'0 ás 2 c objc-
cios para registrar ntó t.o meio-dia.

liahia, nara Victoria e mais portos do nor-
tr até Maná-.--, recebendo impressos alé ás
S horas da manhã» cartas para o interior nté
á;- 8 1 {__>, idem com oorlo duplo até ás o

Üricja, para Santos, Uio da Pinta o Pa-
cinco, recebendo impressos até no meio
¦dia, cartas para o interior a'.' ns 12 r[j th
tarde idoiíi com porte duplo c pura o cxlc
rlor até h \ c objectos pM*a registrar nlé á
11 da manhã.

Amanhã:
Itatmiia, pir.-i Santo., 'Santi Catlmrin,. ,

Ii:o Orande do Sn!, recebendo impressos nté
ái 3 horas da manhã, cartas para o interior
a-., ás StU, itlcm cfiin rerlç duplo nl- ás
o e ohjectos i>ara registrar até ás 6 da. larde
dc hoic.

Javary, para Cabo Itio. Victoria, Caravftl*
hs, lllióos, Uahia, Aracaiú Penedo, Villa
Neva, Maceió e Recife, recebendo ímpresos
alé ao meio-dia, cartas oara o interior <ité
ás \21\2 da tarde, idem com potte duplo
ate á 1 e objcctcâ oara registrar até ás 11
do manhã.

TO Ti RIA
C-ipitíil Ffitorol

ne.-mmo (los nremios da !•_• loteria
do plano n. 337 112- extraeção do
ar.no de -910, i*euli7.ida er.i 23 de
maio do lPiC.
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<j d-ttii Uu ií-jvenio, Manoel Cosme Pinto,
O d:re_to*-*prcsi_icntc, Alberto Saraiva do

Fonseca.
O «!irec:«-,r-*H3Ís"c!i'e, dr. Anlonio

0'"iilho dos Santos Pirt^, viec-presi-
(lente.

NDICAD
.-.nviifíMins

DR. AMAI.10 DA SILVA _. Rus TJru.
gi-ipua 11. 7, 1» ondar,

DR. AGENOR MAFRA — ResiOcncia e
consultório: rua Riacliticlo, 2=^; tele-
phoue i.o-;^, Central. Consultas das 2
tm deante.

DR AGENOR PORTO — Prol. da Fa.
cuidado. Con5. Hospicio, 92, das 2 hs
5. Res. 1 Marquei dc Abrantes, 12, tel.
_-8S, Sul.

DR A. MAC DOWELL.—(Doe. da Vac.
dc Medicina). Molcsli... internas.—Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Cons. :
r. Hospicio Sj, das 3 ás- 3. — Kes.:
S. Clemente 11. 187. Tel. 17:0, Sm.

DR. ALBERTO FRIEDMANN __ Mol.
dos pulmões, Forra, cm Vienna, appro-
v.-ulo pela Fac. ilcd. do lt. de Janeiro.
Cou*.: r. Alfândega 5S. de 1 íis ;i. Kes.
Hotel Internacional. Tcl. part. 711-. V.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade dc Medicina.
Con?.: r. Asscmbléa 87, (de 1 ás 3),
terças, quintas c sabbados. Resid. Ira-
vessa Crui Lima. st. Tcl. Sul Í93-

DU. ALFREDO EQYDIO — tsp.: Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Kua
C. Iloinfim S17 (Pli. Freire d'Agiunr),
<las 8 ás io lis. e Sdor. Euzebio 50.(12
ás 2). Ues. K. C. llomfim 793- T.V785.

DR. ANTÔNIO PACHECO - Mol. liron.
dio-piilmonarcs. Trat. da tuberculose
nor injecções iiitratracheac*. Kcs. R. do
Bispo 221. Tcl. 1822,V. Cons. R. Ou-
vidor 1,-1, das 3 ás 5 '"• Tel. 1802. N.

DR C. BRAUNE — Longa pratica 1I03
hospitoes da Europa. Clinica medica.
Esp. coração c estômago, Cons.: rua de
S. Tose, 112, de 1 ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo-
leslias pulmonares. Cons. tua Uruguayana
35, das 3 ás 4, ás terças, quintas e sab-
bador.. Rcsiil. K. 24 de Maio, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — De
volta de sua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Fioriano 99. Tcl. N.
1917. Esp. em vias urinarias, syphilis e
pelle. Cous.: das 10 ás 12 c 3 ás 4-

DR. CIVIS GALVÃO —Clin. tucd., sy.
pliilis, vias urinarias. Exames de inis,
escarros, urina, etc. App. o 60G c 914.
Cons. c res.: r. Cinstituiçâo 43, sobr.
Tcl. 2i 11, Centr.

DR FLAVIO DE MOURA — Clinica me.
dica. Cons.: rua Coiulc llomfim, 654,
das 11 ás 12. T. 2293, V. Res.: rua
Uruguay, 268. Tel. 1050, Villa.

DR. GARFIELD DE ALMEIDA -- Do.
cenle dc clinica da Faculdade, chefe do
serviço de Assistência da Liga Contra
a Tuberculose, lies.: S. Salvador, 22.
Cons.: Sele «lc Setembro u6. Tcl. C07,

DR. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo esnecial ten-
do conseguido n cura radical em centenas
dc doentes. Pratica o processo dc "For-
naiint". Cons. r. Onerai Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, ginecologia, vias urinarias. Louro
e:*crcie'o, prol. c pratica, rcccnlc r.os
hosp. dc Paris c Berlim, Cons. c res. r.
K. íi. Copacabana G21. Tel. 16R4, Sul.

DK. HENRIQUE DUQUE' _ Consulto,
.-io; rua da Assembléa, Sj, residência:
lí. Riachuelo. 332.

DR. J. MASTRANGIOLI — Assist. de
cl. med, tm Fac. JCx-intcrno do Hos».
Cochin t!c Paris. Serviço do prof. y.WTd.il. Cons. e rc.-.: r. Paulo FrontUi,
5. Tcl. CioiA, C. das 2 ás 4 Ks.

DRS. J. R .MONTEIRO DA SILVA e
GUSTAVO SAUERBRONN—Cl. medi-
co geral. Trat. pelo emprego cxcltisí*
vo <las plantas medicinaes da Flora lira.
si lei r a". Cons,: das 12 ás .;; r, S. Pc*
dro u. 38.

DR. LINO DAS NEVES-Formado pela
Universidade de licrlim. Kspecial t nas
doenças do estômago; ficado c intestinos.
Rua da Asscmbléa n. 58.

DK. MARIO DE GOUVÊA —Cl. medica,
partos/jC mol. de senhoras, Cons. R. 24
de Jlaio (i.| (.. ás o), ás se .lindas, quar-
tas e sextas. Res.: r, Bella Vista 20 (lín*
cenlio Novo). Tcl. Villi i£li.

DR. OZORIO MASCAKENHAS—Cir. em
pcral, vias urinarias, tnol, de isenhoras,
cir. infantil e da garganta, nariz c ou-
vidos. Cons.: Av. Kio Hranco, 257, 2»,
3 Ss 5. Tel.040 Res. V. «Ia Pátria 11.229.

DR. PEDRO MARTINS — Esp mols.
do estômago, coração, figado e rins.
Cons. 1 rua dos Antlradas 11. 52, sob.
Tel. 1.736. Res.: rua N. S. Copacaba-
na n. 99,1.

DR. PIMENTA DF. MELLO — Comut.
tas diárias (e::ce|ito ás 4,'s-feiras), Ou.
rives, 5; ás 3 lio:as. Kesid.: Affonso
Penna n. 49.

DR. ROCHA DRAGA — Ttcs. 8, de
Mesquita 22:, T. 110S, V. Coní.: 1°
dc Março iu. á3 4 hs. T. 15:11, N.
Pliarm. Crua Vermelha. 11, de JÍesquita
758. (11 ás 2 c 6 ás 7 n.. T. 1551, V.

DR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA — Cl.
medica, partos c mol. da senhoras, Cons,
:*. S. José uc, ás 3"s, s*s, e «abb. das
5 Ss 6 hs. Tel. 6.170. C. Res.iK. José Ilo.
nifacto •._!. T. os Snntos. Tel. 1856, V.

DR, TEIXEIRA COIMBRA.— Cl. med.
pcllt™, .sypliilis e vias urinarias. App, G06
e 914. Cons.: r. Acre 38, das 10 .... 11 e
das 4 hs 5. Tel. 32GS, X. Attende clia*
mados do interior. Res, r. Alegreíq-A.

CMNIC.l MEDTOA, MOTjBSTIAS
DAS SENHORAS, SVPHIIilS

DR AHNIBAL VARGES - Mol. dar, se-
nhoras, pelle e trat. espec. da syplillis,
App. electr. nas mol, nervosas, do nariz,
Rarnanta c ouvidos. Cons.: Av. C«>uics
Freire 00. das 3 ás 6 li*;. TI. uo?. C.

DR. GRCGORIO RISPOLI — Medico,
operador dá Ueal Universidade de Na«
polis e da Fac, do Rio de Janeiro, Cons.
e res.: Av. Gomes Freire ,17. T. 17.17, C

DR. J..FONTAINIIA — Clinica medica,
sypl-ilis, vias urinarias c mol., dar, senho-.
ras. Cons.: R. 7 de Setembro, 116 (das
4 ás 5 i|a lis.). Res.: lt.' Valnaraiso, 23.
(Tijuca).

DR. JULIO XAVIER _ Clinica medica
e dc moléstias de senhoras, Res. U. Felix
da Cunlia. 43. Tcl. Villa 939, Consultas:
dc 2 ás 4 edas 7 ás 9 hs., da noite, 11.1
lí. líarüo de Mesquita rn.

DR. JOSÉ' CAVALCANTI —Clinica me.dica c syphilis. Cor.-. Sele de Setembroi.íq, das 10 -!__ á1; ij c das 4 ás 5 i\z.Res. r. Senador Octaviano, n«S.

CM.VT..A MEDIDA — 1'ELTiE V
SVIMIIf.TS. —. CUH.VS I-ELO"RADIU-tl"

O DK. ED. MAGALHÃES cura r.s dotn-
ças rebeldes da pelle c nuicosas, ulcerascancerosas, rlieumatismo. uevralgias, tu.mores fibrososi artliritismo, dyspcpsia,sypliilis e morphéa. 7 7bro. 135, ás 2 i:s.

MOM-STIAS 1)0 ESTÔMAGO, FI-
GAT)0, INTESTINOS E NEU-
VOSAS

DK. CUNHA CRUZ — Cura o hab. dacinl.iia... por siif!sest_o, c com ns ined.Siilvuiis" e "Gottas de Saude". A
primeira cons. para verificar se o bal).e eii.-r.vel é gratuita. R, Carioca 31, 3 ás 5.

DOENÇAS MEXTAES E M_It-
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ Prof. de cli.ntea «Ia Fac. com frcqiicneia dos princi-paes hosp, europeus, Cons.: r. da Assem.bica, o., das 4 ás 6, 2,as, 4.«s, c C.«s-lies. \. da Pátria 3.5 Tcl. Sul 824.DR. W. SCHILKE — Consultas, Casa dcSaude Dr. Eiras, rua Marquez de Olln.da, a1», 4.13 c o»s. Res. r. llambina
40. Tclcpli. 114.1, Sul.

Cliuictt nicilirn-cinirfiicn dos ili-s,
Fell.y Xoguolrn c Julio Montei*
ro, á i-iui Scnndoi' Enzoblo, ass— Tdcphonc, Norte 1.18C.

DR. FELIX NOGÜi-RA-Op., partos émol. d* senli., Iiydrocclc, rsircit. da ure-thra. fislulas c corrim. Trat. c.p. ,1..
syphilis; nppl. de "C06" c "9:4", (11 ás2) Res. trav. dc S. Salvador 211DR. JULIO MONTEIRO - Mc«J. Hosp«le ..._ Sebastião. Mol. internas. pu!m_o*
çoracao, ligado, e-.túinaso e rins. Mol.iufectuosas Csyplulis, etc.). Das 2 ás 4lis. Kcs rua de Ibiltliuna 35.

TRATAJIENTO T)A TlllKRClir.O.
SE IHITiMOXAR l'M.0 v:\EU.MOTnOKAN AUTÍIICIAL
(1'focesso ao Forlanlni)

DR. ^EDGARD Ar.RANTEs"!- Cons.:r. S. Tose tt. lofi (2 âs .1). Tel. C.o-j37. He-.d.: r. üjrão de Flair.cniron .17. Tel. Sul 0Cd.
TRATAMENTO DA TÜBER*

CüfiOSE
DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol, internas.>.a Ijoca do Matto, Meyer. Trata a iu-berculosc pelos processos mais moder-nos. Res. r. Naiarcth 93 (Meycr). Cons.As..cmbl_a 73. das 4 ás 6 hs.

MÉDICOS E OPERADORES
DR. GRACILIAKO GONÇALVES CRUZ— Medico c cirurgião sdjunto do Ilo*.

pitai dc -V. S. da Saude. Res. r. Thco-
pliilo Ottoni 1:3. T. 34S2, N. Cons: r.i" de Março 10, 14 ás 16 hs. T.I.3I.N.

DR. ALFREDO PINHEIRO — De voltai.a Europa, onde praticou nos ho«p desangue. Cons.: Asscmbléa 75, 1», Tel.C. 704. das 14 ás 16, I!cs.: «,'. S. Capaca-bana 814, Tel. S. 1S21. «la-, 8 ili is 11.DR. ARNALDO CAVALCANTI - DaMaternidade. Operações, mol. de senho-ras» vias «rínarias, partos sem dor.Cons.: 1» «ie Marco 10, 3 ás .. Tcl. N.1331. Re?.: Bacpendy 13. Tel. 731. Sul.DR. LICINIO SANTOS — Anp. do C06 e
DJ í- Cuia rápida ila -.or.orr!,. c ih pri.sao dc ventre, do corrim. das senh. e daimpei. Kvlta 3 gravidez nos raso.*; indi'*.'lons. e rc;.: UruguayU4. T. 2:2;, V.

CLINICA CIRDRGIOA, VIAS
URINARIAS

DR.. A. COSTALLAT — Do -toso"**}*,Mi-cricordin. Com pratica dos 1kw>' ,irIlcrllrn e Paris. Çiis.: r. «Ia Caíió-j
30 (das 3 áa 6 lu.). Resid.: rua daíLaranjeiras, 80 (tcl. 3956 .'.)

DR. ALBERTO DO REGO LOPES
15o. Hospital da Misericórdia. Vias _-Tnarias operações cm geial, Kua Sete ,1.Setembro, rjg.

DR. CARLOS WERNECK — Clrurri-oda Sta. Casa. Cir. de adulto, e creanças-mol. ilas vias urinarias e mol. das senhoras, Cons. r. Ourives .. ás 3 lis lí.r. Senador Octaviano 12, Tel.ti ri.-. 
'

DR. CARLOS NOVAES-Mcmb da 
"\.,

Franceza de Urologia. Trat. «lá blenorraguda c chronica estreit. a prostatiu--.cbronicas pelas correntes thermo.eíccirj'
cas. Cons. r. Carioca 50. das u á« i-'

DR. JOAQUIM MATTOS _ Do lloVi,'da Saudi-. Mol. dc senhoras, vias u .narias, hérnias, hydroceles, tumores «í,lseios c do ventre. Rua Rodrigo Silva -
DR LEÃO DK AQUINO - Da Aend.' í.Med. do Hosp. da Gamboa. Esp. vii>urinarias, mol, «Ias senhoras, operaçõeicm geral. Kes.: Cosia llastos 43 Tel25o, C. Cuns.: Gen. Câmara ni, di3 ás 5.
DK. NELSON MARCOS CAVALCANTI— Dos Hosp.: Miscr, e licuci. poriCirur-jin, mol, <las senhoras e vias uri'narias. Cons.: 30, Ourives, 3 á. 5 !¦,Kcs.: Passos Manoel 34. T. 3197 r

mÕEÍsSas das sEx»õiã_r
OPERAÇÕES, PARTOS 

'

DRA. ANTONIETTA MORPURGO - D.Soe. üc Med, c Cirurgia, emn pratica ,1 <hosp. da Europa. Res. e cons R j. •
José, 49. Consultas ás :•.«, 4*3'c Ms j»1 ás 3 hs. Tel. 318, (*•

DR. CASTRO PEIXOTO -- Chefe doserviço de partos de Polyclinica de Cr*ancas da Santa Casa. Tcl, V • -fi,,'
Res. R, Iladd. Lobo 402, Con. i. i;r,'
guayana, 25, das 2 ás 4 lis. '

DR, CAMACHO CRESPO - parto. .moléstias de senhoras. Kua Conde tIloinfini 577. Tel. 1,171, Villa."DR. DACIANO GOULART -, ))., p,,-..clinica de Creanças, Cons.: R. Urugiiayá'
Va 23ít(1?'. •*/'. G h*- T™ 3762, C. lif'Kua Hadd. Lobo 130. T. nn. Vill

DR. DANIEL DE ALMEIDA _ cü-áradical das hérnias. Residências rua d,-Hospício n. 08 e Erani n. 7.DR. MASSON DA FONSECA _ Doce.te da Fac. de Med. e medico ad] i|nHosp. da Misericórdia. Cons. rua .ti.uayana 37, das 3 ás 5. Tel. 1043, CKes.: Laranjeiras 354. Tel. jS.8, C.

MOl-HSTIAS DAS SENHORAS
PARTOS. OPERAÇRES, VIAS
URINARIAS

DR. A. BARRETO PRAGUER _ ComI itica ua Europa: Partos, mol. ,!..,senhoras e das vias urinarias. Co -s ¦
Uruguayana 8, das 3 ás 5 In. l(,-."-Jiari-ucí de Abraules 142. T. ,.-<,. s.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE'-~"~,
heiuorrh. titerinas, corrimentos, -lls")_n...i,
etc., 6cni operação. Nos casos indicaiío'!evita a gravidei. Con.-.: R. 7 de S-icn-'. -
iSf'. dc 9 ás 11 c de 1 ás 4.Te. i,,,,'DR. RAUL PACHECO — Cl. mciü-i*
partos, mol. de senhoras. Trat especialdos tumores malignos da pelle e do .:..:•.
cer do ecío. Cous.: Ouvidor 171, dc -
ús 3. Kcs. Hadd. Lobo 3l!j. Tel, Mc .\.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA Ml*.
TiHElt — TUMORES DO VtlN-
TRE E UOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — I_ doeeiitida Faculdade. Kcs.: rua Riachuelo 11.247 (lei. C. 94S). Cons.i tua Cariocin, 47 (das 4 im deante). Tell Ceut.
3.217.

MOLÉSTIAS DA (GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. APRIGIO DO REGO LOPES — UcHospital da Misericórdia. Consultas, r..aSete de Setembro n. pij.DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-A".
siaicuto da clinica do Prof. Urbanla.cliilcch, de Vienna. Rua SeU de Se-lembro 82. das 2 ns 4 !t?.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas: ouvidos, nari_, gargau.ta, vias urinarias e operações. Cons.rua Sete de Setembro, fij, i" andar, Res,
Felix da Cunha n. 29, 1 ás 5.

MOLESTJAS DA GARGANTA,
NARIZ K OUVIDOS, IÍRO.N.
CIIOSCOPIA E ESOPJIAGOS*
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR
CONDES—Assist. da F. de Med. V.x.
assist. do Prof. Rrigger (Ilrcslau) c d.Prof. Killian (Flerlira). Uruguayana 2.,
1 ái 31I2. T. 37C- C. Res. Russell io.
(T. 37S° C.)

DR. SA' FORTES _ Medico do Hosp.da Gamboa e c.jissist. da» clinicas daParu, Berlim e Vienna. Cons.: rua d.Assemblca n. 44 (de 1 ás 3 horas).

MOLÉSTIAS DOS OLHOS, GAR.-"AXTA, NARIZ E OUVIDOS

DR ARISTIDES GUARANÁ' FILHO -Uperíçi.es c trat. das mol. de olhos o-vidw, nariz e garganta. Cons.: Uruguaya.na, 4S. Da» a as 5 da larde. Res ruiJardnn llotamco 11, 175. Tcl. 9S6, Sul.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

PANDRADFA BRr.SIL,-! GABRIEL d7íA1.UKADE — Consuliorb: largo d;
D-Sannr-.'L-le ^J"^' ,oJos o"'».
WM 2eE°_?edir.ESCo^

Kua Io Hospício n. tao (das 3 ás s Iic*
«..n.Prt uia8. Icl-( Norte, i"*iDR RODRIGUES CAO' -^Éspeeialisl,de doenças dos olhos. Cons.: rua ,Assemblca 56, 2 ás 4 hs, T. Sul, i8,|t,.

MOLÉSTIAS DA PELLE li'
SVPH1IAS

DK -ALFREDO PORTO _ Com pratle,«los Hosp. ,1a Eur, nicinb. da A. dc Med,biibs. no serv. de mols. da pelle, d.'J ''•¦• 
tf' C' A..°"ri*" Ki'**n- f 

'"¦'¦
_,-;-; «C.H. av. At,111-ca.a», t. S 1,101DR F. TERRA - Prof. da* Facilidade';Medicina, director do Hosp. dos Lázaros
pV'_¥Sbfe>.AliEÍ£o,ifô«,,?3!Í

da^ Europa, reabriu o consultório. Tratipelo radtum os tumores e outras docnçuiua pelle, cons.; 11, Assembléa, 85.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS

DR. MONCÇRVO _ Director Fund. ilo1. ro A. u Inf. do II. dc Janeiro. Ch.ie Scrv. de Creanças da Policl. Esp.,doença.- das creanças e peüe. Cons.:**.(,. Dias 41, ás ij hs. Res.: Mour*Brito n. 58.DR PEDRO DA CUNHA — Da Fac. d.Meibe. c do Inst. de A-rist. á Inf. Cl.medica e das creanças. Cons: Gonçalvei
2'aS-,-,,*i ,-• 3o0i. C., das .? ás 5, Re;.:S. Salvador 73, Cattete. T. 1(13.1, Su!

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS VIU-
NARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA _ Cons.e resid. Avenida Gomes Freire 124 (cmcima da pliarmacia). Consultas das i«âi ii-iit 3 js s liatas. Tel., Cen
DR.'' NAlitiÇO DE GOUVÊA — rrofessorda Fac. dc Medicina; Chefe do serviçocirúrgico do Hosp. da Saude. R. i«- ,itMarço, 10, das 4 ás C. Tel. SiC Cenlral.
MOLÉSTIAS D.Ã^-T7.-VVií?)irr*r"T.

PARTOS 
"¦*'" *

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAUJO e ÇLODOMIR DUARTE-Assist da
-.;!.-_ i T-a,"la c?fa- Com i'r;**ic:' "io*Hosp iia Iiuropa, Cons. r. Carioca Cn, -,
as s hs. T. ar;.-, c. Res. Alzira Brandãon. 9. l. Maternidade 955 C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE*
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docentelivre da Fac. dc Med Cons R As«emblea, 23, terças, quintas e sabtiados. á'
4 lioras «li tarde. Kcs. 11. ÍI. Carlota 63,(Botafogo). •

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moléstia.de senhoras e partos, Cons : Rua tJri*
guayana, 8. Kes.: rua das Laranjeira»

DR,' RODRIGUES LIMA _ Professor daFaculdade dc Medicina. Consultório: r.Assembléa (,6, resul 1 Flaine-ii*,-, Ks'DR. TIGRE DE OLIVEIRA _ Cons •
Assemblca, 28: 2."s, 415 c 6"p _.«"»ns 4 horas. Tel. C. 1000. Ues.* Praia de«otafogo n. lüo.

MÉDICOS JIOMOEPATHAS
DR PEREIRA DE ANDRADE _ Cons"AV. Ooincs Freire 121 (2 í.s 3). r. -jdc Maio 186 (das . _s 7 hs, e r. Eng?dc Dentro l26 das 10 i|j á. ,, ,;.. Kcs.r. II. Anna Nery ,p8 (Roeiia)/!'. 1O84V.

ANALVSES CLINICAS E
MIOROSCOPIA

DR ALFREDO. A. DE ANDRADE -
,':?.'• rfT c-;,ecial.d ia Fac. dr. Med. doIns;. Pastcur de Paus. Trabalhos i.iradiagnostico ined. analyses cliimicas cx-microscópicos, etc. Uruguayana 7D*-Ww--,WE AIÍAGÂ0, e ARTHURMOSES-Laborat. Lrgo da Carioca et,s°. Tel. 427;, Ç., tcl. da res.: i.- ,
f»«. il 

'-!_* 
i *'!í' 'lc ,,ri,;a- °-c'i'---fez-tcs, K. de \Vas5crmann, etc,

DR. SILVA ARAUJO (PAULO)' _. Srp.i.hs; ,1, —606 Mol. infec.ao.as* vac.üe nnght, An. de urinas, «anaue (tv.íiho, malária, sypliilis), escarros, etc. i»d«Março ij, 9 iii i: e ít 1 is 3.T. 5303, N,

_¦*_-; 1& '
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CLINICA OROLOfaOl

DR^ESTELLITÁ LINS—Assi».. da Fac.
it Mal. Cir. da» vias urinarias, doen-
eis 

'da 
urctbra, próstata, bexiga c rins.

Cura do eslrcit. o da blenonrh. pela
electrici. i Andradas 52. T. 173C N.

i-y^rjp*ryy*»*fr*,tt»*^^
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ÓIKUBGIA INFANTIL , ,
DI! PINTO POKTEuLA — Memb. da

A «le Med. e lio hosp; S.Zactinrios.MoI.
med cirna', das «causas. Cir. geral,
f.,-,i-c. c infantil e orthop. Res.: pr. S.
Salvador 61, C. Quitanda 50, 3 os j.

ni{ SYLVIO REGO — Do Inst, dc As-
sist. ó Infância. Cirurgia Reral. partos,
cirurgia <lc creanças. Rcs.; V. ltauna
,',i (lei. 2C66, Kortc). Cons.: Gonçal-
vi»'Dias 41 (tel. C- 3o6i).

CUlIlíKÜIOliS DENTISTAS

Dit BELLO RIBEIRO BRANDÃO —
Itua AsnemUléa 3a. t* andar.

EMÍLIO DEZONNE — Cirnrgião-dcntis-
w, Uijilomadüi com longa pratica. Pr**-
eu; e 

'condições 
dc pígamento ao alcan-

,«:• tle todso. Cons.: cleetro-denlario. Alto
ela (.'ouleitatia Japão, Est. do Meyer.

DR M1RANDOLINO M. DE MIRAS-
DA — Especialista cm extracções sem
dor c tratamento dc íistulas, Das 8 ás"
i- horas, nos dias ulcis. Gonçalves Dias
ií sob., lei. s-Cf*. Central.

fiR LUIZ FERREIRA DA COSTA —
ijlplomado pela Escola Lavre de Odon-

I «Ingla d.» Kio de Janeiro, com lo an-
IJ.'dc pratica, Cous.i r. Uruguayana
,;. 31 (lei. O. iC*9>«

HOMOBOPATHIA

PHARMACIA HOMOEOPAXICA — Dc
Araujo N.ibrcga 4 C- Completo 6orti-
uicnto de drofjas liomocopat. recebidas di«
nct. Esp. pliartu. "Nimphca Vitilis",
".v:i a «ura da impotência; V. Pátria, ao.

t-ARTIi.IH.AS
MME. HELENA DIAS PARODI —Par-

teini formada pela* l-ac. de Medicina dc
llueiio» Aires e Kio de Janeiro. Res. c

;,:>,>.. nia Vicente de Souza 24 (antiga
Ilaiubiiu) — Botafogo.

CUKA I»AS HÉRNIAS

.'ASA GERALDE3  R« Hospicio ti8.
i'v:« especial dc fundas, «de todas as
qualidades, para Irai', das hérnias. De

ijíco a i.'f. Preços rem competidor.
""TUA«MACIAS 

K DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA K GAIA-
l..lior:al.iri(> de produetos cbiniiieos c
piiannac. 1'. CAIA. Completo snrtinicn-
li «le «Irivjas. Secção de üomocopathia.
lt. Senador Eincbio 238. Tel. 1.186. N.

PHARMACIA B DROGARIA SANTOS-
r.iiide llomfiin «36. llrs. José Ricardo,

ai 9 á:i 11. Almeida Pireis, de 1 íl 2.
Arseuu «jtiinul, para oa fracos. Cyaho,
(..mol c Hteno-tfianata, gouorrhéa,

PHARMACIA CAPBLLETI — Hutiinytii
14a, T. 1048, H. Compl. sort. de dro-
«as r i.rt.ductoj pharni., Cons; Drs.:
I.myipiiü Cabral (9 ás 10) c Santos
Cunha lio ás ti>. Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Bcinliin
.-So T. 2t7«i, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 ás it; dr. V. de Soura. 8
ás <i «Ia tu. « 4 is 5; dr. l.in.u Silva,
¦ Ias 7 is K n.l dr. P. I«inm, 2 ás 3'

PHARMACIA HAUOCK LOBO — (M.
l.apclcti) — R. ilari. I.obo 164. T. V.
1387, l*'ab. do Carbo-vieiralo de Borges,
ilo l.lixir «lc Cilro-»i«rato e Dcpursan.
Cons. dos drs. A. Alves e A. Autran.

flARMACIA MACEDO SOARES — R.
fiend. r.iijitbio i*j. Direc. dc Samuel de
•Macedo Soares. Cons. de 1 ás 4. Dcnos.
.Io Dcrmopticuo!. efflcae nal ulceras,
.czf.m...,. ele., sypltililica», etc. T« N. 702

PHARMACIA MEM DE SA' — Av. Mcm
«le Sá 80. Completo sortimento dc drogas.
Seci.-ão de perfumaria. Cons, med.: Dr.
I.uiz de Castro,, a ás 3, e dr. Guilherme
Silva, q ás 10. rcrço3 de drogaria.

PHARMACIA SAO THIAGO — Ria
«.'onde «le Bomfim; 240. Tel. Villa 14S9.
Consultas diárias e grátis. Dr, Ernestu
Thibáu Júnior, dao 81(3 Ss 91|2. Dr.
Ernesto Possas, das a i|í ás 10 i|e.

'IJAKMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM 98. TIILEPHO-
NE, VILLA, -83.

""jIISI«KCIALIDADES 
riIAIMA-

C1SUTIOAS

i.lYOSTHUNIO, formula do rir. J. M.
de Macedo Soares—Mdlior louico recou-
stituitite, e indispensável _*s creanças, ve-
ittos, dor.zel!.i3 c ás senhoras durante o
ffCavídej: e anua o tintto. á*í ama** de leite

j-MULSAO DE OLEO DE FIGADO PE
BACALHAU, com hypõphospliito de
cálcio e sodlo dc Abreu Sobrinho. Rc-
mediu por encclleucia para curar asmol.
pulmonares e debllidades. fi. da Lapa, G.

EUPLINA — Kortn. dc Orlando Rangel.
Na toilette das teulioras não tem rival.
(Jsa-r.e 110 banho; como dcnlrificlo; nas
feriílas e 1110L d» |icllc; cm gargarejo e
em iultalaçoes.

OS EMPREGOS PARA
TODOS

A EXPLORAÇÃO DAS MINAS

A industria agora miais florescente c
a que lem o nome «de exploração das
minas, e talvez devido a isto ó que tein
augmentado tanto o ipapel-inocda.

As hiíkiií são as pessoas tle cabe-
daes oa que prosperam no commercio
pela freguezia conquistada atravez dos
mclliodos correctos que attráem o con-
ccito publico. O capital i a «pressão que
os desoecupados, sob o nome de wií-
nciros, exercem pela chantage, nas se-
guintes condições: Um quidam, nm
sem vergonha qualquer, que diz que"todo o mundo é seu", apresenta-se
com documentos falsos ao dono da
mina, ameaçando escarolo com artigos
de noticiário, se não sc lhe quizer pa-
gar pelo menos uma parte por saldo,
isto depois de terem tído repellidas as
suas investidas sob a fôrma de- ermo-
Ia. 'No dia seguinte, apparcce um ativo-
gado da comuiandila, suggerindo a idéa
de sc fazer um accordo amigável: de-
pois, convida a ir ao eseriptorio delle,
para tomar ares de importância, como
se quem deseja falai não é quem deve
procurar; c, caso não tenha sido atteu-
dido, o cscarcéo a.ppareoc cm Iodos os
jornaes para parecer çiue se trata de
verdade, visto a noticia ser dada por
;odo3. O advogado qu<-- faz as propôs-
ta*s. nunca «; o mesmo que apparcce
como tendo dado a denuncia, mas «m
substancia trata-fc <lc tres pessoas dis-
tinetas e nma só verdaddra: o credor,
o qual ú quasi sempre mn devedor por,
quantia muito maior -que a do seu tal-
so credito — c dois advogados, um
para as visitas aos negociantes, c ou-
iro para figurar nas denuncias.

ü advogado procura o delegado, do
districto para lhe dieer que denunciara
uma casa comnisrcial implicada cm coi-
sas do arco da velha, clc que no dia
seguinte apresentará as provas — cm-
bora lá nunca mais ap.pareça.

Com artigos já proiaptos liara, os no-
ticiarios de todas as folhas, artigos con-
lando coiâíis cm desharmoma oom as
noticias dos outro?, o advogado vae <le-

pois a cada redacçâo, dando um artigo
como furo que fará sucçcsso.._

Ila abraços, apertos de mãos —- c,
no dia seguinte, 'o aceusado vendo o

publico contra ai como sc fosse uma
mat ilha de cães açnlada contra as per-
nas dum pacato burguez, vae procurar
o advogado que lhe veiu como amigo
fazer a propwta, («7o cmifyo elle era
aue ale não é o da denuncia, e o nego-
cio se abafa com um conto ou coisa
que o valha! Estes exprf1entes_podu.11' -,. molHi-ln contra unem uao Ki»csurtir resultado conlra quem
escrever .para jornaes, contra quem nao

?«n advogado' dedicado, ou contra

quem anda no mundo porque \c os ou-
tros andarem.

A maioria ladra porque ouve os ou-

tros ladrarem, c se vir os outros bati.
rem em alguém, batera lambem-....

Tres; quartas partes dn humanidade
deixam-se suggcsliontir pelos joniacs, _c
não sabem o qtie fazem; c por P»f''ss°

facto de sc ter sido escorraçado

era. tudo si o cego, aquelle que nao
se enxerga, é que pôde combater uma
coisa que elle *proprio tambem faz dc
outra maneira. •

O occiiltista, infundindo a.convicção,
abtem os recursos aue deseja. O di-
nheiro que ganlia, elle não o le\M para
o outro mundo; passa a constituir ga-
nhos dos jornaes através dos «aruiiui-
cios, c omprega-se era coisas que, se
não fosse o dinheiro que assim ha
para ellas, valeriam menos. Não ha,
portanto, razão para inveja. Cada um
procure vender suas sardinhas, e não
se preocetipe cm desprestigiar as dos
outros I

A chantage, sim, £ que coMtilue ver-
dadeira exploração ou roufc, pois o
escândalo que ameaça fazer pela im-
prensa é uma pressão como a do la-
drão, que diz Hands upl eniquanto o
moralista llie limpa i?s bolsos I

Sltalcespearc d sse:"Quem rouba ..vinha bolsa rouba ai-
guina coisa que talvez lhe dê provei-
to; jnns quem lira minha reputação
rouba uma coisa que não o enriquece e
que me faz verdadeiramente pobre!"
Para Shalcespeare, como para todo ho-
mc.n sensato, o lad-rão de estrada
portanto, menos funesto que o ladrão
da reputação alheia por meio da iai-
prensa, sobretudo quando não ha pro-
vas, *e o aocusado não foi julgado pelos
poderes competentes, A boa educação
prova-se lambem em não aggravar a
1x-:ia, creando contra o acetrsado uma
corrente de opinião que o iranossibilite j
dc ganhar a v-da, tal como com o /ca»
Faljcan, Uos Miseráveis, de Victor
Hugo. 'Só pôde ser carrasco aquelle a
quem a justiça incumbir dessa missão,
e não os lesados nem inuito_ menos o
jornalista, o homem cuja missão é a
de sacerdote do bem .pela suggcstão da
icipreusa.

Não ha duvida -que_ 110 nosso meto
social os jornaes mais diiíamadores
têm circulação; mas não é *>orquc o
publico lhes reconheça mérito ou dê
credito ao que dizem. Assim como uni
touro braváo solto na Avenida íaxia
todos olharem para cllc, afim de s»-
berciii como sc defenderem, — assim,
tambem, quando um jornal mostra a
tendência de atacar, couipra-se-o «para
se suber por onde Sc o pegar -;;o fazer-
se a defesa. Esta popularidade não é,
entretanto, a que convém; pois "quem
diz o <iue quer oure o que não quer".
GcriMido-sc aos poucos unia abmosphcra
má om torno do jornalista que proce-
de incórrechímente, cst,. atiriosphera
obseii«ri'i niais taide um oorebro fraco,
e ficará ttm jornalista de «menos, tal
como no caso do CorJnrio,¦Conlra as academias ás quaes acin-
tosnniente se clê.isifica ik- diplomas,

ii,-

TRO-PATIMA

O SR. JOÃO L«*iGE

O ülustre jornalista c eminente Iw-

mem de negócios João «Cagc (vu«o

João Caziia) deu á espora com umas

verdades contidas na exposição, que

tive a honra de fazer aos meus corre-

tigionarios da Liga D. Manoel II..

Não. 
'Lage, -W não riste; tu deste

um cavação dos diabos e perdeste a

andadura; tanto assim que, depois de

affirmarcs que fino é com acedicmc,

nem com irritação, que te oecupas da

minha pessoa, irrigas-me as remas e

procuras morder-me.
Quando o "M' ho _e Ouro" foi de

yorado por um incêndio, na rua Gon

çalves Dias, não fazia parte da firm»

nenhum dos irmãos Freire. Compulsa

datas, e verás que sc tudo quanto eja-

cuias se mede pelo mesmo critério, c

que por onde te fugiu o cabello tam-

bem se esgueiróu o miolo.
No teu sentir, todos os sócios da

Liga são uns idiotas, analpliabctos, que

para aqui vieram trazendo caixas ^ 
de

pinho c usando fciiioiifoi sem meies.

Os meus correligionários, .lorém, não

se iiicommodam eom o que tu pensas
e possas cscrcvinliar, como não sc in-

commodaram aqucllcs que desaucaste

em uma série de artigos, á tun volte

dc Portugal, e que agora exploras, em

nome da pátria.
•F.a esperava as ituas verriuas; mas

o que temia é que tu fizesses uma rc-

tenha dos teus altos feitos e malan-
dragens, c viesse3 dizer ao publico:
Eis a historia do sr. Joaquim Freire.
Ou, então, que biíasses nos .álbuns da

policia um dos teus amigos retratos, ç
o andasses mostrando, como se fosse

Eutão í que cra dc cs-
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SOCIERUJE MUTUA DE SEGUROS E PECULIOS
RIO DB JANEIRO

S* ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
2' CONVOCAÇÃO „ ....

'•Náo tendo comparecido cm numero legal os srs. miitualistns à primeira
convocação da TERCEIRA ASSEMBLÉA GER.W. ORDINÁRIA, convocada
fuii o dia ao do corrente, de accordo com o artigo íS dos nossos p5*""
TUfOS", fica marcada nova reunião para 29 deste mez, ás 3 horas da tar-
de, «na siMc social, á RUA URUGUAY ANA 47. que deliberará com qualquer
numero de srs. mutualistas presentes. * i,m*J'nv\ar'-*

Kio dc Janeiro .ao de maio dc 1916. — A DIRECTORIA,

Poderoso Tônico dos
nervos e do cérebro

Cortas physiolojicas. Silva £raujo
(Guaraná Iodo Kola Arsênico)

AVISOS MARÍTIMOS
"~""^.~~"~.™«"""^«w*>~^i_i«aaMan_Mnnanv-—«n_,_v—«v

m_t_fg______t_mm____m__1_m__^^

LLOTD mSILGiRS
PRAÇA DaS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

o meu retrato,
calhar I

pedrada como Campos «Sallcs, nao signi
fica que cllc não houvesse Sido _ 1 ti

grande homein ao escolher Murtinhc
f»«C<„inl!l.t.f» «12Ü

JoApxii.M Fasttó;
(S 4-130

co

OAKAGI»

GARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sá, 6 Keccbe automóveis cm esta-
dia e faz todo e qualquer concerto,
\an o q«e dispfie de modelar otlicin»
«iccanica.

,101 í\S, RBI1OGIO8 K 0B,U.C1'0S
DK «*i1iTl!!

MANOEL TEIXEIRA — Joiilheria e rç.
lojoii.-i;.. Compra ouro, pnta e iiruras li.
nus. Oli. de ouri»e» e relojoeiro. tlon-
certos garantidos de j >!ss c relógios.
!<.jilii,.(i Silva 4», 1'erlo ila r. 7 ne -..rn.

utn
nho

para siu ministro. Costuiua-sc dizer

que 
"quem cala consente ou nao cm

razão". Mas é falso: muitos nao falam

grosso, porque julgam isto incompatível
com sua educação, confiam na Justiça
Di"ira, 011 não têm dinheiro para pagar
artigos de defesa. A vida para muitos

pouco vale, não dá prazer, e por isso
não procuram apresentar provas era. con-
livrio Na cadeia estão menos sujeitos
a assaltos, a menos actos dc inaliiqmcc
«li-,- cá íóra. Que su adeanta çm apre-
centar arrázoados de defesa contra uma

immandita que reconhece que o branco
.tranco, porém que diz Que na oceasião

c- branco é para cila o prelo? O caso
é como .1 razão do lobo para com o
conli-iro. ., , . , ,

Llm typo sem idoneidade, vivendo na
muitos annos nas costas dos outros,
mão esposo, máo pae, máo cidad.-.o, pen-
saudo que as cidades são infittagaes para
£cus assassinios, torna-se com o tempo,
pela iuducção destes actos sobre sua
a:ma, um mentecapto. Todo mentecapto
é como sc fosse um homem morto, e
portanto não podo merecer fé contra
uni negociante cuja capacidade nu razão
está altcstada na sua prosperidade. O
indivíduo que pela imprensa descompõe
entro ou vem expor suas qttcslOcs sem
ter sido previamente atacado pela mos-
ma imprensa, é porque não tem provas
ilocunicntacs <la«iuiIlo que acaba dc dizer
contra o outro. Procura apenas armai-
effeito, siiggcstionar os juizes c a po-
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PENSí.0 BRASILElltA — liua Iladdocti
I.obo ia.1, tel. 1716 Villa, a eo minutos
íia cidade, bomltt á Ioda hora, oííercce
boi» acconimüdaçõí.'» a f_imiii;.s c cava-
fheiros d< tratamento,

,'KNSÃO IA TAUt.1. DU COMMERCE
—Av. Uio Hrauen \r,/. X. .ijR, ('. Vara
f.imili.is e cav.illi. de tr.i. Serviço (á Ia

iaiti-1 c a preeo (ir... (i$5"o). Acceila
"fii-Jíi luni. a dnmic. p veiidítu-sc vnlüS.

,'ÉNSAO WOGUEIRA—Martvlial 1'loriano
ni.!. T. itt..j. C, Ema Pemio contiiiiia
:t ofíerecer aos stí;, viajantes <: cxmns. fa*
mi lias couitmii.o.. conforta vcífi tiw cotiüi-
*-,<"! Iiyci.-iiws.—Ualiello Varella tc 0.

PÉNSAO SCHRAY-- K. do Ciltele 1?. a
i(*: (em frente ao ['alicio, Tol. C. 1031.
Alugam *e s.ilss dc licite mobiladas a
tamili.- e iviviilli. de Irai. c mais apoiem-
lui. t'(..-iiilit 1" ordem. Preços razoável».

PENSÃO CANABARRO -- Excellentes
.ipcijeiitos p, familins e cavalh. Diárias
«le ,tSn*«., 5S «• f«f. Tem um bello par<|iie
Pondes «lè Andarali)' c AU. Cnnipista.

r.Gvu, CiiiialíaiTo -71. T. 121J. ",

não lia r.izão .para comíbale
(.) systema i mui faoional *c está \-:il-

garizado não só na America do Xovtc,
mas tiisnliem cin outros paizes.

Nos Magazines americanos vêem-se
aiuuincios de diversas universidades
up.al03.1s á Universidade Internacional,
entre outras a I.a Sallc Exteusioii Uni-
versily, «le Chicago, que envia prospe-
ctos *e até fac-símiles dos diplomas. O
systema consiste no .fornecimento <1^
livros, cont o ultimo 'des qifaes vem
logo o diplcciia soli vi vondição de. sc
fazer iij.i delle sómenlc quando se
souber ou sc estiver habiflado.

Naturalmente, como se pódc npren-
der sósinhn, tal como o têm dito todos
os grandes liomcns, quem tem von ta-
d«: de exercer cabalmente uma profis-
são, Íí, esforça-se por comprelicnder,
einprcga-se cm officinas ou laborato-
rio.*; pura tomar :\ praiica: c, quautlo sc
sentir habilitado, requer exame á iVnlc
Board; e. a approvação d:'t direito não
só ao Visto no diploma c ao uso do
titulo *';le doutor ou bacharel, mas ainda
ao exercido da profissão, se o numero
«lc diplomados cm exercício na locali-
dade nfio fôr excessivo,

Os diplomas que vem «Ia America
custam 300? on mais, e so'b o. ponto
de vista da habilitação real do diploma-
do uno valem m;ii_ que os diplomas da
terra, que custam Coifooo, Dá-se só va-
lor ao «pie vem do estrangeiro, c é
por isso que não c.Kisle industria nacio-
nal. Os governos na America do «\'or-
te -facilitam a vida destes institutos
chamados dc correspondência, porque
mula cuslam ao Estado e levam a iu-
strucção a Iodes o.s recantos. Quem
adquire diploma, se o f.iz só pela vai-
dado tio diacr-fo doutor, tr.nto pôde
adquiril-o pelas academias de 6oí como
por quaesquer outras, pois lia mui ms
meios <le so obter diploma «li.ina aca,'.--
mia official sem se a- ter freqüentado
c "em sc saber coisa alguma.

Ordinariamente aquelle que gasta di-
nheirq com um diploma é porque quer
ganhar dinheiro na profissão. Ura,

| como não sa pôde exercer prnftssno

. m ¦» as « *»|

AGllADIilOlSlKNTO AO SJL !>«•
hi.iu:i:j..*.no n-Y-ramo

Desejoso dc manifestar a infinila
gratidão dc que sc fez merecedor este
illustre homem de seiencia, cujos enu-
limites conhecimentos pròfissionacs; c
carinhosa dedicação lhe são. verdadeiros
lhesouros espirituacs, o abaixo assigna-
do tem iinimo gosto Ac tornar publico
que sp acha restabelecido da rude mo-
leslia 

"que 
o affügia, graças á perícia

ile operador habilissimo deste illustre
clinico. Por isso, roga-lhe encarecida^
mente que «".cc^ite us homenagens aqui
patente üdiis, como um simples rcf.exo
da elevada admiração que llie tributa
aquelle que sn ergueu dc um leito dc
dór pelo seu brilhante saber, e de uma
familia que torna a rever o religioso
socego do lar, com o restabolccunfcito
rio seu chefe.

Cascadura — Rua da IYdrcira n. ..<¦
M,\xov:i, da Sir,v.\ Cipnçai.ves.

(11 4320)
» ¦1»

"A BARBAOENTINSE" , ¦¦ -
fio11, 61o, 62o- 63" íkcv.Hos pafjas, no SeneA;

37", S8°, So", f-o" na Série V; S'°. 53"
e 530 irs Série C.
São convidados to,',*s os soclos^prjmetros

Coi-.lritM.-mi.es e Coü^riliuintcs, da Sltíc ííc
io:ooü$úoo, inscripto.s respectivamente até os
dias 21 dc jamnro dc njuS, ,10 de janeiro
tle 1915. 16 dc fevereiro dc 1915 e 15 de
fevereiro de 1915; da Série de jo:uooÇüoo,
biscHptog rcsppctivamcntv cté os días 26 -dc
ucvcuiliro de 1914, 30 ds dezembro de 191-t.
21 dc janeiro de ioii e 17 de fevereiro de
Hi*Sí da Sério de *-,o:oou$.iüo. inscrioUis
rt-spectivamcitte até os dias 17 dc janriro d.c
j916, 30 dc janeiro de r;.õ e 10 de março
da 1010, a mandar mear, dculro do prazo de
30 dias. a contar da presente data, directa-
nienle á Sédc Social, em Harbaeena, as
quantias respectivamente de sete, quatorze c
trinta mil réis (7$or*o, i4$nno c aofooo),
quotas devidas pelos fallecimcnlos de nossos
cóasocios sr?.: Horacio Ribeiro <la Silva,
oceorrido cm Carmo do íaranobyba, uesle
listido; Joaquim Soares «li: «Souza, oceorrido
em Arcado dc Patos, neste Kstado; «1. O tt t-
lia líergcct, oceorrido cm Cosmopolis, V.i-
lado de S. Paulo, c d. Antonja llartlnhp dn
Süvoira. oceorrido cm Mt;ri'il>a. Kstado da
Baliia (SíiKlK A); Antônio Pereira dos
Santos, ocerridü em Santo Antônio dí.
Ulo.ia, neste Estado! d. l.'stlier Alvares
Vieira dc Castro, oceorrido tin llurily «a
IT:.lra«la, neste Estado; Horacio Kilietro da
,S:iva, oceorrido cru Carmo do Parr.nal.yba,
nér.te Estado, dr. Olympio Teixeira «lc OU-
veira, oceorrido cm Caratifíofa. neste Hslado
(Slíltll. V); d. llalliiia Rosa. do Rosário,
oceorrido em Abaué, neste listado; coro*
nr) Mitreellino Mendes tiurinão oceorrido em
Conimista, n.-tado da llaliin, e d. (litiba
li liana Rezcude, occoTrido na Serra de Ca-
lifapiiaii, tmtnicipio de Entre ltios, neste
listado (Sl«UIE C).

'Aproveitamos a opporlumdade para seien-
tifiear aos srs. consocios de que todos os
i,ai;anicutos devem, d'ora avante, sir tcitus
dlrcclaiuMilc nclo Correio (com; desconto d;i
icsnbclivo porte), visto como foram Minim-
niidas Iodas ns Ancucias llancarias d "A

BARBACI.S-ENSI5". , . n.llarbacena, 15 dc maio «le 191C. — .1 i/i-
rectorh,

Caridade
920

1;

Fluminense
7021

n «73

Operaria
8016

n íí*

Variantes
2l_15_20-42-8t

P,iO- 23-5-916 n «75

Americana
447

rno-S3-r,-i9i6 S 4414

«O O.UADRO»
Resultado dc hontom:

Anlig-o. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Coelho
Cobra
1-lpphanlc
Jacaré

d«AOS PERNETAS
Um lioinem qitc teve ;i míeliciu

perder uma perna e qiic altera recebeu
uma herança difficil. fez uni voto dc
distribuir uma importância por tod«H
05 indivíduos «íue se achem nas mesmas
condições pliysicas c ni\o tenham rc-
cursos. Como lhe é impossível pro-
ci;ral-os a todoí, pede aos seus irmãos
em infelicidade que compareçam no
Passeio Publica, no dia zf de maio cor-
num1, ás ,1 hora.*; da tarde em pohlo,
para que 

'possa 
fazer a distribuição a

nuc perante Ik-us se coinpTOtiictteu,
IR* 1.177)

ii. in-T*í-(V^-f**-J*fc'*-r* —' **"***

O CASO UOS ViAIíKS FAIiSOS
Varies jornaes, noticinncio o caso da

.ipprehciisüo dos vales falsos Souza Cruz,
denominaram us quairo envolvidos —
fclsificadores. Ainda não eslá isso ile-

•ovado. Ds Ires nicnores
tambem responsáveis? Não

A justiça ilirá a ver-

vidamciíte 1
[ircsos serão
pi-cjulgncnios
dade.

imigo

I10TMIS

HOTEL AVENIDA — O mais
le do H.jsíI. Accommotlaçõcu
1-ii.i.i. Conlorlavcl. Dislineto,
Sarvii;o de elevadores dia e i
iicn%''.' le!ciírr.pl.ico Avenida.

mportan-
nara 500

Central,
oile, en-

IJVUA1UAS

I.IVRAKIA
rr silcnieos• Janeiro

ALVES.
Rua do

_ S. P.u

livros ci
Ouvidor 166. Rio

[lento .1.

rOLliKGIOS, KXTIÍItXATOS V.
GVMXAS10S

CURSO SUPEr.IOR, «le admissun as es-
.'.na -1'rolessores: Drs. Peccttueiro do

\ naral, 1«. Mimlello, C. Tbiére, M. «lc
oca ülrc.ior: Antônio Kc.es — Aulas'.¦in ás i7 horas. R. Carioca .i.i.

PARA A ESCOLA NORMAL
cção «lo inspector escolar 1'i-ui-

Mendes Vianna c dc d. Ita-
Moura. Prof.: os directores,

Mnealltãcs e dd, ' ni.-« A. \ .
. A.lcli.i M-.rir.no. Abre berrei-
i,,luella llaircto, Maria «i.i tilo*
Moura Dlnlz c Arind.i Sobral.

. . i Ss '.. rreparatoric-s: Dire-
.'.í. Ornar Simões Macro e Ir.

; r. fíortcaiv1» Dias n. ,v.
DA8 NOKMAI.ISTAS — Eua

.l,'..i i.-,i, :". Tcí. II. eo;;.- -
e at;crla*5 as tv.aUienta*s c fu.ic-

ii* a;» f.ülai* i-.na evanio de ndiii"*?*

EXTHKNATO 1VCKU P. Lavrai
* v-ii'.,r!,, (das 1,1 ;,% 15 lu¦¦-- Ksrnlas dc S. Pav

-¦ f.i ijt. vi cn

(UKSOS
Ili:

* -o I".

Au

\ ai ¦
nscoLi

I-.SC01.A
lí,.* ll.-i
r«.t.fi:.i

UE HUMANIDADES
.'•> tj.t, :". Dir.clt,.-:•". A\ve*; sr r.. Frr.iu-Í:"urpn «'.«•¦¦.-«•i**. •• dc 1»
!, •'>?. >5, .'St e .;¦¦%¦,

TINTtllAlilAs""

X-.Tinal
'-"- ",\v,
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liuin, como se já estivéssemos no tempo
eni que r.s autoridades não conhecem as
leis, não raciocinam. As explorações de
;;;«!_> negra, lendo como instrumento ti
imprensa, fazem realmente com que
certos capitalistas «sn tornem para os
cialaudrõcs uma míiin, um veio de ouro,
incsmo porque este paiz essencialmente
agrícola «' tambem tuna grande teta para
os negocistas. Talvez, devido, ás queixas
contra os chantagistas, ti que o ch«:fc
de policia mandou expedir is delegac as
uma circular para que não re oecupas-
sem com assumptos que. roíiípck:'.'. "ão
á policia, mas ao poder judiciário.

Òs da co.uiiianc.ita dizem que par:: _sc
apossarem «lo (juc eslá nas casas alheias
não ú necessário provas, mesmo porque
ninguém vae depois dar-su ao trabalho
dc processar o delegado por causa das
arbitrariedades. Uiitrelanto, pnra apua-
rentarem legalidade, fazem com que
vagabundos, como muitos dos que vo-
tam com caria da eleitor, deponham o
que lhes couvéiu; e, sem sc começar
õ inquérito pelas personalidades e meios
ii«' vida dos depoentes, a policia, á ma-
ncirn de mani.da ns ordens delles, vae
io..1 arrecadar o alheio!

Os legítimos donos >': que têm de
provar «pie aqiiillo.de que clli.s são
senhores 'presumíveis pelo direito cie
posse é mesmo delles, afim dc quo
iuilo lhes seja restituida, facto que
acarreta com advogados uma d*, rpesa
muito maior que a importância que o
chantagista pede; o, .portanto, ú r>:j n
razão, diz o ehanlagiata, pela (piai elle
lem o direito dc iiitilv4.ir-sc credor 1 IM-
io raciocínio, não ha duvida, para at-
trair capitais.

ds capitalistas, cm menor numero
qu- os oulros. tjue um egual «üieilo ile
voto, podem a',«'\ por meio de leis, fi-
car sem vintém, :,o dividirem socialisti-
camentu o dinheiro com seus irmãos da
opa !...

Conto o ganhar dinheiro aqui desper-
ta a inveja daquelles que, se tambem
iiãi-i o ganham «• i.or«|iie não sabem in-
fundir confiança, iu'"; somos :: ti):!o o
momento atacados, ora «por carlns ano-
livm.is dc sujeitos que pensam que lhes
iremos «p«"r dinheiro por debaixo da por-
ta, ora pela buzina dá imprensa, achi-
calhante de coisa» mie já passaram dc
moda como o; diplomas, ova por ata-
íjucs contra coisas d« occullismo, o;;

1 curmideirisnío que não faz.mos.-"¦íoss.-) 
commcrcio não i nonos legal

! quo qualquer outro. Ninguém «'• illu-
ditlo: r. porque, quem compra, exami-

. na ou cre tias virtudes «Io qtte vcr.de-
í mes, os negócios, datido-sc como per-

feiios c acabados, depois dc paga e cn-
t regue a mercadoria cra que o compra-
.ioi- tem fé; c -", porque r.s coisas dr.
fé uão so discutem, -podendo-se obter
dinheiro mesmo sem dar coisa alguma
etn Iroc.i, a não ser .1 ii.

A pessoa quo obtem unia coisa das
que certa imprensa chama snn ; ctor.
lim m***.-... coisa, através da fé ouc
ííansriCviio ;di"i

rfijj presos.
(U .1.174»

DEIiLVi MATTOS
M.-WICUlilí

Especialtd.',dcs em preparos

Sele de Setembro n. sR (2
¦rT-HK-X*-»-*!»-»—

tm

¦odos ti-m
na prcvisãi

Os doentes r.fíeolados tle tuberculose
devem regeitur como. perigoso para a
sua saude os remédios que contêm
álcool c tomarem a genuína " lCinulsão
de Scott."" Altcsto que lenho empregado coin
real proveito a "Emulsão de Scott"
nos casos cm que é tão util esle medi-
cameilto. O.s casos a que me referi sãii
especialmente debilidade geral, tuber-
culose nulmonar, nas cscroplutlas, ra-
chitísinc, nc. O referido c verdade c
jure á fé de medico.

Ur. Antônio Militão Braganção.
J-aranjeitas, Sergipe.

111 nu 11 iiii.r-Liiinv*ii ¦ p m mi 1- iiu it apawanakbmdohiiiiTlifiií"
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ntic immcd t.ni

rr«-

_ LEI 1.0121 nos
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iiiit-u -. l_i.-i:<»'.o:io: rua ll«
Tel. Norte i;-..i. Rc.;|.:.: u:a
i.olio. 20a., (Tel. Vil!

gerar;
seria

vindo
combato:'

• dão ao .
tillo de qi

caminho

a
::, imi vr.ior iucal-

circuaistancias som
mais infeliz quando
iriT'..! felicidade.

1 ,-,s coisas da occul-
llldico que .1 esto rc-

II. necessita

1747).

VKTMKIXAKIOS

RAUL GOMES VIKIRA — >
Telepò.one 2377. \'iila; raa
Mesquita n. 7'V-

,".ii.i.i

quando não se a sabe. é lógico r;uc
aquelle que s«.* mette, a, fazer uma coisa
sem a sabor incorre 110 crime de ine-
pcia. pôde ser suspenso e processado,
perdendo assim tudo quanto gastou
com o diploma.

O.s. que vinham buscar 03 diplomas
dn fio? eram os que já sabiam ou exer-
ciam a profissão ganhando para aquut-
los cujo unico saber consistia cm dar

nome ú pbarmacta- ao consultório, ou
ao gabinete de advocacia. Os altesta-
dos mediante os quaes se forneciam os
diplomas provam competência; o, mos-
mo qui' não a tivessem, o abuso corro
por conla do diplomado e r.ão da ac;-
demiti.

lista questão dc diplomas é, porlauto,
uma questão que, su existe ainda ita
ordem do «li*"«, é parn aquilles que não
lèm espirito ou rnciaciiüo, ou (\wc dos-
ile t.into tempo ainda não passaram do
b ií bú.

Quauto á necessidadi: que os chan-
túiüslüs icm dc. dinheirOj elles qtte Ira-
b.illieut como o; outros,

Para quem firmemente deseja traba-
lhar, ser util aos outros, nunca faltam
as ocetipações, inórmclile ngora, ru;
qne uma grande parto dos Irabaihado-
rcs íoi para a guerra, A tendência que

.lü autfmeniai' seus h ave res
<Io futuro, ia;: caio que

oste aiismonio haja necessidade
vii.- trabalhadores, Como ntteui deseja o
augmento emprega os iro ios. os capita-
listas têm sempre á disposição o capitai
como instrumento do trabalho, Necen-
sliam nauiraliiienle de homens de cor.-
fiança, mas a culpa não é delles sc
aqui reina o cliaiitagtsnto quo ía^ re-
trair os capitães.

Quem procura realmente ser util «
não avançar sobre o capital alheio, rã*»
escolhe trabalho ncin iinpõ.e o <7i!niiínli:¦a-' salário. As consas lèm valor, não
segundo o tr.ilialho que deram, e sim sc-
gundo «i utilidade dellas representada
pólos consumidores. A humildade da-
quelle que se propõe a trabalhar faz des-
cobrir as cousas cm que pôde ser dc
maior utilidade, c eonseguuncmctUc as-
sim pódc descobrir a fortuna.

Todas as profissões são dignas c Ie-
vam a Deus como qualquer religião, «"«
cotitcçar pela profissão d_* lixeiro ou
varredor, desde uno não haja cntatua-
mento e so procuro ser perfeito 110 Ira-
ballio, lendo por objectivo :i utilidade a
outrcni. Todos são aptos ás profissões
inferiores, como o demonstra o í.icto de
muitos doutores estarem com a enxada
na mão abriu.Io trincheiras. A intenção
da trabalhar pclo bem-estar alheio ma-
ta aos poucos o cinismo, tal como a
guerra, a morte dos corpos que fazem o
ccoisino, tambem pclo desprendimento
das cousas materiacs, eleva n Ocas.

O acerto, o mclhodo e a hoa ordem
cm qualquer ir,«-io de vida induzem r.a
alma .". symcíria correspondente. O ho: 1J-,,,......'.^ ^:viõT'i7'Vv'«;i;1110111 quo trabalha, embora soja mao, vai j V.H.-M1.U '":,,'.' .|.j,.',,
aos poucos tornando-se bom, honesto, . ,.?.,'; ,'w ,,.«
moral, adquire om sumiua lão boas qua- Sccrcíana-UUAl.Ul/ Dl:
lidades cr.mo pelas melhores praticas de "• 3U ,
qualquer religião. ,. Expediente, das .0 us 1*

Para rematar, devemos dizer que nlé , ?•=*?» ' ° 
,"n.tUo-, 

a'!;!::

hoje não íoi iAiciado o inquérito poli- "':p as 
,S .l10"^, " '''"'

ciai que um mcnltcaplo disso aos jor- «'<>, *4 dc '^.0 do :o,«,
naes íor sido iniciado contra nós. A ( tano. .'. L-.ma.
leviandade eom quo se faz jornalismo.
ptiblicando-sc até retratos falsos como

| sendo os das pessoa? a que sc referem, | TZ .'Z•¦ chega «ao cumulo de terem certos cr.r- -
rcspondciitcs aqui dos jornaes dos Ms-

1 lados, feito passar para toda parle, o \
até para o estrangeiro (I>, telegram-j

! mas relatando o assumpto com aceres-
1 cimos a bel prazer, os redactores lá rtin-1
j da tendo borihdo mais a difíamaçâo, 1 _j,mcãt0

caso fosse de impor- gas" ah^ A_ ,

para

andar).

fKATKKNIDADH DOS FHillOS
DA IíUSITANIA _,,

Sédc .propria-RUA BUENOS AIRES. |
K. 170

1'xpcdicnte. das 15 ás H boras
Hoje, ús 10 horas, sessão do conselho

administrativo."Uio, 2.1 rio maio dc 191G. — O se-
cretario, Manoel ojdguim Certjneiro.

(J- WSV

ons ppoiyctos
RIO GRANDENSES

Queijos diversos typo., ;
Kiilnmc,
Hiscmttòs (livorsos,

Prusunto,
llncon íiinieifo,
Ijiiiíiulçu,
Crirncs, íumclrns,
lihmuioíi mu Int-a,
feijoada um lntn,
l.iuciiii um lata,
Puto.* em latn.
Oíiiiinvfios nm latn,
Peixes cm lntn.
Mato em folha,
Mato clithiarão,
Mel do abelhas,
(lonuioliis diversas,
Mr.ritielailu de iiiarnielo"
Pisada,
AriKiisiulu.
Veceiíinla,
Vinho typo lllicno.
Vinho typo CTarête,
A:lnho iliver-as itiareli.»,
Viulio branco o typo Porto.

DEPOSITO: OASA ISISI.

ia Sete (is Setembro n. 77
iclcph. 455, central

iilil

Variantes
S-i—00—70-87

mo, 83 -s - MG U 45

LINHA DO NORTE
C PAQUETE

Sairá hoje, quarta-feira, 34
do corrente, ás 12 horas, para.
Victoria, Eahia, Maceió, Recife,
Cabedcllo, Natal, Ceará, Mara-
nhão, Pará, Santarém. Óbidos,
Itacoattara e Manâos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Minas Gn
Sairá uo dia 7 dc junho, ás

14 horas, para Nova York, esca-
laudo na Bahia, Recite, Pará e
San Juan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SATOBNS
Sairá sexta-feira, 26 do cor-

rente, para Sanlos, PáitiiiaRuá.
Anlonina, São Francisco, Itaja
hy, Florianópolis, Kio ürande «
Montevidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

JAVARY
Sairá amanhã, quinta-feira, 25

do correnle, ás id horas, para
Cabo Frio, Victoria, Caravcllas.
P. «\rcia, llhéos, Uahia, «Aracaju,

Penedo, Maceió c Kcciíc.

AVISO: — As pessoas que nueirani ir á bordo dos iníquo-
tos levar on receber nassaiteiros, deverão solicitar winots
de lncrcsso na secção do Ti-afego.

Cartomante Qccultista
Mcdium vidente e curador. Consulta

etn todos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais occulto que esteja,
fazendo desapparccer os atrazos e riva-
lidades da vida, Das 9 ás 4 da tarde «-
das 6 ás 8 da noite. Tua Senador Eu-
zebio 11. li, sobrado. J 3.i8'l

II CASA FELIZ
10G, RUA DO OUVIDOR, lo*

Filial S praça 11 de Junho n, 51 — Kl»
«le Janeira

COMMISSoES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias

HM*—•-

Uio

Propaganda
308

-23-5-916. II «2G

GONORRHÉAS
cura infalllvel cm 3 dia», sem
ardor, usando "Gonc-rrliol". Ga-
rante-se a cura completa com
um 10 fusco. Vidro, 3$ooo, pe'o
Correio ãísoo. Deppsito gerei i
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 62 — Rio de Janeiro.

A CARIOCA
271

Dio, S3-5-01G, JíiTO~|. 
AMERICANA

930
Rio—23—5—016. II 4325

Aviso: — Os prêmios
mesmo dia da extracção.

tao pa;os ti»

FERNANDES &<
Teleplióne 3.o*;i — Kòrte

CURA RADICAL
Da GONORRHiJA OUHOXIÓA ou

RÍSGÍ3NTB, em poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dór, «aranlc-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
A.pp. fiof. e 014. Vncciiiaa de Wriglit.
AsscmblcR, 54. das 8 :'is 11 e 1: ás i3.
SliRVICO .VOOTUnNO, 8 ás 10--
— ür. Pedro Magalhães. R 3-1I»

CAYMURU1
Cem esla podertíso icinedlol

«lunliiucr Tusse, Asilima, liroo-
chite. Tuberculose, lCsi-irrol dc
saneie. Hembptiaé, Influcn/H,
oura-se radicalmente, em pouco
(empo. O preso ile um frasca cs-
tá ao alcanço tie qualquer pessoa»
pots custa apenai rÇouo, Quem
iiá» poderá iltspcndor tão parca
quantia para st ver livre <1« Utn
mal que desprezada trai. a mais
da» vezes, funesta.. ionsequen-
cias ? Ksle inecioso (ircpurado.
nlêm das vírtudea mencionadas,, é
utn poderoso tônico reconatitutU;
te, e ntio contém nurcolico*, fa-
rante-se.

Encontra-se eni qualquer phar-
macia, drojfar:.-! c ttes dfpositns
— Utlüt ÜruKitayntia gr, 7 <Te
Setembro Rr, c Andradas 43 a 47,

cu .-16)

LOMBRIGAS
A Garsntia Federal

799
nio-23-5-910 ,1 4*163

Águia de Ouro
380
-2-13-5SO-

Rio—23 -5-016 ,T 4317

BOLSA LOTERIGA
QUBRlilIS OlfiAVAU P.KTiACõES

COM A VOKXUNA V
Oompi-no lílllietos na I10LSA 1«0-

VÍ3KT0A — Avoniila Ilio Hranco
142. esquina da rim da Assonililéa

I.11 eiicontrarcis a realização do
vosso ideal.
¦inr.MnB-MKSrNR-ffMi

t(iNsi'i,.\iio niORAii pi: poi;-
TUGAIi
AVI:SU

Aos refraclarios <• desertores
Ifar.-se publico <i'.ic (oi concedida

amntsiiíi:
1. —• A Iodos os porluguczcs <j'.:e cs-

livcsscm cm siLii-içHo de refratarios ;iié
á dala cm que foi declarado u csM.lo

I<le guerra (9 de março de 1911SI, 1'ican-
do, porém, olnigados á prestação nnr-
mal do serviço militar; -'•—-- a todas
as praças do pret do lixercito o «ia Ar-
ninda que anteriormente ao estado du
guerra inesseni desertado, •desdi' rjuc
se .Tprscntcm dentro do prazo máximo
du sus r.iiÃCS, que terminará cm nutu-
bro próximo, nas sédes dus consulados
ou lice-consulados portuguezes <!•-• tjue
dependerem.

São, pois, avisado*; «¦ convidados por
esta fôrma todos os interessados, resi-
dentes nesta «lisiri.-in consular, a com-
parecer no Consulado tiivral de Tor-
tugal.

Consulado Cera! de For'
sil, Rio de Janeiro, 1; «l«
— O cônsul geral interino
d roso Rodrigues,

IS.-.I no lira-
iiaio *J.:ioii>.

(a) A. Pc-
(S. 4258)

('Al.V.V P.KNKritilMI.; DOS KM-
PIMIt.ADOS DA POIiTGIA 1)0
DIKTIiltTO IKDKlt.VI,

Sé-ic: KUA V1SC0N1J1. UIO BRANCO
N, 16, sobrado

Dc accordo com a delilicração da di-
rectoria .- conselhp fiscal, o sr. |*rt«i-
iKnti- convida os sr««. associados a se
reunirem «in asscinbliín geral ordinária
1 realizar-se no «!i.'« 20 dn corrente, á.-
in horas, na sede social (3" c- ultima.
convocação), para prestação de contas I
e apresentação «K relalorio. — O 1" sr-
cretario, Carlos F. da Cru:. (S.ji66

r.V!.\\

I100J

COJniKKCIO

TíOTKRIAS

nem deixam passar;
«*. ponanto, a iiiiiitcr.ilidade, a privação«.io «lirciin «i.. liberdade «'• úiia por elles

«• não pelos «io oceultiítuo,
A passagem do dinlitiro dc umas

ni."iijü pnra as outras, quando a.*! partescstào de accordo. c nuaudo, pela cren-
ta, >,à,.",n ns pii-sil.illiil:n!«s «:*.¦ exito.,

Mra-KS"«ã^a nação! Firmas com*,''^-- t-'i0 nicrciacs dos Estados parece «me se,
 alarantarauí com i-sse problema <i; sal--.

...1, '";'.,. .?- >l",Z>'-'-'Cão nacional, poi*'. mandaram aquiI
'" Joi 

perguntar por tclesrammas afirmas!

j Fundão,

— o s
(J. ¦

hTahtííS"
de quinta,

; perac.--. —
t.JD-6 Sj

Aiini.

•.SSISTKXCIA DO ( !.l 1! MlLlTAI. .
i" CONVOCAÇÃO

Dc accordo com o pàragrapho unico
do arligo 10, alinea «.'. do respectivo re-

convocados os sócios
cr.ix.-.s .1, !• c C, para a sçssão dc

assembléa geral, que se reaii:„rá uo dia
de maio, ás =0 horas, p.ira discutir2\

reforma o ilamento

CENTRO TURUISTA - Ouvido'
Ap.*si.i< sobre eonids e lii:'.ic!e« .!«•
ilah. lilial c.is.i Cli.inteclcr; O^vi.;,.:
l'.it..n:e* Sentia r. l-'oinp.

O LOVKS é «['«cn ti A fuiluaa rápida
¦'<".':¦> e offcrecc maiores vantagfr

¦ ililie,--: li. Oi.vMor iji, K. "¦':
1. v ..... - - :. ik. I',*.',

lur.cio Isü o comp
siilaJe desí.-, coi-.i

::dor ter, pda ne-
Ios

l|IIC

r;'i<:
i:*iI

ena touo?
fosse a :

como não
uíca '.:!!:.,

ult

í s
w;*«»>a<íx.*sntaiTt*rr-.r-sflreKti

\fl 1 Ml a aIAju/íu Lio :Ul.JI

A.MIliAIi DO DK. MACHADO
il' o t.tilhor remédio, por via ga..!n-

<.*.. par.i curar a sypliilis. K' «le p 'sto
«i>..':.vci c nã*j lem dica. Vende-se
<¦• ntialquer pharmacia.

O alvo, a intctiçãii
o -projeeto de (iuah;i
eretizacõi'.*; da fé; i
ainda realizados, fa;.
li.mo,

O que ;; intprta;.. fa: niin
rp.ie hypnoiismo r.italoso ao «io
cciris tende como vchietilo da
folha <r.ie sc vende a 100 réis,
¦eqüivale && me.laliia.*. ci l:cn!;n
rellinõcfi. aos ínanipancns ou liei
cur.iitileiros. n- f«jrnn:!.:s ,'a í-
so vrítiiario. pois o occnltisnío

! importanles o que havia de verdade ! Pc-1
. !! ila importância que Iodos deram :;o as-]

raco invisível smnpto dc uma casa que não necessita
cintemos. .rc ib nada a credito, parece alé me cs'::-
.'•iria rci.gum j dlt C!11 nossa mãos o poder de dominar
ciici.i se «3o j (, Kaiser, o de acabar a guerra! O pai:

i.-.de da fe.! 01u]e 0 t.=|ilrito que o "overnii por siur-
o pUsc, pCçtg0 i assim *!ão frivolo ou Ic-.-íano,
sáu cmi-! n.íc, p«jde senão ter uma vida « -.1 ":-

não estão I foraiidade com o mcr.il desse «*• : 
jo,

l-lnão poderá prosperar e lerá de ;oí:'rc-r
uma cliacina como a do México.

I.AV & C.

.« das FORMTCIDA MERINO
O u.nico extirmínadar daj formigas,

Merino ív Maury, rua Ouvidor n. 163.

o projeeto
referido.

Kio, :o de maio dc 1016. — i" te-
nente Milton dc Freitas Almeida, dire-
ctor-sccrc'.ario.

t;o\t;i:bssÕ uiaiiki 1 -bxte
OA-IIPOS SA1.M.S

KUA I.U1Z DK CAMuaS í.. .-,6
l.caüzando-sc r.o correnle nicz o sor-

'.elo animal pura a distribuição «lc di-
versos donativos d.- 50Í000 .aos orriiãii?
menores dc m annos, filhos «lc sócios
fallccidos, convido ás pessoas interessa-
d.is a enviarem a esla secretaria os seus
requerimentos devidamente instruídos,
ate ao dia 27 do corrente, ás .1 horas
da lariic. afim de serem incluídos r.o
mesmo sorteio, que sc realizará oppor-
nulamente.

Uio, -o de mr.io dc ipifi
lario, Joaquim Lu

— O 3'crc-
íirira.

"ROT.t- 
nti FORTUNA •

$153 T86..L 8G7(Í_ Pdour^;
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">(,">! 8539 ÍTOl

361.8 9453 
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DEIUM KONTKM
Anligo  Í1SS Tigre
Moderno  Stt Cavallo
Ito  .00 llurro

| saltcndo Camello
í 2- piemln  C3t
I 3'  Í13

: 
¦'. »•

I C1C

|Ãpv3 284
niia 442 L-" Â Real 626 .,,,,-

Incho, uao

â te 873 'Cl.
—-'i VIAS URINARIAS I

124
B10-Í3-S-M» BV.8T

. e 111 p 1 n-
J gens, dar-

thros, eczemns, snrdas, pamios, co-
michões, etc, desapparecem rápida-
mente usando Pomada Lusitana.
Caixa i$ooo. Deposilo: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradcutej n, 62.
(Largo do Uocin. (A 40.10I

A Cura da Paralysia
M-agncUsmo pessoal dc J_> Monle*

corpo humano, o sabo-
deve ser preferido,

Para cxpellir as lombrlgas e outro s vermes co co
roso XAROPE VERMIFUGO DE P ERESTMXLO,
P°r<I"V_. 

!_;• muit0 agradável ao paladar, tanto assim que 6 preciso guardir
o frasco sempre bem acatttelado, para que as creanças nâo o tomem, suppondo

que é alguma calda «ie doce,
3." — Alem de não irritar os intestinos, com.

outros verr.i.ugos, i dado em dose» muito diminuta-.
-.• — Não j.riva as creanças de «eus brinquedos, nem de si:

cem dc sua smde. _, .
4.» — Tem propriedade taxativa, 6 por isso nao e necessário, npoí o seu

uso, tomar nenhum pttrgativo.
Applicado tanto para creança» como para adultos. — Vidro, 3?ooo.
Rcmettc-se pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; o vidros, por iJ$soo, e tJ

vidros, por 35Í000.

Vende-se na H' Garrafa Grande

acontees com muitos

sur." comida",

RUA URUGUAYANA, 66
Perestrello <S? Filho K í M

Agentes no interior,
querendo ganhar 20$

diários, com pouco
trabalho

Precisamos, com tírgcitcia, em todas
as cidades grandes c pequenas do inW-
rior dos listados, dc um bom agente
fixo, bem relacionado. Connunir hi-itis-
tricl et de Reprcscntations, Caixa Posial
11. 12ça Kio dc Janeiro. 0!\ttj)

Hypothecas
ro. i.iiiiiiisiiivi a travessa uo ;•.. tran-
cisco n. -'-'. t.-> Jiet)" 

IMPOTÊNCIA
Empresta-se 1^0:000,-, rm 2 ou mais

liypothecas. Kua da Quitanda, 73. so-
brado. Paulo. (-1-3. J)

VENDEM-SE
Madeiras, zinco e tijolos de dem*

lição, trata-se Morro Santo Antônio.
Caminho Pequeno n. 6. (.4:<>6 J)

Garrocintia
Para vendas do aves, ovos e vctdiM

ras; com licenças novas: vende-se na
rua de S. Leopoldo 11. :____ (.13?:= B)

lüRSÕDEiPREPRATORIOS
MENSALIDADE,

Diurno
Pedro a",
andar.

25$O00
. noçturno. Professores d«
Rua da Assembléa ti. oS, 2'

3 -074

ÈSTEBItiTDAOE.
«NiaTI.A.STTTEXTi*.

ESPERMATORRHíiA
Curn covln, rntlicnl c rápida.
Clinica cloctro-mcdtãi esoeclal

1)15. C.1ETAN0 «TOVIKE
daa Faculdades de Medicina dc
Nápoles e Kio de Janeiro.

Das o ás 11 c das 2 ás 5.
Iionio dn Carioca. IO. sub.

51 Hofre-Pame de paris
W ¦¦ —— -i ' 

"

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

BANCO LOTERIGO
1!. Ouvidor 76Rosário 71"O PONTO

130 — li. OUVIDOR — 130
São si* casas cuo offerecem as

maiores vantagens e uarau.
tias ao nulilico.

FISopõS
da felicidade

Latas vazias (Se gazolina
Compra-se qualquer quantidade; pro-

.postas com preço para á Caixa do -Lor-
rcio 1(103. (J. 'l-.i.l)

MAGHINISMOS
ADOLPHO WOEBCKEN & KREBS,

.... ,1- Ouitanda, 147, offerecem o seu

gnínde stodfde* MAOHUNAS ALUÍ-
MAS dc superior qualidade para Ul*-
FICINAS MECÂNICAS c SERJ^A-
RIAS. Grande stoclc cm POUAO,
FERRAMENTAS para mecânicas, MU-
TORES ELUCTUICOS e ClUit) CRU,
BOMBAS GOULUS. DESNATADEI-
RAS TUBOS DE AÇO para (AIJJl-.l-
l!.\á', MANOMETROS, BUSlísAS pata

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dorc3 dc cabeça, vomito., doenças do
ficado, rins e rlteimiatismo, Não pro-
diiV.cni coücas. Preço, i$5°o.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua do»
Wradns 45; á cua Sele dc Sclembro
ns 81 e no. i" <le Março 10 c Assem-
bléa 34. Fabrica: Pliarmacia líauto.i
Silva, rua Dr. Aristides Lobo n. 221).
feleplioiie n. 1.400. Villa. 3"S8

DENTADURAS
Compram-se dentes de dentaduras ve.

lhas, paga-se bem, avenida liio Uranco
\iV-' 1" andar, Santiago. M jot"

T" tara
oras

lloin^tlc-sr. billiclcs (lc. lote-
rias pnra o interior, mediante
o porte ilo Gorrolo.

Dá-se vantajosas commissoes
aos srs. catnliistas nas encom-
müiidas superiores a 100SOOO

Kua Sachet ». 14 —
FRANCISCO & 0.

í

ALERTA
iara panhar ::o jogo «io
ilha. Preço dc um 1'aiito-
O cento jroíooo. Pricisa-

dc depositários nos listados. Eua
siano 61. Gloria. (S, ¦14171

Sypliilis o moléstias ào
senhoras

OH. CAETANO «TOVTNE

Formado pela Paciildadc dc
Mcdicinn da Nápoles c hnbilt-
tudo por titulos dn do Rio de
janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos ttrethrat' (sem opera-
ção), itonorrhéas clironicas. cysti-
tes .hydroceles .tumores, impoicn-
cia. Consultas das 9 ás M e das 2
ús 5. liitrtro dn Carioca 10. sob*

Licor Vegetal BHodado
_ DO —

pisco Álvaro Varges

rura Sy.iliiiis. Khcumatismo, Mulo.Ha* da 1'i'ile,
Ecuemns, Escroíulas, Tumores, Ulceras; «lures mus-
cularei, «l«l«rcs uns ossoí, Darthros e todas as doen.
cas resultantes de impurezas <!«> sangue. Cura 11
«loençn, r.r.iii'ic.-i o sangue e fortalece o organismo.
!_• o mais iioilcro?-. antl-sj.phititico e ranis enerRlco
depurativo, — Vende-se «-m Incas phannacias e ilrc-

traria*. Preço. 5S000.

Laboratório: Av. Somes Freires!)!)
xei. íaoa • o,

OS CHAPÉOS OE PALHA,
SUJOS

Os cliapeus pilha, aijos, ficam
eomplctameiile limpos e coin a apparcn-
cia dc novos, quando lavados com a
"Agua Mágica". Mais duas vezes po-
dera au'a lavar um chapéo, quando
novamente ficar sujo. Um vidro da
prra s«'is chipéos c custa 2$ooo. Pclo
Correio, 4S000. Xa "A' Garrafa Gran-
le", rua Uruguayana, 66. ü 5-3<v

LENHA

NK VAGU1MAR LANZONY
Cartomante somnambttla, Vidente 9

propliclica, deita cartas c lê pelas li-
niias da mãos; note o publico que c»'.:i
SDimiambula trabalha desde 1881, nas
scicncias oceultas. possuindo diversa»
mcdiuninidadcs; «lá consultas toJos o.i
dias. d.-i; 9 da manhã ás 8 da noite, ru»
S*. Carlos 11. 101.

Attenção — Mme. Vaguimar possue
diversos talisman?, entre os qu;;es o
poderoso Receptor Indiano, com o%qual
- -lilcm tudo o que sc quizer '•' a
dupla. (J+158)

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA T

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Oplimos aposentos rica-
nente mobilados de novo. Acc.ssore»,
/entiiador-is e cozinha de 1* oráio.

End. Telsjr. "Grandhoíd".

Espi
preços
Affonso
V. 2252.

ciai para
razoáveis,

casa de Ci
se encontra

ailia, a
rua

Cavalcante n. 179. Telephone,
(S 3943)

OURO
Compra-=e cuo. brilhantes, pialmas,

jóias usadas e cautelas do , Monte de
Soccorro, á rua da Constituição 11. '.*!•

próximo á rua do Núncio. (S 303a)

Abreu
Sobrinho

C.TJRA31
Sezões^Mal citas

.Febres palustros
Intrrm itlen.es

pícvralgla|
Bnllo ciiidiu-oeum a» irnitr.ções c falSlflcaçôcs

Bbicoí depositários, Bragança Bid & C. -Rua üo Hospicio 9
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VENDAS EM LEILÃO
J. LAGES

ESCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 8s

Telephone n. 1901, Norte'Leilões a se effectuar na semana dc
22 a 27 dc maio dc 1916

'H4J4 iDUARTArFEI-RA, 24, i 1
hora :

Leilão de sete predios, A rua Silvana
ns. 22, 24, 26, 28, 30, 32 c 34, Pie-
dade.

HOJE QUARTA-FEIRA. tt-\, as 4
lioras :

Leilão de utensílios dc casa de pasto,
i rua do Hospicio, 85.

AMANHA, QUINTA-FEIRA, 25 * >
hora :

Leilão do grande -predid á rua dos
Arcos 11. 41.

AMANHA, QUINTAFEIRA, as, ás
4 horas ;

Leilão do pequeno predio & travessa
11 de-Maio n. 38, Cidade Nova.

SABBADO. 27, á 1 hora:
Leilão dc moveis, á rua do llospicio

n. 85.

Tiniuraria Rio Branco
29-AVENIDA MEM DE SA -29

Attende liiiiiiedintnmcnto - nos chamados pelo tclephono — Cen-
trai 4934, para' buscar roupa nas residências — Limpa o torno
por 38000, lava por 5$; tinue a roupa sem desbotar — Especiali-
dade em trabalhos em roupa dc senhora.

PREÇOS MÓDICOS J 4207

PRECISA-SE 
do um bom encadernador

de livros impressos; rua 20 de Novena-
bro n, 224, Ipanema, (4459 D) J

PRECISA-SE 
dc um bom olíicinl de

bombeiro hydraulico; na rua- Barão
(le S. l-"clix n. 39, (4465 D) J

PRECISA-SE 
do uma copeira c nrru-

madeira, para tratar na rua Silveira
Martins 11. H. (C)

CASAS E COMMODOS, CENTRO

IMPLORANDO A CARIDADE
For intermédio deita redacção, appellaia

r»'a a aaridade publica, sn seguinte*
tenliorat:

VIUVA AHNA DO AMAliAL, cega, e
•lim ditio doente e tem ninguém para sua
«ompinhii, recolhida a um quarto;

VIUVA AKQEliA PECORARO, cora
85 annos de edude, completamente cega e
jiMftlytica;

VIUVA AMANCIA, com 68 annot de
fdttle, qunti cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre valhl-
htm, viuva, com 70 annos dc cdade;

«LVIKA DE CARVALHO, pobre, céj»
• fin amparo de familia;

TRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR.
HOS, cíga de nmln» os olho» t aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
!levado, fim recursos;

VIUVA LUIZA, com oilo filho» ma-
«ores:

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre «•
lim mn o menor recurso para a tua sub-
tístencin;

SENHORA ENTREVADA, da rua S«.
nhor de Mattosinhos, 34, doente, impossi-
billtiul.1 de trabalhar, tendo duaa (ilhas,
tendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, »eHie, «em poder
trabalhar.

VIUVA SANTOS com 68 anno» de
«dade, gravemente doente de moléstia In*
niravrl;

. THEREZA, pobre ceguiiilia «em auxi-
lio de ninguém.

VIUVA UERNAHDINA, com 78 an-

A tUCAM-SE bons quartos a 25$ e 30$,
-t\-<i rapazes solteiros e casaes sem ft-
lhos; na rua Barão dc S. felix 201.

(4=86 E) S

A (LUGA-SE o armazém do predio nio-
-üderno, á rua Senador Pompeu 101; as
chaves na lciteria c tratase na rua Uru-
Kiiayana 89. sobrado. (4168 Ií) M

ALUGA-SE 
o predio da .rua da Prainha

ii. 17, armazém e residência* Cliave»
ao lado no n. 19 c trata-se 'lia rua da
Alfândega n, 131, sobrado, com o sr. Va-
lente. (4163 E) R

ALUGA-SE 
a loja do ptedio da praça

da Republica n. 93. -própria para fa-
milia; as chaves estão no sobrado e tra-
ta-se na avenida Rio Branco 11, 50, i°
andar. (G00S lí) J

ALUGA-SE 
por 80$ a loja da rua.de

Sant'Anna n. 216, perto da rua lírcl
Caneca; trata-sc ua rua da Alfândega 12.
Teixoto & C. (42 is E) J

A 
LUGA-SK um magnífico quarto, em
casa de família, com ou sem pensão, a

empresados uo commercio ou a cavalbcí*
tos decentes; na rua dc S. José n. _$,•1° andar. (4195 E) J'

ALUGA-SE 
uma sala dc frente pira es-

criptorio de qualquer profissão; trata-se
na mestnu casa, rua dos Inválidos n. 55,
1» andar. (4158 E) R

A 
LUGA-SK para consultório medico, uma
sala e um quarto; na rua Sete de4 Se*

tembro n. 141» sobrado. (4112 li) J
A LUGA-SE perto da avenida Rio llron-

-fico, um quarto bem mobilado, tem te-
lephone e luz clectrica; na rua Nova, 150,
cm frente ao Tlieatro Phcnix, (40151$) . J

ALUGA-SE 
o preilio da rua do Lavra-

dio 11. 1G3, com salões dc visita c
jantar, cinco «pianos, copa. cozinlia, quin-tal. illuminado t a electricidade, etc, pro-
prio para familia de tratamento; trata-se
na rua do Kosario 11. 120, sobrado.

(4U3 E) R

AOS DOENTES
CURA radical da gouorrliéa chro-
nica ou recente, cm amboi os aexos e
em poucos dias, por proceisos moder-
nos.sem dôr;snrantc.se o tratamen-
to. Impotência, cancro s.vphilitieo,
dartliros, eezemas, feridas, ulceras.
Appl. 606 o 014 — Vaccina de
Wright—estreitamento dc urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, ete. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 e das 1 ái
10 da noite.— Av. Mem do Sú 115.

A LUGA-SE o lindo 1" andar da praia
-íYTirailentcs ti. 68, pintado c forrado
de novo; as chaves por favor na loja.

. (4150 E) lt

A LUGAM-SE (res consultórios, complc-
XXtamcnte novos, para dentistas; «a rua
do Ouvidor 11. 133; trala-se na loja.

<4-M< E) J

U_t_tSt_UmWSWt

AMAS SEOGAS E GE LEITE
OlfI'"EUECE-SE 

uma ama de leite, por-
lugucza, com 24 annos de cdade, leite

de 3 mezes; para tratar e mais informa-
çõCS) na rua das Laranjeiras 448.

(4064 A) R

01;I'"1ÍR1ÍCK-SR 
uma ama secca e uma

cozinheira, á rua liarão de Itapagipe
n. 347- (4186 C) J

PRECISA-Sbl 
de tuna creada p;

secca. Trata-sc ua rua i° de
n, 1 ifi, armazém,

para ama
dc Março

(4484 A) J

1JRECISA-SE 
de uma ama secco, á rua

Prefeito Barato n. 15. (4312 A) J
KHii^lliiSiini^NiiBliíllKllllllllllKHKBJIII
I AO LEVANTAR. . . TOMAE I
m Vil PEQUENO CAUX DE 1

1 Guttraneêia 1
Eii:lí'.3lii!:iE. ;E-'!C«Mrr;:„'Í«i.:.!r.i,::lcil.'lSri!!Hí;1íí

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A 

LUGA-SK uma perfeita cozinheira, que
não durma uo aluguel e não lave tou-

l)a, para casa de tratamento; na rua dc•Santa Christina a. 29, quarto 6.
(3949 

n) s
A LUGAM-SK boas cozinheiras e mocl-

XXnhas, gente honesta, fiel e da roça; pc*
dido a Agenor Portugal, na estação do Vas-
Bouras. (Knviein sellos). (4117 B) J

I>REC1SA.SE 
de uma boa cozinheira

quc d.:rma 110 aluguel; & rua Sena-
«l.ir Vergueiro n. 15, liotafogo. (,123a B) J
T)RECISA-SE de uma cozinheira para o
X trivial, c que durma cm casa dos pa-trües; Irala-sc ua rua Barão dc Ma>qui-
ta n. 186—Andarahy Grande. (4033 B M

1)RJÍCISA-9E 
dc uma creada para co-

asinhar c arrumar, cm casa dc peque-ua íamilia; á rua 20 dc Novembro n. 116,
Villa Ipanema — Copacabana. (4392II) J

1)UECISA-S1S 
de uma boa cozinheira

para casa dc íamilia, pequena, á rua
«Ias Laranjeiras n. 559. 

' 
(40S511) II

CREADOS E GREADAS
1)KECfSA-SE 

dc uma creada para todo
serviço, em casa de uma senhora só,

com tros filhinlios, o quc durma nci alu-
guet, á rua Ur. .Maia Lacerda ti. 67 —
üistacio. {4222 C) J

PRECISA 
SE _ de uma creada para cozi*

nbar c mais serviços, na avenida Uio
Branco n. 243, í» andar, (4123 D)J

Í}K!ri.S.\-.SE 
dc uma menina de 14 n

H> nunufl, para serviços leves, cm
casa dc família; á rua do Senado n. 63.

(4841 C) J

IXIGKC1 
SA-Sií det uma copeira o arru-

madeira [dormindo no aluguel; na
rua S. l-unciico Xavier 55J. (4253 C) S

X>KI-'.CtSASK 
de uma creada) branca,

paia casa /le uni caiai estrangeiro,
faga.su ben; rua Conde do ltomfim n.
n-79. (41S1 C) R

EMPREGOS DIVERSOS
\ f,UGAJSU uma perfeita lavadeira e eu*

J. Vgaminadcira. pura cas.i ile família dc tra-
lamento; rua lVdro Américo 41. UmiOIÍ

(tOSTUREIRA, 
.'iferecese para casa de

J familia; rua Hilário Gouvéa n. Si —
Copacabana. (35j2 S) R

01'KERECH-SEpara casa dt
uma moça portugueza

cie familia de tratamento,
para arrumadeira ou cozinheira, «lá rcíe-
rendas da s-.':i condueta. Rua do Coto-
vcllo ji, sobrado. (jojj C) J

OKEKItUÇE-SE 
uma i(srf«iui| lavadeira

ou cozinheira, que durma no aluguel;
111:1 Senador Furtado u. i-'. (4189 C) J

Ol-VKKKdvSK 
uma moça com pratica

de enfermeira, ou para dama dc com-
¦iMit-iia, iiuciu precisar, dirija.cu n \\ :i
.S. Fi-.inriico Xavier 11. B.iS. C117S 1" R
"[ 

J (ÍKC1SA-SE dc u:n:i empregada para
Ji (¦.-.'. de uiu casal; rua Acre n. 38,

(42/0 C) S

OHKCl.SA-SK de uma moça que seja
J. bua, paia casa dc um casal; na ma
do Secado n. S5. (3950 1)1 S
TIRIÍCISA-SK de perfeitas ajudantes.a. para vestidos; rua Jannuzzi n. ^, so-hrailü, praia .ic S. Chnstovão. (4367 D) S
"IJUICCISA-SIÍ de uma mocinha de 13 a0 ¦ ".r.noí, para serviços leves de cíisa.1 11
.le pe.nicna ír.iniHa; rea' D. Ãímã Ne..II. .iá-- — lincha. C434O C) J
'líiKriSA-SK dc um 1 arrumadeira, rua

J. s. Francisco Xavier S74. (4093 D) j

í JHECISA-SE de 11111.1 iiiucinha de 12 a
15 _ aun.is, para serviços leves dc um'• -ua da Alegria 11. 412, casa III.

(4*33 I»J
;al;

X^iíi-.i 
isii-ir, ue um rapaz 01c iu au-

iiih .para serviços de casa de família,
d« condueta afiançada; rua Carvalho
Jlontcíro 11. .-6. (1 ig.j D) J

1>REC1.SA-$E 
de trabalhadores p-ira~õv

tancía; tratar Ã rua S. Christovâo u.
7<>.x. Í437213)11

PRECISA.Se. 
de uma menina com 14

annos mais ou meno.-f, para £urviço3
domésticos, r.a rua Estacio .ie .Si n. jj,
1» andar. (1333 D) II

Iliii 1M 1 j I) 1 li Fm

ALUGA-Si? 
uma boa sala de frente, ri-

cimente mobilada., entrada independen-
te, a casal ou a dois senhores dc trata-
mento, casa de familia. Senador Dánlaa
n. 19. (3931 Ç) J

ALUGA-SE 
o i* andar do largo de. S3o

Francisco de Paula n. 23, .por cima
da Perfumaria Nunes. (3080 E) J
A LUGAM-SK na Avenida Central«««. 15 sobrado. Pensão Mineira,

nutsnificns snlns o quartos 
" 

defrente, clccuntcmento mobilados ocom pensão; uma pessoa 90$",100$ o 120$; duas pessoas 180$
200$ o 2508000. (J 3056) K

ALUGASI;SK 
dois quartos, em casa dcfamilia, sendo um dc fronte e precisa-sedo um companheiro, á rua Hospício 54. ,(3°).

(4332 B) R

ALUGAM-SE, 
em casa dc familia, bonsOuartos com janellas, dc frenle, a pes-soa «lc tratamento; na rua D. Manoel ti. io.

(-15.13 fí)'R

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado da ave-nida Gomes Freire

rua do Rezende.
134, esquina da.

(4502E) j
AH.U(

-íisão,
•LUGA-SE uma sala de frente, eom pen-paraiim ou dois rapazes ou casai;

70, 2" andar, cisqiii-
(4339 ií)

oa rua do Carmo ... ,na dn rua do Ouvidor.
AlLUGA-SE 1

-*Xde la Modo
uma vitrine, na casa L'artRua da Asscmbléa n. G«j.

(4480 E) J

AiLUGA.\I-St dois bons quartos, á sc-hora so 011 a casal sem filhos, eomsem pensão; na rui dos Andradas 71.andar. (44s3 _____ j

AILUGA-SE 
um

do Riachuelo porão a homens; na rua
3'7. (44S5IÍ) S

ALL'GA-S1Í, 
na rua da AlfaudCRa; csíiuiha

. da avenida Fassos, uma boa sala c na-binete todo encerado, oroprio para medico oudciitisia; as chaves na pliarmacia. (33ScE).l

A 
LUGAM-SE o sobrado e a loja do prc-<»<',"• 15 da rua do Riachuelo. juntos ouseuarailamente; as chave-, eslãomacia próxima; trata-ac 113 ruaDais SJ, sobrado.

na .puar-
GoinjalvcS

(42.19 E).'S
A^UOArSB na rua dn Uructín-*»• .vnnn 141, Io andar, unui boasala com um quarto, cozinha,* luzclectrica o banheiro, proxiniot' árim liucnos Aires. -1520 Ií) Jt

AI.UGA-SE 
um bom sobrado, próprio'' parafamília, na rua 13 dc .Muio 36; trata-se

__]____ 11. .|Q, loja. (4_,.„ ií) j

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado do lar-

Ko da Gloria n. 7, tend-, 4 quartos, 2
•alas, quarto de banho, luz eiectrica, etc.;
as cha ves. na loja, botequim; tratar, travessa
S. Francisco n. 32, Confeitaria do Anjo.

(2942 10 jr

ALUGAM-SÊ 
salas e quartos com ou

sem mobiiia, cai losar muito saudável,
.1 cavalheiros dc respeito, em casa de um
casal; na praia da Lapa 6o. (3971 F) J

ALUGA-SE 
o lobrado da rua da Lapa nu-

mero 87, por noo$ooo com 3 quartos, 2
saias, cozinha, banheiro; informações, tele-
phone, sul 1014. (2831 ]?) J

ÁLUGA-SIÍ, 
á rua Conde de Lago n. 21,

unia esplendida casa de tres pavimentos,
(2535 IO Sprópria para pensão.

A LUGA-SE sala espaçosa, linda vista; rua
-ÍXCassiano 47, Gloria.

ALUGA-SEsão Salgado
as chaves

(4313 F) J

casa da rua Chefe DivN
a. -'05 (Santa Thereza);

informações na mesma.
(4333 F) J

A 
LUGA-SK por 160$ a
Santa Christina n. 37.

casa da rua dc
com dez accom-

modaçiies; as chaves estão por íavor no
n, 3- e trata-sc ua rua Gonçalves Dias
n. 39. (31S4 F) J

ALUGA-SE 
o prodio «ia rua Monte Ale-

«rc u. sfiS, Santa Thereza. com gràiidc
terreno, bella vista c muitas accomnioda*
ções, .próprio para familia dc tratamento,
todos us bondes do Plano e os que par-
tem da estação da Carioca para Paula
Mattos, passam na norta do prodio:. traia-
fj com sr. Clemente Castello Branca,
á mesma rua n. 294. (4402 F) J

E' O MELHOR TALISMAM DA SORTE I
Como obter negócios proveitosos e induzir a -pagar-vos promptameiite ?

Vèr a imagem da pessoa que se deve esposar? Casar-se facilmente com quem
se quer ? Conouistar bom e permanente emprego ? Obter das pessoas podero-
sas tudo que se lhes pedir ? Ter grande memória, aprender línguas fácil-
mente ? Impedir quc se apanhe syphilis ou moléstias venereas, sem se em-
pregarem camisas ou drogas ? Obter alguma coisn que esperaes vos recuzetn s
Fazer vir cabello aos calvos, ou qite os cabellos que devam nascer sejam
pretos e não brancos ? Descobrir minas de ouro, prata, brilhantes ou outras
preciosidades pelos Raios X que se ensina a desenvolver em si próprio ? lu-
car com grande forca na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vícios
ou máos hábitos ? Ganhar em Qualquer jogo ou loteria, sempre pela certa i
Fazer vir uma pessoa da qual se tenha separado por qualquer causa?
Destruir malefícios? Fazer a felicidade 110 commercio ou na fami-
lia ? Adoptae o OCCULTISMO PRATICO, o qual se reinette prompta e dis-
crrtamenle pelo correio, a quem enviar DliZ MIL RK'IS cm vale postal a
LAWRENCE & C. representantes do ELECTRIC & MAGNETIC INSTITU-
TE DE N.EW-YORK, RUA DA AS.SEMÜLE'A N. .,S. KIO DE JANEIRO —
RESULTADOS GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGAZINE. J '97=

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGA-SIC 
casa mobilada,

tratamento, cm rua transversal
tete a Flamengo 1
413.J Central.

família de
á «lo Cat-
Teleplione

(408-1 G) J

A LUGA-SK sala de frente, mobilada,
2xluz elecírica, aluguel 8of, entrada inde-
pendente, casa
Lisboa £ i>3.

«lc íamilia; na rua
(.,236

Bento
G) J

A LUGA-SE o 1° andar «Ia casa «la Aiau:i.bctc «le Setembro 38; trata-sc na loja ou"a ma S. Pedro 74. 1" andar. (4457ÍI.S

ALUGA-SE 
uma sala dc frente

decentes: na rua 13 de «Maio
família.

pessoar.
37, casa «le

(-1432 E): S

Alfaiataria Leão de Ouro
Grande sortimento de roupas feitas,

parss homens, rapazes e meninos,
que são vendidas

RU MSTADS DO SEU VALOR
Ternos <!e casimira de cçres <Ic 25?  . . .«
Ternos <Ic tecidos prelos ott azttes de 30?  .....,
'Ternos de flanella branca 011 de cor, a. . -¦ ..; :.i .. » M
Ternos du brim tussor, 1" qtiali dade, a. .- ... K .., -.,-. _.-
Ternos de brim branco (linlio) de 22$ a. .- .. ¦..-, .« ;.- m
Ternos de brim dc cor (linho), de 16$ a. . .; ..- K x ,x
Costumes de brim pardo ott cores ile 10$ a. .- K K .»
Calças ele casimira «lc cor ou pra ta, dc 8$ a. . . -,- M ..1

35$ood
«|0$000
25?000
27.Í500
e8$ooo
L'(j$000
a-.»?ooo
J.|$000

Roupas sob medida
Ternos de casemira de pura lã,

pretas, azues ou de cores, feitas no
rigor da meda, com forros de pri-
meira qualidade.

A LUGA-SE parte do um quarto, a rapaz-4l.so!teiro, na rua do Senado 11. 7. casa 11;
preco módico. (451S E) í

A 
LUGAM-SE, desde 4í$ a SoS
c salas dc frenle. bem mol:

pensão da praça Mauá 73,

quartos,
idas, .na

audar.
(4133 El J

A LUGAM-Sh bons cabinelcs para escri-.tJLpturios ou consultórios; na rua da Ca-
rloca 60, 6" e 61; Irata-so uo Cinema Ideal.

(4530 lí) I

A.1JUGAM-SB comniodos mobila-«¦'tios, com roupn do canta o pen-suo, a cavalheiros (llstiuclos, cnsn
do todo respeito; rna Gosta Das-
tos 20. Próximo á rua Binciiuulo.
Rondes S. Francisco, Chile, 1'nu'us
11 e 15. Tel. O. 1618.

(.1 31S3) E
A LUGAM-SE, em casa de senhora' só,

Xíuboiis aposentos, ua rua General Câmara
il. i/J, i° andar, a pessoa de tratamento.

(4533 lí) J

A LUGAM-SE s casas da rua da Assum*
ÍXpçSo ns. 39 o 31, liotafogo; as chaves
estão no n, 43, armazém c trata-se tia
travessa d.i Rosário 7. (40S1 G) J
A üUOÃ-SB para fainilía elo trã-«c*ítanieiito o confortável predio Ti

rna dns Iiaraujciras 11. U5S. Esláaberto. (.1 4ai7) ti
ALUGA-SE, próximo aos banho:

esplêndido aposento de
sem pensão; rua Silveira

le mar,
írente, com

Martins i.io.
(30-11 C)

ou

XXas
43.

LUGAJI-SE, para familias de tratamento,
-as casas da rua Real Lírmdeia us. 33 e

i Villa Montevidéo, com 5 quartos,2 salas, dita de entrada, cozinha, copa. des-
pensa , 3 banheiros, luz clectrica, quintal,
jardim, etc.; para ver c tralar, na mesma
rua esquiliá de S. Clemente n. 35Í, ar-
mazciii. (3100' G) J

ALUGA-SE 
uma espaçosa

te, com ou sem pensão;
Lisboa n. 4. Caltcte.

sala de fren-
na rua llento

(3750 G) J

ALUGAM-SE 
casas confo«tavc!s, com 3

quartos, 2 salas, banheiro, etc.', perto do
Collegio S. Ignacio, rua S. Clemente 350.

(.11?-' C) J

A LUGA-SE n rua General Severiano nu-
jCXmera ioo. hoas esaas, 2 ouartos, duas sa-
Ias. electricidade, etc. a ÇQ)i informa-se na
mesma rua 10S. (3930 G) R

\ LUGA.SE, no principio da rua Tavares
Xxlíastos, no Cattete, uma hoa casa, com
dois quartos, duas salas, um grando porãoll.-bitnvcl, foRão a khz c illuminada a luz
eiectrica; as chaves estão no armazém da cs*
quina da rua llento Lisboa, onde sc trata.

(3084 C) J

¦¦['nsiBcaiiisieiEiiiBiRiiBisiBiiaiiiiii
çUZAR I
I Guará nesta 1
3  '  iE' PROLONGAR A VIDA "

Vli!!li!iJam:llft''£K«a::miDK:;IBi!B!!LKI
A LUGA-SE a casa n. 13. da rua D. Ma-

Xl»ria Amélia. 84, mn armazém. 150$ trata-
¦e 110 n| 9. Casa Vil. Villa Yohmda.

(39115 G) R

A 
LUGAM-SK eomíiiodoo e casinhas, muito
arejudas e por preco razoável; rua Ge-

norsl Severiano 74; trala-sc com o sr. Eliseu.
(3065 C) .1

ALUGA-SE 
o

Ilippo'yto n.
as chaves estão
casa de frutas;
n. 94, com N.

predio da rua Bencdicto
.J3 com bons comniodos;
no n. 41 e trata-se

avenida
Carmo.

Rio liranco
(4333 D J

A LUGA-SE uma casa nora c limpa,
^Xpara familia, á rua João Caetano 37.
para ver e tratar das h is 3 horas da
tarde, os chaves na venda. (4--3'D J

ALUGA-SE 
a casa da rua S. Leopoldo

354, com 2 grandes salas, 4 quartos, etc;
trota-st na mesma, das 8 da manhã ás 3 da
tarde. (413a D R

A 
LUGA-SIÍ uma boa casa á rua Viscon-
de de Itauna n. 365, com quatro quar-

tos, duas salas, despensa, cozinha, banheiro
e 11111 Rrando quintal; as chaves na rua
Senador Kuzebio n. 160; trata.se no lar.
godo Rosário 11. 32. preço. aoo$ooo.

(39-'3l) S

ALUGA-SE 
por 130$ mensaes a çonfor-tavel casa assobradada ã rua Coronel

Pedro Alves 11. 2i) (1'raia Formosa), com
Ires bons quarlos, duas boas salas e mais
commodidades; as chaves estão no armazém
em frente, onde sc trata ou com Corrêa iRi-
beiro.Ã C, á rua Primeira da Março
11. 22. Telephone 757 Norlc^ (39311) S

A LUGA-SE, para fainilía, a hoa casa n.
Xltio.' da rua Santo Cliristo dos Milagres,
com pequeno .luiiilal; preco 91$. (3533 I)S

ALUGA-SE 
a caM n. 63 da rua Dr. Paulo

de Frontin (autiRa -Morr- do Senado);
haves estão na própria ea3a; das

horas da tarde. (3903 d j

ALUGA-SE 
uni commodo

só que trabalhe fór.K díi casa 
''i\à'P.:\

casal de respeito, sem filhos; na rua \i!.¦1.., I.. f'.-...11. -. .. ¦ *— _-l. " -U.-
(-I37S.1) Kchado Coelho u. 130. sobrado.

AJ,UGA-SE 
por 133$ o sobra.!

Itapiru 130-A; aberto das 10
(4396 J) !

Maria,ALUGA-SE 
o casa n. 1 da Vill

sita a rua Gonçalves 11. 40-A,salas, 3 ouartos. área coberta cozinii.i",',„
tal, installação olccliica, uor So$;
na casa 11. 4.

as cai-
(•l-ó.i J) S

•AL1ÍP'V'SÇ «•"••» 1»°« cnsn, nu rimtf». Visconde do Sapncahy 3.11perto da Avenida Salvador di> si-'trata-so na rua do Uosario 60 
' '

W330 .))' ||

ALUGA-SE 
o optimo predio d.i ra.i l)-r,bosa da Silva 11. 36, estação ia \.'...chuclo, com nove quarlos, duas mU? «.cellcute pomar, ele. Aluguel ib3s; a3*chjvcs na venda da esquina, (40S J)

^adFckíboTIííí"
ALUGA-SE 

uma confortável casa, c—todas as accommodações para familia li'tratamento, nu rua Visconde Figuuiredo 44'trala-sc em Iladdock Lobo 37. (;ió- K)'{

ALUGAM-Sl-, 
dois commodos a nv-ç-s ,'1

comniercio ou a um casal sem fiüui-na rua Aristides Lobo isü. (427SK) S
A I.UGAM-SE,

X%-_\ cavalheiros
á rua Iladdock I,
de IratameiiV optimos apj.sentos. com ou sem pensão; «líi-s-.. comida

a_ilomioilio. ((2.-37 K) S
A LUGA-SE, m casa de familia, i rar,XXIIadiloclc Lobo 11, 417, uma sala Jifrenlo e dois nuarlos mandes, bem m»M.

hdos; cozinha a mineira. (.'.- K) K
A LUGA-SE, para familia, a casa n. XIVXV.!.i rua Fcli'. .Ia Cunha n. 113, 110 b-ti(L Seitiinda.Feira; preço 101$. (.•_,,. i;j-:

ALUGAiSE 
o predio assobradado di r-,

Haddock Lobo n. 171, com excclh-iites
aceommodaçScs; esti aberto d.is 10 ás •>
heras. (4063 Kl II

A LUGAM-SK commodos limpo?, na C2«j£3Ln. 45 da rua ;'3 de Setembro (Meda «1*Tijuca); irata-se ua mesma, com d. iltaivin-
da liaptista. 1.

4 LUGA-SE o confort-avel prediílinilia, 11. tíj7 da rua Conde
<453« R>

Drogaria Granado & Fillios
•#MflaCT»waosesf •

A LUGAJI-SE. em cas.i sen: creanças c do
XT-niuito asseio, uma bella sala e quarto
independentes, bem niobih dos, luz clectrica e
mais commodidades, a casal ou cavalheiro;
rua Dois de Dezembro n. i-', quasi esquina
do Flamengo. (.^S G) R

A LUGA-SE, por 45$ um ouarto «le fren-
XLie mobilado, paar solteiro; aveuida Kio
liranco 11. 7, a" audar. (-I50.; lí). J
A IiUGA-S-F, nina boa sala dò fren-

XA-te, moliilndn, com pensão, para
casnl do tratamento, casa de todo
rospcil.o; rna (Josta Bastos n. JJ9,
próximo á rna do Hiachnelo. limi-
des S. Francisco, Chile, Praça 11o 15. Tci. c. -i«is. (,r sisay íb

A LUGAM-SE, cm casa de família, dois
X3.quarto3 juntos, e um separado; dá-se
pensão', sc quizer; rua Corria Dutra 74. Cal-
c-ie- (4039 G.i R

A LUGAM-S15 esplendidos quartos e sa-
XVlns, com grande iardim, perto dos ba-
ntos dc mar; rua Biianiue dc Macedo 33.

(4:74 C.) M

RUA URUGUYANA N. 91
Sortimento sgpande e variado

DROGAS NOVAS
Remédios garantidos

Preços ba,t-a.tisai mos
B«ilança americana ácnsivcl a 1 gramma para pèsagcmgratuita da nossa freguezia.

A LUGA-SE, á rua
An, 35-A. n casa í;
sc á rua Catlete 303.

CnrictovSo Colombo
aluguel 150$; traia-

(1204 G) J
A LUGA-SIÍ, por 3;o$, a casa 183 da rua

/i-llarão «le Guaratiba. Catteíe; trata-se na
rua da Alfândega 13, Peixoto & C.

(4214 G) J
\ LUGAM-SK maghificas casas, lendo boas

-TAaccbmmodações e luz elecMca: ua Aveni-
da D. Luiza, rua liuphrasia Corrêa 11, pro-ximo ao largo do ^tachado; aluguel 130$;
trata-se com o encarregado. (430a G) J

50$, 60$ E 70$000
EDA DO HOSPÍCIO

(CANTO DA RUA DOS ANDRADAS)

\ TiUfiA-Sl'1 por 2808 POI' lllCZ o! A'LUGAM-SE uma boa sala de frente e
¦flpredio de dois andares, á rua f1"'.11 quarto, bem nrejados. em casa de
Menezes Vieira (nntiitii dos luva- faml!,a' na rua Jos Inválidos 11. 100.
lidos) it. 24; tem lious accomnio-j ____ ''•' _
dações e qnintal: pura ver C tra-| A'LUGAM-SE boas casinhas para opera-
tar a Avenida Mem de Sn 29, 10.1:1.1 xlrios c lavadeiras; ua rua do Riachuc-

(J -120G) Kl lo n. Si. (I339 lí) S

ALUGA-SE 
o (innazcin da rua General

Câmara 11. 30S; trata-se ua rua do lio-
sario 11. 102. i" andar. (4237 E) .1

LUGA-SIÍ o sobrado da rua Visconde
Uio Rio Branco 11. 7. (-|2.|lí).l

ALUGA-SE 
parte dn i° pavimento da rua

Sachet n. n, constando^dc 2 hons quar-
tos, ampla sala c depeiukncias; trata-so no
mesmo; preço ijo$. (.1940 K) S

A 
LUGA-SK um bom ouarto, com janella
claro c bom, casa de faiailia; rua do

Hospício 11. 1S9. (4263 E) S

A 
LUGA-SK, mobilado, um bom quarto dt
frente, com pensão, lur. e café, a dois mo-

Cos. por So$ cada um; na rua Uruguaya-
na 97, sobrado, (4-6- 'O £

A TjIJGAM-.SK duas snlns de fren-
•íAte, com (5 .iiinelliis e sacadas,
em casa de dnas pessoas, coni luz
eiectrica; na rua S. 1'ortro 155,
esquina da Urncua)'aiitt(S4t920)lü

A LUGA-SIÍ um bon quarlo a moços sol-
jLXtciros; na travessa Bellas Artes n. 5.

(42S3 E) S

ALUGAM-SE 
unia sala c quarto, por

45$, 110 andar térreo d.i nn General
Câmara 2C1. O2.13 K) R

loja dc moradia da rua
n. 159. com duas

quarlos, cozinha, quinlal e gaz

A LCGA-SI'. . .
A.los Audndas n. 159. eom «luas talai" e gaz.

U--IO 15) S

Juventude
Alexandre

I''az com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,não mancha a pelle.

A Juventude. Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicações.

Vende-sc em todas as perfu-marias — Pharmacias c droga-
rias, Preco 3$ooo rs.

ALUGA-SE a boa casa n. 139 da ruaXi_l.ciii-r.il Pedra, oropria oara qualquer uc-
rocio, Unido nos fundos boa moradia par.i
familia; 150$. (3536 lí) S

A. LUGA-SE uma mande sala de frenle.
iiAtitobilada, com ou sem pensão, casa nu-
vn, cótn todo o conforto; na avenida Go-
mes Freire n. ijO-A, entrada pela praçados Governadores, preço módico. (3974E.1A

A l.UGAM-Slv em caía dc pequena fami-
xilia, uni «piarlo c uma sala, bem mo-
bílados. com uu gem pensão; na rua Silva
Manoel (l. 54. (393=11) .1

I jlilillu 114 UL
(NOMIS REGISTRADO)

Oura a inflamfírcação e purga-
çoes dos olhos'

Em todas OjS i333.^rsxí.EíbcIas
e c3.rogrâ<i*ias

A LUCA-^E um espaçoso quarto. e::i casa
X~A.de íamiüa, a casal ou rapaz do commcr-
cio; rua Riachuelo 383, sob. (3551 lí) S

TJRECISA-SE «Ie uma professora para o
.1 curso primário e uivcrsoá trabalhos
dc agulha, dns 9 5s 3 horas da.tarde;
cartas para Cila folha, com as iniciaes
r. s. (-1494 io j'

ÍtRliCISA.SE 
de um impressor para 1:1.:-

«-bina dc cyliiidro, na typographia .1
,ui Visconde do Rio Branco «t. ;.-•-

(-I-Í93 ü) J

A LLV.A-SK, para qualquer negocio limpo,
Xla maRnifica loja do credio n. 24- da
rea da Alfândega,  (3536 E) S

,i LUGA-SK o «ramle *alão corrido Io
XVandar na av. Kio liranco 11. 139, Café
S. Paulo; trata-sc no mesmo. 2760 IS) M

A LUGA-SK um bom armazém no novo
Xipreilio «la avenida Mem ,1c Sá n. 317,
perto da ma l-roi Caneca; os chaves estão
no armazém ao lado c maia informações.

(0031 Ki j

A LUGA-SK uma esplendida ca.sa com
xiboas nccoiiinrodaçGea para pequena fa-
milia; na rua Nova de S. Leopoldo 70;lis chaves estão- lia mesma rua n. Si (veu-
da); trata-sc com" os'srs. Oliveira Lopes
Silva & C. ua travessa do Commercio 24.

(4I--3 E) j

ALUGAM-SE 
casas magníficas,

fortavel Avenida Bella Vista,
-liuphrasia Corrêa 42. próximo ao

Machado; aluguel 115$; trala-sc
oncarregádo.

A..LUGA-SK uma boa sala dé frente, firo*XVpria para alfaiataria e tem balcões, cs-
crivanlnha, etc.; na rua d;i Alfândega Ailôi
sobrado. (.|.'.j,-E"); S

A IiVGAM-Sli! o 1'' o 2" iindnres.
"t*. ila rua 1° de Marco n. 153,
.salões corridos próprios pnra es-
criptorio (ie conipanliia ou com-
niercinl; ns chaves estão no arma-
zem do mesnio preilio o trata-se ií
rua ilo Ouvidor G7, loja.

(1373 K) R

TOSSE
Tome PEITORAL MA11IXII0
Rua Sete do Setembro 1S6

A LUGA-SE, na rna da Prainha n. 3, perto
-tilda rua Marechal Floriano, nm espaçoso
armazém, próprio para nesocia que seja lim-
pe; as cliavcs csl.io na tua dos Ourives n. «;|,
onde sc traia. (4355 Ií) .S

ALUGA-SE
semblea n.

i z'* andar
13.

da rua dn As
(4=39 E) ;

A LUGAM-SE uni gabinete c quarlo an-
xXne.-ío, no i'J andar da rua da Aisem-
bléa 13. (4340 E) S

A 
LUGA-SK bom escriptorio com tele
ne; tia rua da Quitanda 11. 50.

dar. (4303 E) J

A LUGA-SIÍ o andar térreo, para fami-
-£x.lia, com pcís aposentos e quintal li ha
rua General Câmara 35.1. (44151*)), -S

A 'LUGA-SK uri consultório medico mnn-
jCVtoklo cnm electricidade, por 50$; na
rua Scíc dc Selembro 11. 96, com o An-
tonio. (43S9 E) J

A LUGA-SE o i° andar da rua do "lios-
Xjbpicio n. I30| defronte da praça üpnJ
çalves Dias, bom para escriptorios, atelier»
alfaiate, etc. Trata-se na mesma rua 129.

(-1.193 E) 1

____ LUGA-SE casa de familia. rodeada de
XXjardim, uma formosa sala mobilada e
um conimodo por 3;S. telcphone c luz cie-
ctrica; na rua do Itczcndc n. 19S, esquina
Riachuelo. (4397 E) J

A LUGA-SE porXXfundos do iu
<)ú-f mensaes a parle ao?
andar do predio da rna

tia Alfândega n. ioo, tendo tres quartos.duas saias, cozinha, banheiro, illuminação

na cou-
nu rna

largo do
com o

(4301OJ

ALUGA-SE .. 
Cruz Lima (liotafogo).

ca 6a 35 da travessa
. :oni sala de vi*

sitas, sala dc jantar, banheiro com W.-C.,
gr.in.lc quarto nura creados, área com W.".C.i
coziiih-i; e na parte assobradada quatrocnarlos. Preço a8o$; trata-se ua avcniila ííio
llraucp 11. 50, 1. andar. (3193 u) .1
ALUGA-SE, por 150$ mensaes, unia boa

XXcasa, com duas salas, ire;, quartos, cozi*
nha. área, tanque, ele., na travessa Cruz
Lima il; 21) (liotafogo); cc cliavcs cstfio ua
venda; trala-sc na avenida Rio Uranco 11.
50. iu andar. ClóoQ G) J

ÁLUGAM-SK 
ou vendem-se duas casas,

novas, por estrear, com dois quarlos,«luas salns, cozinha c largueza; barato; run
Mundo Movo 1:3, liolníofio. (351S ('.) R

GA-Sli 0^2° andar do predio da rua
.Christovâo Colombo n. 58. onde se vc,

tralaudo-sc na re.a Candelária n. 53.
(JS81 G) J

A LU(
rÜLCliri

i LUGA-SK uma caia nova, com dois
XXquartos grandes e um Dequeno, salas,
installações elecl ricas, lavatorios fopão a
gí*í ott lenha, por 100$, á rua ig de Fcvercb
ro n% 56, perio da Voluntários; trata-se na
rua «Sete de Setembro nó. das 4 ás 5.

(3181 G)

A LUGAM-SK n 180$ lindas ca-
j-*-sns ronforlnveis, ú run 1). Mar-
eiana 89 o a 280$ ã do n. 33.

(It 1702) E

A LUGA-SIÍ por 5°? um espaçoso quarto«XjLde freute, com mobiiia. para uma ou
duas pessoas, casa limpa e socegada, de
familia; na rua Voluntários da Traria .;2t).

(-I537G) J
A LUGA-SE por 40$ um ouarlo-. perto do-fiuiar, com . inobili.i e clcctricidadc. em

casa de família franceza; na rua Corrêa
Dulr.-i 78. (453C G) )

A LUGA-SK, por 137$, uma boa casa, na
¦CLVUla falaclo, Silveira Martins r.;-V;
tratá-se na rua llospicio 144 in andar.

(42C0 G) S

A LUGA-SK uma boa casa, por u-'$. uti
rjkVllla J.-ieyló, Pedro Américo S.pV: traia-
SJ Oa, rua do llospicio :a.t i° andar.

(4261 G) (;

A LUGA-SK uma sala
-tt-janellas para casal
trata-sc na rua Aüce 1
Preço, So?.

de írente. com 2
senhora séria;

a Laranjeira*.
(4432 G) J

Jt LUGA-SIÍ a casa da rua General Mea-
x3uia Harrelo n. 14. com dois quartos,c todas as commodidades para pequena fa-
milia. (4131 G).\f

,4 LUGA-SE um quartoXVraiijeiras n. 168, caba

A LUGA-SK a bua casa da
xi-los I 11. 134, As chaves
11. 103.

rua das La-
. Preço, 35$.

(4123 G) S

1). Cor-
armazém

(1203 C.) J
110

VSIÍA LU
¦iJLteie 11.
mente 1G6.

casa n
:-'3: iralar
liotafogo.

doO da rna
ia ma de S.

(-1353

Cat-
Cie-

G)R

A LUGA-SIÍ a casa da r-.ia liarão de G-.ia-
XXratiba 11. i-«^; a3 chaves estão tio 134,
na. mesma rua e -.rala-se na rua do Ko-
sario 11. 113, com os srs. Teixeira, Hor-
ges «^ C. f.)376 G) 11

ALUCA-SE 
unia bonita casa á rua Dona

Marciana n, 5. duas salas, tres quartos,luz clectrica, gaz, etc. (-1323 G) lt
ALUGA-SE o casa da rua das Laranjel-XXras ::. 45,1. com boas accommodações

para íamilia do tratamento; as chaves es-tão na mesma rua n. 410 c trata-sc 11a ruado Ouvidor So, com Osório, (13-3 G)R

clectrica
onde se
ne 1S70

chaves na mesma rua
trata, com
norte.

sr. Aí.
n.

ua.
(43

.•lenho-
10 J

A LUGA;SK uma magnífica sala para cs-
X\.criptorio. no t° andar do predio novo
do largo de S. Francisco dc Paula 11. 44.

(4I'.7 15) J
A LUGA-SE a casa n. 2 da

xXrua l;r''i Caneca n. -7; c
n. 20, onde sc tr.ita.

avenida ¦

(4345 E)
A LUGA-SK o exceUento predio da rtw

Xl-tle S. Leopoldo n. 161; as chaves tfs
tão no 11. 163 e trata-se ua rua da ííc-
zendo loG, (4496 K) J j

« i.(n.A-blt um biiil.i chalet, imlcpendcn.-»vtc. com dois aposentos, próprio para ca-sal, com boa pensão, luz clectrica c dc-fronte dor, banhos de mar; na praia do<>-¦ (4489 G) J.41

A LUGA-SK para familia de tra-•"• tnmento. a cisa ií rua llnar-
que de .Macedo 33, Cattete. Truta-se uu run Andrade Pertence 3-1.
Tel 3057, Contrai. («1302 (í)
ALUGA-SE uma rasa A r-.i.i Iltunavtá na-XXtnoro 303, qualquer informações, ielepiio-

:ie sul 1014. (304S G) J

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LÉBLON

A LUGA-SIÍ um aposento, para descanso,
XXem casa dc pessoa distrela, no bairro deCopaeabjii.i; resposta para a posla restante
(la agencia do correio, a Pontes Ferreira.

ALUGAJSL 
o prclio 11. 7 da rna Marinho,

4 quartos, electricidade o gaz; trala-sc a
rua da AlfandcRa n. 30, 20 andar; as cha-
vcs 11. 2S, Egrejinha. (2757 II) J

A LUGA-SIÍ
/"JkSanlo ChiJtristo

?, a easa II á rua
cem grande quintal.

(-1.108 I) J
A LUGA-SL, por nreco barato, boa casa,^leom dois quartos, duas salas c bom qui-lal; na rua Cardoso .Marinho. Praia Formo-

sa; informa-sc na inesma rua Cardoso Mari-"bo 11. 7, cseripto:io. (4429 1)1

ALUGA-SE por 76} a
ile porão c bastante!' nheiro n. 16,

cozinha, pia,

predio com gran-
agua da travessa

com doís quarlos, dnas
etc. (1187!) J

li!aiS!!HllllBI!!»!;:HRi:!!!ll!li!a!!:!l!Bll!!!IllBlii:niIl
I A'S REFEIÇÕES... í

Vil CAI.IX DE a
1 Guaranesia 1
tililHlIBEBlliyiillliiliilsilllillBiltlBISlBBiai

ALUGA-SE 
cm easa do um casal, a u:n

outro dc tratamento, um excellente cota»
modo mobilado ou não, com pensão; paiainformar na rm Dc cmbarsadoi Isi.lni 75com o sr. Malheiros. (45-15 K) J

A LUGAM-SK bellissimo^ rommodos, na
XjLrespeilavel casa (la rua lladdoel; r.tiha
30, desde 25$ o 45$. (4510 K) .1

A LUGA-SE a casa 11, 63 da rua Salgado
XXZculia, por 2?3$í ó recuada, tem jardim
ao lado c á frente, 5 quartos sala de ba-
nlio, pavimento superior, 2 salas, todas
as mais dependências o bom quinta!; to:;?>
pletamente limpa; chaves e informações, rua
Condo Bomfim ^11 (armai.cm), (i-võ K)J

ALUGAiSE. 
por 112$. a cara VIII da rua

Affonso Penna 89; chavt3 no armançtn
íl.i esquina,
2ebÍo 11 D.

e trala-se na rua Senador Ku-
(4361 K) R

A 
LUGA-SK a boa casa da rua Maria Anui
lia 11, 24 j a chave, por favor, no n.

bonde do Uruguay
Passos 76.

trata-se na rua S. dos
(423010.1

A ILUOAM-SK as esplendidas easr.3 da rui
XXparticnlar Dulce ns. «i c 5 (uo prolott-
igaiucnto da rna Me.riz e Barros); as cli.i-
ves acham-se á rna Pereira de Siqueira
n. 50 (padaria), onJe sc trata. (31WK) J

casas por 110$; na rt:a
iíomfiin 229, casas tiova^ e

(.(WS 1<) 3

A LUGiUI^SE
XAjCoiide do 1'grandeà.

S. CHRISTOVÂO, ÃNDARÂKY
E VILLA ISABEL

ALUG.-VM-SEavenida n,
Gonzaga.

por 35Í, boas casinhas, nu
55 du rua «le S. Luiz

(421a D )

pnr po? a casa n. ai-II,
rua Soares Faria fS. Christovâo);

tiata-so na rua da Alfândega 11. 12. I'ci-
xoto & C. (4210 L) J

ALUGA.SE

ftllll!

^AlLUGA-SE por ijo$ adcanlados, umaXXcasa com dez commodos e quintal; naruq ila America. Canas a este jornal para
íL__i__J ' (D

Ak.UGA-SE'ariiao, á
uma boa casa, na avenidarua liarão de S. Fcliu 07;trata-sc na mesma rua 03. (4103 I.) I

A LUGA-SE o «rando predio. completaineii^."Xte novo, da rna da Gamboa 137, tendo cs-pacoso armazém, iirnprio Dar- qualquer noKocio c optimo subrado cem 7 comniodos; ocasa esla aberta; ir.ua-se na rua S. losé 20.
(4253 I) S

Teixeira & Ç
LOCAÇÃO UE PREDIOS

Serviços Commerciaes e Agrícolas
27, Rua Buenos Aipes

(ANTIGA DU HOSPÍCIO)

A LUGA-SE, por 250-., a easa 63 da ruaXXSiIva Tclle=, com loas accommodações
para familia de tratamento; as cliavcs. á
rua N. S, dc Copacabana 1.040, c trata-sc
Peixoto X: C, rim Alfaiidcsa 13. (4213 lljj

A LUGA-Sl*., cm Copacabana, á rua JoãoXXL?ranciãco n. if>. uma easa, com 3 quar*tos o mais commodidadcá, perto da avenida
Atlântica; lllugucl 170$; chaves, |ior favor,

lado, 11. lS, c trata-sc á rui Conde deBem fim 533, dia? io it
4 I.UGAMiSE
X-qtiartos,

duas casas, novas, com 2
3 salas, luz clectrica, foRão a

f.az c mais dependências, próprias para ;»quena família; á rua Paula Freitas so-A,
perto do mar, Copacabana; i.-alar, á mesma
rua 11. 61. (412Ú li) }

A LUGA-SE, com contrato dc dois annosx"Xc 400$ mensaes, q casa da rua Vallada-r;-s 11, 39, próximo á rua Nossa Senhora de
Copacabana; pó.de ser visitada a qualquer liora.

(3200 II) J
A LUGA-SE um esplendido sobrado, á rua

XXSalvador Corrêa 11, 48. Leme; tem 4salas. 4 quarlos,
quente, boa coj
Ouíutal; junto ao
dc mar.

bom banheiro com ogua
nha. grande terraço e
jonto dos bondffl c banhos

(32S7 iu j

A LUGAM-SK casa«>, tom boas accom-
XXmodaçôcs, para familia regular, á rua
Barroso n. 67, Villa Mimi, Copacabana;
tratase tio n. 73; preços 110$ c :ro$,

(25.Í2 II) S

A LUGA-SE, para familia. n esplendida ca-
XXsa n, 50 da rua Furquim Werneck, cm
Cooacabana; pre<;o iS^S. (2530 II)S

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

A LUGA-SL,, por 7:$, uma casa. em con-Xi.di.;„es hygicmcas, com dois quarlo-, «luassalas, cozinlia, pia, tanque, clc; a cliave estána rua Itapiru 11. «ju. armazém, c trata-sen„ mesma rua 11, 359. (^0n j) j

ALUGA-SE a casa da rua Dr. l'es=o.a deBarros 32; as chaves eslão no 11. 
"30, 

cIrna-sc na rua do Rosaria 84. (41C4 J)U

AI.GA-SE por-jo, a «asa n. 154 da
rua Matto Grosso, pro.-.imo ao largo

da Cancella, com bous commodoB.
(4040 L) XI

ALUGAM-SE 
cosas, por ío$

n" "
_ 50$, ove-

nida; rua Jo?.c Clemente n. 81, praia da
S. Christoviloj trata-se na rui S, dos Par.,
soa n. aiú. (3943 L) S

ALUGA-Íde, cm cnsa de
¦SK bom quarto

_ casal
rua Torrei Homem 11. 18

com electricida-
sem filhos; ua

:, casa 3.
(4---I4 I.) .1

.4. LUCA-SE, r.a aveniila Glma, rua dns
.ílLArtistos n. 45, a casa n. 3, com 2 quar-
tos " sanis, cozinha c quintal; as chaves no
11. 2; trala-sc rua líodrino Silva 2-1; pro-
ÇO 80$0QQ. (41") Lj J

\ 
LUGA-SE a easa «la rua Soares 11. 42,

.S. Christovâo, com dois pavimentos, qua*
t.*q quartos, duas salas, banheiro, dois W. C,
quintal, tanque para lavar roupa, terraço e
mais commodidades modernas. Pódc ver-se a
qualquer hora; trata-so ua rua do Ouvidor
11. 173, charutaria, (t'S9 L) l<

ALUGAM-SE 
c

60, C2 e 64,
; casas da rua 'Soares ns.
com accomniodações para

penucnaj familia; as cliavcs estão nas me3-
mas. até ás 2 horas da tarde; trata-se na
rua Gonçalves Dias 44, com o sr. Paria.

(4261 I.) s

A LUGA-SK um predio novo com tres
XXqunrtos, duas salas, bom quintal, jardim
na frente, por 13°$. na rua Pereira Nu*
nes n, 129. As cliavos estão no botequim 1
outra coip dois quartos, duas salas, 110$,
na mesma raa n. 133. (515a L) 11

A 
LUGA-SK por 140$ uma rasa com tres
quartos;

trata-se no 95.
nador Purtado 109;

(4183 D II

A LUGA-SK a magnífica casa da rna dí
XXS. Christovâo ir. 132, com tres quar-
tos, duas salas c mais dependências, com
conforto, clcctricidadc, imitada de novo- e
forrada; trata-sc na mesma rua n. 122.

(4037D n

ALUGASK 
mna boa casa na rua

riminto 11. 76.
boa

Chaves na padaria.
(•Ioo! I.)

Silva

1
1(0$ grande casa oo»í

A LUGAM-SE duas boas casas, uma na¦CXtravcssa Manetla 31. Catumby; as chavesnc 48; outra na rua Theophilo Ottoni 202,trata-se na rua de S. 1'cdro, onde «tão aschúvcs, no n. iSS. (4157 J) R
A LLt.A-SL boa casinha, assobradada, comi»-2 quartos. 3 salas, cozinlia. quinlal p to-

daa cs commodidades, Dor ior$, e outra,
por 91$; as chaves á rua Dr. Carmo Kctto
i-,i), açougue, (3318 J) .1

eqeena rasa, r.ara
pe/iuena íamilia, logar muito saudável

e muita larRuezaj tra vcs* ni do Navarro 2?,
aulÍBo; informa-se na rua Itapiru 90. venda.

ALUGA-SE 
uma

pc

? LUGAM-SE pcqeenas moradias de portasiii lanchas com sala, quarto e cozinha, na
rua Colina. 36. Estacio dc uá. (2843 J) ]

A LUGA-SIÍ a
Ülho 11. 168.

Macliadi
(426Ú

Coe-
J) R

._ ! -íi
i LUGAM-SE uma

^Lcom quatro janella
espaçosa, próprios oara

ii Ca
loia.

sultorio; na rua
Jar: trata-se na

boa snla c j
; de írente e

escriptorio i
ioca 11. .*,2,

111

jabinete
3'cova

ju con*

AtiUGA-Slü por 100$ mensaes aipcqucna fiiiiiiliu <le tratamento,
| iiiiia Ima ensa com 2 salas. 2 qnai'- j' (os, cozinlia, serviço sanitário n|
penuenn área; na rua lletiro dn
Gunnabiira n. 47. (M ;:s;!íí)(;

im,issiiHniHiSMBiin«insiuiniiiiiBiiãfiBinigiBi m immmm •5,e_.
Casa Timbyra

6-1 — RUA DA CARIOCA — 04
iunto ao Cinema Ideal

LAPA E SANTA THEíitá
A LI OA-SE, a fnmiiia do estimação, o

XXpavimento assobradado, 106, da avenida
Come; Freire, lado da sombra. 4 quartos,esplendida sala de jantar, gaz e electricida-
dc, banheiro e esquentado;-, grando quintal,
jardim, ele. (41 ;o 11 K

í! A IiUGA-SB sobrado novo com 6 |
snlns, banheiro, ixt

A LUGA-SIÍ á rua Urugiiayaiia a. 139.
jíViuii prclio de dois andares, junto ou
separado, sendo os sobrados a um so inqui-
lino; chave e inforniaçõcj na rua Ploriano
Ptixotu n. -I, botequim. (3962lí) J

I~~TrECISA.SE 
de um ofíiclal 'ii barbei-!" .,> pira serviço mensal: na rua Ca-1

ícilina Machado n. 576 _ Uio das Pedras.
E. F. C. Brasil. O'*' WJ I

JYRECISA-SE 
de unia empresada «pie

durma 110 aluguel, paia serviço dc
una senhora c (luas creanças. ser.i lotada
cioo pessoa da casa! ordenado 20$, na
ma Dr. Scuíü Neves n. »0 - Estaco
õt Sé. ,(4SZ» 0> J '

A I.UGAM-SE niiaitos mobilados, inde-
XV; eiultuicã e urejados; na rua Silva
Manoel 13'.. Ü95S E) .1

A LUGA-SE o so'-r.i:lo do predio n. Kí
XÍ.da travessa das Pariiihas, para íamilia;
ai chave* estãa na rua Barão de S. iV-
Ii.\ n. S-i e trata-?a na rua de S. Josü
n. 26, com Teixeira, (4^57 K) R.

t LUGA-SE o sobrado d-, rua Menezes
i"l-Yírira n. 29, por io:f; informações.
i:!e?li2nt sul 1014. (1904E) J

quartos.
\V\ ('.. cónn, dispensa e bom ter-
rnco com tanque; na run dos Ar-
cos n. 3; as chaves eslão na loia.

(S 087) _
A LUGA-SE um escriolorio; rua Sele dexVSetembro 29; trata*so no armazém.

. (360S E) J
A LUGA-SE um armazém, r.a rua do Hos-XXpleio n. 235; as chaves estão no 210, etr:.ta-se co.-n Carrapatosa, Sc:e dc Sete-n-

h'o 29. (3610 li) J
A LUGA-SE o esplendido segundo andar

xic.im elevador, u: centro commereial.
Infi
«lor,

nações na Casa Ch.-,:. Rua do Ouvi-
105. (E)

A LUGA-SK o segundo andar ái rua
^XUruguayana n. ^3. Informações na
Cass Clark, em baixo. (I-)

i LUGAM-SK sala dc frente e quartos,XXcom jaiulía c entrada inde^indentí,
mobilados ou não. com 0^ sem peinão; na
run Taylor 47. (39S8 1;) S

A LUGA-SK um bom auarto de frente, em
XXcasa de familia, a rapazc3 decentes; rua
Taylor 5, Lapa. (4003 F) .1

A LUGA-SE o prodio novo da rua Pcire-
XXoolis n. 7, em Santa Thereza, eom Ünd
jardim, quintal, tres quartos, duas sa-
Ui, banheiro, etc.;, oor n_$ mensars.

A LUGA-SE cm casa de familia um bon:
XV.quarto mobilado, ipara casal ott cavalhei-
rodistíneto, próximo nos banhos dc mar,
seni pensão; na travessa Marquez do Pa-
aná ei. (42,-4 G) K

A LUGA-SE um quarlo mobilado, cr.:::XXpcnsSo, para casal ou cavalheiro dc tra-
tamento; na rua Christovâo Colombo n. 3S.Cattcte. (39S1 G) J

A iLUGA-SE uma
-íitres quartos, c
rua dc S. Clemente

casa com duas salas,
pequeno quintal; na

C12. (3400OJ

A LUGA-SE cm Santa Thereza. uma bo-
XXaita casa na rua Áurea n. 115 (é nova)
bons c areiados commodos, todos com vc-
nt-2Íanas, banheira esmaltada, Ka/. electri-
cidade, quintal e jardim, é quasi na CS*
quina da rua Aqucducto; as chaves eslão
ne 117, casa do exmo. sr. dr. Octavio
Severo: trata-se uo Fluminense Itc;ei. á
praça da Republica n. 207. sala 201 o\\
Luiz dc Camões t-t. armazém. i.io.jdrjS

ALUGA-SE 
cai casa de urr.a

optima sa'a para descansi;
nj rua da Gloria 102, sobrado.

senhora só,
infrrma-se

(--.-?! F) J

A T.rG.-l-SK eni Rotnfoao, na rua¦«•Generul Severiano 11. 12-l-A,
um liredio para íietuicna fnmiiia,
do construcção moderna, com lo-
dos os requisitos dn Iiyaieno e
confortos, como sejam: tres quar-
tos ilVejndos, salas de visita e de
jantar, cozinha, banheiro d;- acua
quente e fria. luz clectrica. W.C.,
e tudo mais necessário pnrn pes-soas de fino tratamento; pnrn ver
no próprio local e trai ar á rua dn
.-llf.ind.'iia 01. sobrad
o tava 3.328000. (3

A LUGA-SK uma tasa, com quatro quar-XXtos, duas salas, duas cozinhas, [finde
quinlal, com um commodo para crca.ios ou
cara!, com curada independente, electríci-
dade. forrada e pintada dc novo; á rua
Mrria .Angélica 38; trata-se á rua Corde
dc Irajã ij4t ou Gcrícrul Câmara 379.

(2731 G) R

I
§
i
§
tum Grande variedade cm borz^gnins para se-

nhora, ultimas mndelos, a
| 16^000, 1S§000, 2:)S000 e 33S000

a lilulo dc reclame
1 Pereira «Xvi:n.iox- *S_ Ci.
fi. 3:&' EII.B l''l^i.''S',rill'irSí:Ei_.i!I__|i:2Bi'''Eijía:.:g

H / B
3_ l mL\\\

^^ _J §

ALUGA-SE 
por.

quatro salas, cinco quar ios c mais de-
pendências, ogua, electricidade, chácara;
na ruu Leopoldo 263^ (4149L) R

A LUGA-SE por 90$, na Villa Marina,
J:\W_ rua Uruguay fl. 104, uma ca=a nova,
com duas boas salas, dois grandes quartos,
esplendido quintal e luz elecírica; as cha*
vcs ha .-iicsuei villa, easa IV. (4145L) II

ALUGA-SE 
a casa

tist;>.9. co*n tres
i. 47 da rua dos Ar*
Ouartos, dnas salas,

cozinlia, despensa, quintal c jardim ni
frente. As chaves por favor no n. 51 e
para tratar na rua Rodrigo Silva a. lê.

(4i2o L) ,T
A LUGA-SE n casa n. 91 da rua Pe-

XXreira dc Siqueira, com quatro bons
quartos, «luas salas, copa, banheiro, cozi-¦nii-. ele., luz elecírica, reformada de no-
vo bondes (le rem réis de S. Francisco
Xavier, por i6-5 mensaes; as chaves es-
tão na mesma rua 11. 93, casa VII c Ira-
ta-se na rua do Ouvidor 11. 14;, casa De-
vilacqua, com o sr. Mario. (4115L) .1

ia boa casa nova, cem
frente, «luas salas e dois

quartos, espaçosos, coíinha, despensa e ba-
nheiro. electricidade, quintal, por 91$, ser-
vida j.-or Ires liub.-.s dc bondes; na rua de
S. (Luiz Gonzaga 11. 557, casa I.

(joio L) J

A LUGA-SE uuXXjardim na fr

t b a.
A LUGA-SE, per iíoS. a casa 1016 da

XXavcnida Atlântica, para família de trata-
mento; chaves á rua N. S. loto; tratar.
Uruguayana ". loja de jóias, dc 1 ás 1 hs.

W49 II)

A LUGA-SE um boai q-.-arto mobilado,
XXcm casa de família, banhos de mar. per-to bondes ii porta do Leme e Ipanema;
trata-sc no Correio dc Copacabana, da i
ás 6 horas. (43S2 II) jj

A LUGA-SIÍ
XXda rua No

2^33 mensaes o predio
ossa Senhora de Copacabana

n. 623, c;»m duas salas, tre3 quartos e um
pára creado;. banheira com aquecedor, etc;
as chaves estão por favor no armazém
da esquina e trata-sc aa rua do Roí.irio
n. 37. «obrado. (43:6 }|) U

t^ÈÍ SAUDE,!! FORMOSA
E

A LUGAM-SE nm
-ttLcasa dc fsmiüa;
I::.-.i::a «I,

quarto
na rua

e saleta, cm
Visconde de
(4093 o j

A LUGA-SIÍ em
ilAnstides Lobo
modos a casaes sem

ia dc família, á n;a2.I", majniificos com-
„,.«.„.... , '.  fulios. cavalheiros ou«nhoras de tratamento c bons costumes; á
a?P 

E:7:'da ',or ''-versas linhas de boi: les
na SÃ 

e a cn"a- '"i1^" d' «" multo |f"pa. d sbíc de um Brande lerreno próprio pararicrcio dos seus moradores.'____< c"0' o sr. Oliveira,
lraia.se

A LUGA-SE um quarlo com janella em-**-o«ar socegado.lhem fera
q (Maia

2 lioras.

pessoas que traba-travessa Samos Rodriguescorda, fcstacio); trala-sc aié
(J)

A LUGA-SE por 20-.S mensaes a excellcn-i^te casa da rua Fernandes n. 40, es-mm da rua Martins Lsrc. em frente Aestação do Engenho Novo, tendo cincooptimos dormitórios, vastas salas, fraudebanheiro, varanda, !üz electríca e grandeenacara. 16dc çrr vista a qualquer hora etrata-se r.a rua da Misericórdia n. 43, loja« "-'-«sons. (J4401) J
sa-A LLCA-SIv, por oo3. unia ca=a com 2xxias, 2 quartos, oeinti:, clc; forradanovo; as. chaves na padaria da rua dc Ca-tumby; u rua Joãi Ventura n. 7; lr.ita-roa rua da Asscmbléa 49 ub. (14-1 i'i j

«\ IjUGAM-SK or prédios da ru»-cSJVictor Melrelles ns. 07 o 00.
pintados de novo, comniodos parufnmiiia regular, luz eiectrica, jar-dim o tirando quintal; chaves* nomesmo; tratar telep. 2550, Cent.

(S 8015) Tj
A LUGA-SE. para família, o boa casa n,-íVi.j da rua «Io Mattoso, a n minutos <!¦»

cidade; prc«;o 160$. (2.136 L) S

VLUGAM-SK 
boas caias novas, na mo-

derna e hygienica Villa Euçcnie, à ru)
Mariz e Barros t». -59, próprias para fa-
milias, (25.16 L) S

piililBRIBilíniKIãliBISaãlBIBB
13 AO DEITAR...

TOMAE UM CAUX DE

GuaranesiaE3

lll5aJi::H::ilB:aH,':JB'!-;fc|.''KJ.':!3::i,lj

_____ LUGA-SIÍ, para família, a boa casa n,
XJL47 «la rua Josí Clemente, em S. Christo.
vão, locar muito saudavdj prc:o taoíooo.

(S533 L) S

A LUCA-SE, barato, a boa cisa n. 71 fa
XXladcira João Homem, com um tnagnificfl
terreno; _ chave está i\o n. 6=;; preco 143$,

(-15.15 D 9

ALUGA-SE, 
nor i.«-$. a hoa ea;a da ru«

Major Fonseca n. io, um «lus logarcl
mais saudáveis dc it>. Christovâo, perio doi
bondes dç ?. Januário, com ; c.-artos. 1
salas, cozinha e desoensn, illuminada i luí
('ctrica; para ver, as chaves r.a rua Sãc
Luiz Gomasa k3, unde tc trata,
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Filtro I A1*.nLcara
Lomba.

,-CA-SE ou vend.se uma grande cha-
ver e tratar em Merity, com

__ __ (5483 M) J

ALUGA-SE por 70$ a casa da ruaf Dona
Francisca n. 7, bonde Lins dc Vascon-

cellos. Cabiiçu', com dois quartos, e duas
Baias e jardim. (j;58M) J

Approvado e recommendado
pela Exma. Directoria de

Saude Publica

ALUGA-SE 
uma casa com cinco quartos,

duas salas, cozinha, despensa, chuveiro
«. tanque; trata-se na rua Lopes in, IÒ7-A;
a oasa é 11. 103. Madureira. (3575-.1) J

ALUGA-SE 
uma casa, com dois quartos,

duas salas, pia na cozinha; na rua Car-
doso 22-A, Quintino llocayuva. (4056IDH

AI.UGAM_E 
confortáveis casinhas, aca-

badas de reconstruir, i rua Grcgorlo Ne-
ve» n. 32, E. Novo; aluguel 51$; chaves nas
mesmas; trata.se na rua B. do Bora Retiro
15-A, das 8 ás 10. (3909 M) J

A 
LUCA-SE um bom clialct, S rua Montei-
ro da Luz 03. Encantado. (.»|o. SI) S

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

.flCXDlvS.' baratissimo -por -urjicncia, 1im
> terreno, de 8 por .0 na rua Otto Alcn-

car, General Canabarro; rua do Rosário
151. (.»-_ N) M

DE-9E por o con'05 pequena casa, S
rua S. Manoel" 11. 38; ver e tratar rua

A' vendo nas mais impoi.ante_
casns do louças o ferragens,

especialmente :
CASA VIANNA — Ouvidor n. so —

Telephone 1268.
CASA UMOOES — Avenida Rio

Branco n. 120. ,„.
AGOSTINHO FERREIRA _ IRMÃO

Rua i° de Março 19—Tel. 17
ALBERTO DE ALMEIDA & C. -

Avenida Rio Branco n. oo.
<]. FERRBR _ C. — Riu da Quitai»-

RICARDO AUGUSTO BIATO-Jíua
dos Andradas n. 79.

BARBOSA St MELLO — Rua do
llospicio n. 154. _, , - ., .

A LIMA * C — Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua •*. «lc Maio 162

Teleplione V. 41.

PAKÂ VENDA A PRESTA Çl-ES
J. FERRER & Ç).

Kua da Quitanda ^8. T. ÍOSO. N.
ou 1111 fabrica —- «T. «„•«»
— Rua 24 de Maio. 16S.

CASA FIEL
— Telephone, Villa, 41 -—

Re.nette.-6e para qualquer »s^J

PEDIDOS A J. R. NUNES

ALUGAM-SE 
05 prcdio3, 41, para ([rande

familia, c 43, para pequena família, da
rua Propino, li. Novo; aluguel módico;
chaves nn 11. 4 da rua Fernandes; trata-se
na rua 1). do Bom Retiro n. I.-A, «Ias 8
ás 10. (3910 M) J

COMERAM-SE 
prédios chacaips, terre-

nos, sítios e fazendas, para pedidos
na I.eiteria Leopold'ncusc, Quitanda 63.
J. G. Dart. (a-j^g^Z-,

CASAS 
em Villa Isabel, dando boa reri-

da, vendem-se duas inclusas a nulo
terreno, esquina, com passeio, murado e
bons alicerces para receber uin ou dois
edifieios, e próprio, c tudo se vende por
12:500$; não se attende a comniissioiiis-
tas; informes com o sr. Miguel; rua hnu-
za Franco 197 — V. Isabel. (3550 N.) S

ALUGA-SE 
o predio da rua 24 de Maio

"75, Engenho Novo; trata-se á rua i°
de Março CO, Casa Forte, A. Mello.

(3908 JI) J

A _UGA-SE um esplendido armazém; na
__xua Costa Barros, esquina de Kosa
Sayão. (3935M) A

ALUGA-SE 
uma casa, para familia, na

estação de Ramos; ten: bom terreuo piau-
tado, luz; travessa Araujo 15; as ebaves es-
tan no 13, na 2" casa. (3084 M) J

(".ASAS 
— Vendem-se duas, sendo uma

J na rua Dranos n. 156 e outra na rua
Roberto Silva n. 25, com 3 quartos, duas
salas, banheiro c grande terreno, por pre-
co «le oceasião; trata-se á rua Roberto
Silva 25, estação de liamos. (43S1 N) J

_. ENflí-S.' uma boa casa em icrrcno,
próprio ua Estrada Real de Santa Oli*.

?no .Marco 6, .Estação tio Baiig-J*, l_n Ires
salas, tres quartos e mais dependências, esta
bem alugada e tambem dois grupos de 3 ca-
sas «menores, «dando bon renda, para r.&is
informações á rua Buenos 'Aires n. ,1.1, Al-
foiataria. (ji»3 M R
__ ... —
T. ENÓE-SE por 3:500$ aa estação de

Ramos, uma boa casa eom 2 salas e 2
quartos, ver c tratar na rua ..nfielica nu-
mcfo'1--. (4-111 N) J

xmtx
> rua ..
V Buenos Aires, 19S. _6_ N) M

YENUE-SE 
por âj contas boa propr eda-

_eH§r.lia da Fassá.eni trata-se na rua
Buenos*'Ai.-«'5 si. 198. "A.2 N . '.
6.'í_ *-N 77-i) I

V7__DE-SE um bom silio, com 15 mil
V mclros quadrados, em -Ma-cambomba; tem

a.ua, com plantações e cercado. Ircço roo
reis o metro quadrado ($_o); tratar a r. tia
1'raiulia n. 7. CA 3977) *.

\<*TyjnE-9E na rua Aristides Lobo. um
T bom predio, dando a renda de .8o$ooo

o losar é dc futuro para iivenlda: trata-
se 11.1 rua do Carmo n. 39, das 3 ás 4- "rreça
«•iiile.e seis contos. (4014 M !«¦

VENDEM-SE 
lotes de terreno, cm fren-

tC á estação do Engenho Noyn, í :6uo$;
iii.'iüa da 1'rainlia 7,

ALUCvaleu
GA-SE, por 90S, a easa da rua Ca-

XAROPE OE II
DE ALBERTO — Tíl*.ÇF
Único infallivel 11a I U O ü L «lus
creanças c adultos. Applicadò com
exito em todas ns molestins ila
arvoro brondliicn.—Vidi'0 2$000.
Em todas as pliarmacias e droga-
rias. Her». Av. Blem do Sá. 115.

com Q.irino.
(393. N) S

TTiÉNDE-SE o clecante predio novo. para
V faniilia de tratamento, cm centro det.-r-

r-cno; com entrada para carro e parane. -tia
rua l.liiqje de Caídas n, .SS, iunto ao liou-
levard. Visite e Oilo dc Setembro; trata-se
no ntesino, com o proprietário. (íí ,t^lO N

^"'1•^'DI•:•SE 
por .5 contos um predio mo-

• ibrno. á rua Dezoito dc Outubro, [ia.ludfj da Tijuca; tr:ua-se á r. Buenos Al-
res' 11. 198. (.1 3951) N
"tr-EXlHi-SK o predio

V li.i 11. 68, no Mcyci
Buenos Aires 11. 19..

da rua Maria Ama-
; ver e tralar á rua

(] 3051) N

tos, 2 salas c mais; as cliaves na vizinha;
trata-se â rua Torres Homem i.t. C|3íí6M>K

ALUGA-SI.1 
em Bom suecesso nma casa,

com a nuartos e calas, cozinha, banheiro,
W.-C., 3 minutos desviada da estação, com
iardim c (luiutal; alugue! 50S; trata-se na
citação, com o sr. Cabrítl do Nascimento,
cliarutc.ro. ('-13 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Miguel l-'er-

nandes li, 104; as chaves na rua Manoel
Alves 48 c para tratar, m rua Afíonso
Pcnna 50. (4390 M) J

A I,UCA-Slí uma bua casa, com tres fluar--«vi-tos, duas .alas, luz electrica. varanda no
lado. na rua Conselheiro Jobim n. aG; as
chaves ao lado uo .;.;..\, Eagcnho Novo.

(-131. M) R

V,EN*1>!--Sl*ras),
rua Alliança (Laranjei-

um bello terreno «Ic.iiXsj; tra-
Ia-se com 11 beiro, rua do llospicio, 95, sala
da frente, de 10 á 1 e dc 2 is 4 horas.

(4'95 N) J
""¦¦"1'VnEM-S.E 2 lotes de terreno, na es-

V UiçJo de -.Merity. desviados 3 minutos
mede cada l_e 11 Apo; informo-se cm fren-
te a estação com F.ivauo Josí Alves ot tra-
la-Ee na rua São Pedro. io_ (414I ;N) lí
¦tTlEXDE-SE casa assobradada, da rua

V Americana 11. 32, rai Gacliam.y, no Mey-
er, com commodos para familia, te-.nlo lui
electrica, bom quintal, tan.iic. portão c gra-
dii de ferro na frente., e de construcção
moderna, por preço mo-ico; trata*?tí na rua
l-'rei Caneca n, 477- Utíp N) K

rtiTENDE-SE por 13 contos o predio da
Víífia 1). Anna Xerj- ri. 71, Pedre_-.il.---;

trata-.e á r. Buenos Aires 19S. tjje.*') «

YEXDEM-SE 
a prestações de 15$ lotos

de terrenos, em Todos os Santos, 0X40;
em Olaria, 8X30; em Madureira, lOXaO,
no Engenho de Dentro nX,5o; na lie-
dade, 11X150; sio fcngculio Xovo, "•>>".
iratar á r. da rraiulia 11. 7. ""VM.Sv.N

(li 397° > "

1N5ÊR-ÃLE
Typo BELFAST

" AMERICANO
de finissima

qualidade
e agradável

sabor*
GIA.AÍÍTAECTIGÂ

158, Quitanda.

.rií-VIMÍM-SI" os propriedades da riu 1\.
V Marciana ti. 10,-, i-li c 1Í7; trala-se. a

rua,, nuenos Atrc..( 198, (.i*---3 ^) ")

IfE-XIlE-SIC. cm executivo hypothecario,
V. pa 6' Preloria C vil, um predio e ter-

reno á rua Viuva Claudia n. 4.-. antigo -11.
feitio' chalet, cm centro dc terreno, com
C.:i-.S4ii Ia... por 10,15 coinpr. O terreno
tem ie,m>.44 por "1.44. Avaliação barata
2:300.000. Vide edital £>itin'«* Oijicial de

_7"EXru"-S!' a trinta réis o metro qua-
V'dndo de terrenos, nos _snburb'os, pro-

prios para sítio?, lotes dc ioX.í..», por i_Q$;
tritffir 'eom Oucrino, r. d.i 1'ralnha ti, 7-

CA 307«) N

CT *y y V v" Ny***^**^**^***v"vwN6JMiy

Antiacido, digestivo»
tônico e fortificante

Juventude
Tríade de illus. es, esperanças c de-

sejos ! Ponto da vida em que ttulo
nos sorri ! Alegre, elegante e robtts-
tecida pelos effeitos salutares da

VIENDE-SE 
nma casa para pequena fa-

niilia, com gr_n_c terreno todo piau.-
tado e cercado, eom abundância, d agua(
rua 1'araná n. ir-t (estação do Encantado).

(S 4.20) X

Tr.rXPKM-SI-* diversos predios, próprios
V para iamilia dc tratamento e renda de

capltács, nos bairros de Botafogo, *lijnca,
S. Chr stovio, Villa Isabel, Santa. .ThereiK»
e subúrbios; trátn-se n rua do Uuvidor, iuí,
sala 3, das io ás 5 da tarde. U 4--3' ¦'

.f-ENDil-i-SE por 7:000$ uma boa casa de
V esquina, rom tres quartos, «luas ¦ sa ns

e mais requisitos da liygicnc, S minulos
distante da estação, com luz, podendo ser

trata-se á rua Dr. I.cal. (.0,parte a prazo;
lingenho Dentro. C...33Ò. X*

V LUCAM-SB casas nova» com duas ;.
«"Ua., dois Imns «inartos. quintal, ba-
nheiro e W. C dentro do casa, «ilcctn-
, lade, entrada independente, etc.: na rua
luckcj-Cluli u> 157. easa n. das 6 _s

• menos aos domingo». Trata-se na rua
,lo Ouvidor 11, 183. Telephone JI17 Nor-
1; nas 4 ás 6, com Chacon. Aluguel, pi?-

(.13 L) J

A 
LUGAM-SE duas casas da Villa Itama-
raty; rua Visconde de Itnraawty,

Aluguel po$ooo. (3ií»9 
'D 

I

A f,U(iA-RE ain-i casa pequena, pnr 50$;
.'Viu rua l.ones Souza 11. 14 ,S. Llinstovão.

.1 LUCAM-SI? duas portas próprias para
i Vpcqucno «ie»;ocio, c um iiuarto, arca,
ianque, ele; |„ra ver e tratar ua rua de
Símia l.ui.a 11. 89, Maracanã. (271.3!.)J

A TiUOAM-SB os ensns CUi rua
^¦*>I). Mnrin 71(..!íleiii Cnn»i)lstn).
transversal íí run Pereiro Nunes,
novas, eom ítois quartos. __i»s
snlus. i'o/.inlia, banheiro o tnnquo
«In lavnucm, tnilos os comniodos
illiiiiiinailoK »i I»ií» élec(j*ica. As
chaves no local. Trata-so na rua
Gonçalves Dias 31, próximo div
«iiiiuli-, a iioucos passos dos bou-
lies do Aldeia Campista, cuja pas-
snüom <-*'» d"»1*" secções ó Uo _00
réis. Aiucueis 100$ e 908000. L

Gonorrhea" n
cura-se eni " dias com |Injecção Marinho \

Kua _ »le Sotombro, i8<» \
__—m—¦¦ «ni """* ""

TuWbbTõT

BIV it_«!«lS;i:,!_li,i;i'_í!i1__l-i::IIS.!i__'!*ia'i iiBi::;»!1''®-!:*!»!; iV
Depositários i

Campos Heitor & C.
Uruguayana, 35

Em tortas as pl.arniaciaa c drogarias»
RKMETTEM-SE KNCOSIME NDAS PA1.A O JX'J*I_iIO_

Mm. im
Cartomante disllnguíila com lionrosas

referencias pela .. Noticia, Jornal do
Brasil e Platéa, dc S. Paulo, continua »
residir á rua Haddock l.obo ti. ii_.

N. B. — Trabalha com um novo ba-
ralho, inteiramente desconhecido no
Urasil. (R 3132)

_. BOTEM-SE 1.500 lotes flo ter-
* i-enos do 13X50, losar alio o

saudável, a 100$, cm infestações
do IOS, bons para nioriidiit o pliin-
(ações do chácaras, trens »le hora
on» hon», passagem ida o volta,
1", 500 réis. Linha Auxiliar, esta-
ção do S. Miitlicus; informações
nu local o travessa do Ouvidor
n. 26. sobrado (__•_:..5)..

T^ENDlvS/E Rraiicle «iiiaiitidn.e de mate.'.riae« para obras; m rua da Al__rl.is. Uriattylt), junto no Caio Preto;

V«^'^.-S_,1C)'3I,a!,^*,,rS «'o snntopbo-» '•-•> na rua Ja Kelaíüo n. g, v.\u,
(I _.'¦*.-.. O

-. ..... ..... ,., tecido., dr? arame harn^cer' cas e gallmhelrr--tros, a Cioo reisS o metro;

A 
IA'CA-SE um q-.mlo inilenendeiitçi
rua D, Maria ri. 13C Piedade,...))» nocr

unia pessoa so ou ura c.

A "CUCA-SE a um casal .boa
Í\.com sala, quarto c coíinlia
(.'hristovão l'culia u. 33
dnde.

asai sem ftlíios.
(.irsi M) «

casinha
tm ru;

csr.ição da l'i
Ui.|-'M) l'.

4 l,ü'(',A"iI-.SIv nuartos na rua liomlim
JVii. PS; têm muita a|.ua c muito terre-
i , a _Ç, =5?, ,1 . c 3St- (-i810 ''• J

_ 1 UCAnt-SE os predios da riu llomfim
ivn'-: ---u e 22;. com talas do visitas e
i-uitar, tier. quarlos, coziuha, chuveiro, W.
V c'« uim.-.l; as chaves, nor favor. nu. predio
ii. 221, c para Iratar. á rua da Alfândega
n, ti:, sobrado; aln.ucl «"Qy- (3.17» '*¦' _j

A WJOAM-SK muito em conta ns
«' Vvusns ns. SÍ3 e 90, da rui» .Tose
Vicciiic (Amiiuuliy). As; ohavos
nt» vi tiniu ao ludo n. 92}. 'Irata-
sc „:, Avenida :Ce,ttr^lj8.o^

I,UGÃ-SB «rn ma de- S- Francisco Xa.-
~',\ iiuia' boa casa cora teia

„ «ctos e diiae salas; as chaves .estao na
liicãoia ma <^ ____.'______:

A LUOA-SK, l>.-.ra f.-.miüa de tratamento,
A_\.i>U.--li.l- «asa «•- "7 da rua Maria
r Uarros, com magnificos aposentos; nrceo
,..,$000. ___L__—

\ I ÜCA-ST! o .rc-.li-.i n. ••»(. á rua Coronel
_ v .'-,«,; Hn 

'í*>. 
OhrislDVÍo*. cm logar al o,

i ,,-,.',),, enchentes, leiido banheiro, varamla,

Bastos,
rVcom dois quartos t. uma sala- AJiigttrf.
lí; na rua V. Mana n. K"'(4"'l.\j 

,R
üiid-

\ LUGA-SE «i easa da rua Alt_-«U'
.•VMe.cr e.|, coro a salas, quarto eqvnU.
muito terreno, logar alie; irala-se
Hete dc Setembro i.o. (|:n.-.\l I .1

\ iéA vi

eCtriciilJde, etc
uilliii chaves na pr

l.roprlo oara pequena fa
,i Argentina 32, ao lado

(4122 I.) U

ALUGA 
SE um bom quarto com lanei.

Ia a uma senhora so, tire.o 15Í, ¦;¦'
rna í-urta.l.i .Mendonça 11. ?a. e*W-\0.-
Ouintino Hocayuva. _!;_____..

Ã LUGA-SK muito ejtu conta ;»
Âi-asi. (iti rua Kon Vistn. 11 íito
no 11. G. As chaves na rua Arei» 1 d
Oórtlciro 48S. Trata-so i>«^AvanJ-
,1a Central íag. sob. (-J 100-)3>

LÜGA-SH o predio
.do 

"

cem *'

Ehamiiios a attenção ias FxKiasfamiMs
para a g. ande venda pe vamos iniciar

E ___.'-3 e _=3[0_R<^-S
Cretone ingiez para lençóes de solteiro, casal e fronhas.
Atoalhados para mesa em cores e branco. Guardanapos para

chá e mesa. Morim cambraia, percale e muitas outras qiialida-
des, por preços baratissimos. Cobertores para casal e solteiro, em
muitas qualidades, Toalhas para rosto e banho, em cores e bran-
cas em diversos tamanhos e varias qualidades.

Cortinados para cama de solteiro e casal em filo, rendas e
muitas outras qualidades. Filo para cortinados e mosqueteiros,
com 4n,6C metros de largo. Colchas para solteiro e casal em cores
e brancas de qualidades differentes.

\Mi.NI>I-:M-SE cm S. Christóvão, num
V tins melhores pontos, com bondes de

100 réis perto, os preü.os assobradados
'unas! novo», da rua Francisco Kurciiío
114 e 118; tratar á rua da AlfandeRit .1».
sobrado, das 11 ás 5 «Ia tarde. (2321 N) R

TTONDE em Vigário Geral, E. de Ferro
V J.çopolrlina, *_ 35 minutos de^ viagem,

lotes dc terreno dc mX-*., iuX.róo e
maiores desde ...o$ á 1:500$, á vista ou
tm prestações conforme tabeliã abaixo. Tem
a.ua «analisada do Rio do Ouro, passagem

\/"HN*Di;M.«lt
> .cas c gallíía_r,c.,,,.s„ „i„|M e ratoeir.s d ,classes; Aveni.la I'w.s l04. CO^jjR

•«rEXpi_JI.SE 
armações, halcOts, escri«-_.T ninlins, copas e balcBcs de mármore,mesas cie dito para botequim, mesas par»hotel, divisões para repartimento e e«,-ri-

pioiiof, estames -para livros e papeis, e«i-xas de ferro para agua, vidraças c vitri-nes, cadeiras d versas, ditas rara barbeiro,
ç espelhos, ferragens c ferramenta., vare-
jos .para fumos, dc tudo temos novo eusado, ossim cem. tambem tni,iic_**.-.oj erecebemos qualquer cncommcmla e nos en-carregamos de inslnllações eni casas co:n-
nierctaes c escriptorios; na rua do Hospi.eio n. i.o. (,-;o oi S
*S"*.-M>1"M-S!' fo.õps «ovas e usados, as-v sim como deposito para agirn gradesporlõcs c doubradiças grandes \<m porteira.R. da Prainha n, 44. (30.3 O) B

ida
classe

e em

_res_ç5 o
t.nle «le: i:joo<* .5J000 ...000

30$ooo
.-.$ono
soSooo
I7Ç500
l.jooo
i.-Ssoo
II$000
0$ooo

Ko local «"encontra pessoa encarregada
dc mostrar os terrenos e trata-se coni o pro-
p.-iei.-uio nos dias uteis á rua S. Januário

. das 4 ás 7 da tarde c nos domingos das
S horas da manhã á .' hora da tarde 110
Vigário Geral. (R 3-ti?) N

volta em i* class. sa-.
300 -róís,

Preço SiRiial
1:500$ :5S000

1:ooo$ 5o|ooo
800$ _10$000
700Í .!5$000
600% .íoÇ.IOO
500$ tísSooo
450I __;oo
350J i;$joo

\rii.VIMvSJv «tela de arame p.ira cerc-as et gall nliciros a fíoo réis o metro; gaíolaie peneiras, para todos os preços; ru« Setedc Setembro n. 100. (J .1350) O

f Tl-IXIIRM-Sl-: bonitos c-icliorrinhos fclpu-
T dos. de raça Teneriffc, bem pequenlnos; na rua Carvalho de Si 11. 67, Caitcte.

(J 39. ) O
"trEXDK-SR 

por motivo de doença nmacisa de bilhetes de loteria, fazendo bomnegocio c com licenças pagas, á rua da Qui*
tanda «1, g3. (4^.17 O) .1

TTiKNDE-SK um cavulio lejilimo marcha-
dor com 7 annos, na rua Pr. G.irnier,

Preço barato. (H-4 O) J

\rE_DE-Sl*. 
um barracão com bastantes

commodos para familia; o terreno mede
iú por 36 metros, á travessa Catumby, 2,
Piedade; ttalu-sc 110 mesmo. (R 4062) N

^TKNDK-SK, 
pnr 00$, nma boa bicyclctto,' V. N.; rua Viuva Cláudio 11. ,.i_. Jaca-

(,l .6 Si

i-SE,
; ru

ri estação do Kiachuelo,
TT15NDE.SE uma

> 3 i|a IIP. com
esta
1»

motocycletta I*rctnier
licenciada; rua dos Andradas

.ndar. (4__. O) S
TTEMDE-SE uma blcyclctla já usada; tr.i

T ta-se na rua Senador l.uzcMo n. ..63.
(4-1-1.4 o) :

^%^r^eira.&-C.,r«ado-Ho^ç,o...rlí
aszxia5*&ex

ritos.
UCAM-SI" prédios com ...

.iBiins com electricidade. bonil;
porta, e'todos perto da .^-^ J< .
rian-Jci quintaes cercados; l»",;",.',.11'-
Sn rua Assis Carneiro 139

\T",
Piedade., ,
(4178 M) I:

l'UG-\M-Slí l"1"5 conunodos .ii
deécnte.-'.; na rua das Dores1 11,

ns Uantos. iA'"-

_3s_s__2___*saaáfffi*^^

1 COLLOCÂOâO

. To-
M) .1

J3«_ES

DENTES ARTIFICIÀES
NOVO SYSJAMA

Nenhuma dilTm-cnçul^Untes. "^'^^.S^,^
fiiir-iiicu 11 toda provu.-Pronuncia nítida das palavias.-Aias
liSUãSPal?ódos 

os quo necessitarem trabalhos desse.ge-1
naro examinar primeiramente o nosso systema on-.coas.fl
Daremos todas as explicações &cm nenhum compromisso

cnnsultiinle.
Rg SÂ'

l_g l • ESC1A LISTA

_1

$B1*3m 3 SS,
*S?

© cffii©ss__l soHi-nento em roaipas forameas
©©om© seja__i_

SAflASjJpALCAS» CAMISAS_PARA DIA E
TE^BL USÂs7m ATI N ÊESs' MEIASEM

3 sa üo em Gostiiiiiss para Meninos fie 2 a 16 anos.
Grande sortimento em \restic3Li__L__LO__, E_ve2r_it:a»es_ e

toncas x^^3r^ ro-er-i-i-aj-a

./"MNDl-l-Slí, na rua Torres Homem, um
V predio dc .oiida construcção, com dois

quarto... duas salas, despensa o varanda na
parte dos findos, pcrlo dos liondes «le 100
réis «lo Villa Isabel-, r. tia Alfândega, i.o,
i andar, das 2 ás 6. (I .»'H;> N
"Í^IÍN*D-i;-SK unia casa, nos Pilares, Unge-

. nho dc Dentro, com 3 quartos, 2 salas,
feirada c assoalh-ada, agua c luz. por 4:.ooS;
outra, nos subúrbios da 'lí. I\ C, do Urasil,
por 2:Sco$, com 3 quartos, _ salas c terreno
da 22X90, tem agua tricanadao outra, no
língcnho dc Dentro, por 4:001.$. sendo um
.'1 vista e o restante a prcsta.Ges dc Go$;
outra, 11a rua Machado Coelho, por 14 con-
Ios, a prestações de u.o?. no -l-lstaco de
Sá: outra, em Uomsuccesso, a prestações dc'y.*?; outra, em Cascadura, a prestações de
ío$, preço .1 conlos: outra, cm Madureira,

prestações dc jo$; tratar com Querino.
. da Prainha n. 7, (A 39S1) N

\jT*l*CXJ 
>I-.-Sitv barato -.rande cofre a prov:

dc fogo, na rua Cattunby, 4-;.
(411.1 N) i

"T71.ND1Í-S1. Um bom c liarmos..so piano, 1
V rua Visconde Waranguape 11, 1.. Hotel

dos «Estados. (-Ii.l.i O) K

l-TUNDE-SG tttna boa mobilia de peroba
> para sala de jantar, constando dc um

buffct cmn vidros gravados c mármore, 1
trincha/it com espelho e mármore. 1 etager
com espelho e mármore, 1 guarda louças
com vidros gravados, 1 mesa elástica dc ara-
nha com 5 taboas e 12 cadeiras com cn-
cesto estufado de couro; ver e tratar na rua
Chaves Paria n. 49. Largo da Cancella.

(4196.0» .1

VKXDli-SE 
o varejo dc cigarros .iro n,?

plataforma <Ia estação de liamos; trata*
se com o sr. Henrique, no mesmo. (S4421) fl

ran
Madeiras e Materiaes

Ao Costa mAraujo
RUA TREZE DE MAkO, 36

Tolophone Central 3339
Especialidade cm madeiras, serradas e apparclliadas para marceneiros, carpinlri.

ros c paia construrçots,

ff.-H_Si iii' s < >sal 80-Bcim.entp esta %*
£.©111© S

CA^SSâS, OERCULÂSg CAIWIS

Gran,les stocks de tora. de Pcróha, Cedro. Vintiatico, Ccuçalo Alves, Ciiaralmx
das demais madeiras de lei nacionaes. Pinhos de liiga, Sueco (brenco c vormcllio),
Americano e do Paraná Taboados de todas as qualidades. Cimento, Cal de Cabo
l'rio. de Pedra r Marisco; Tijolos, Telha?, Ladrilhos, Zinco para coberturn c todos
ns demais matoriacs e artigos _para con struetores. Uncommendas aviadas com prom-
pttdffo c pelos preços mais vantajosos.

NHOSf PUNHOSi LEMÇOS9
pura. d

R. do Carm_n.71--esci.ilaR,
______________S___SME

Ouvidor i
da

S, 1 tf;', V ¦",!' nar-i {anilha, a Doa cnsu u.
A „ .«., ,-„a l!-'" OIh.ic.uc. cn. S. Christo-
via, l-._.;i- muito saudávelpreço i

(=536 W

V I.l'
í\,l.i

SI

s
•,'jrad.i

por 182?, o ho:
. l.i-.i/. C,on:a_a n. ' lu; <•<""

niiiiodiil-iilcs i,.*-ra família dc tra;
ande quiuial, bondes a poria, etc.,
>.á na loia, c trala-sc na .praça

11 st. até ás ." «¦' 'll'l>,1;i '1-!b •
a iu. Cul.. Ivc. Ui-ir «'• "¦*• «•'?

\ l.UGA-Sli o espaçoso armazém
iXArcliiiis Oorilciro n. .t-'j: -uata-.-e «;<
N 'íeiseira & C; rua Ua.picj^ n.. =7.

p.

A 
LUGA-S**, por. no?
iiuarto com. janc!
;i rua

chuelo.
Barbosa da

iim porão, bonito
entrada independe»-
ilva 4.*. lí. il" i'1'-

(416.1 Mi 1*

.3 cri
u_)i IS '*^<So.

5
1» n (

-tA!
k.

ESAS, GI
S, GUARDA»
ETC^

S5

_:x'. r_.v__-_J~". Sía__ 7_; g_____i P*'*-*---'*"-*''

COMPAREM Q_ HO
NÃO

;«_«.«

TV

,1Ç_ P.RA SI e011V"HCEREM SA __UD_9S!
_MEMOS COMPETIDORES!

ír-ENDEM-SlS a prestações de .joS men-
> &aes lotes de terrenos dc 11X50; pre-

Cos, de -fo.S a 800$, construcção livro e
nau pa.a imposto predial-, lem agua e I112
electrica. na estação de Madaicir.i; tra-
lar na rua da Prainha 7. com Querino,
c aos domingos na rua Marccliau Rangel
Vaz Lobo, Madureira. (398-*M A

Ç71SN11IUI-SR casas a prestações dc 30$
V nicnsaes; preço 1:700$, eom quarto, sala

? cozinlia; tem agua encaíiado e lu** c!e-
.nica; o terreno tem 11X50, na estação «ic
Madureira, casai de tijolos, cobertas dc te-
lhas francezas; tratar com Qucrina, r. da
Prainha n. 7, e nos domin.os, r. Maré-
chal Rangel, 110 Va.-. Lobo, Madureira, rendo
a entrega «Ias cliaves com a primeira ^ pres-
tação de 90o$ooo. (A áO-So) N

•Cr.EXDEM.SK clianhs de
V 1 ttt.,6 o par i$joo cad«

zinco usadas da
du uma; trata-se

n.i rua S. Francisco Xavier n. 86, das 4 n*i
6 horas. (Ii.|_ O» li

\7".EN'I"»I*M-S.l* armações, balcões, copas, vi-
T trines dc frente e dc lados, toldos, es-

taaics c mais artigos; raa do llospicio, 331.
(5 44=6) O

Vl-i-Xm*-.!* uai superli
por 650$; na rua Lui

piano Pleycl,
uiz de Camões, 40.

(1 44 _) o

V I LHíA-SK a casa u,
_¦»-'-. João."

I I LT.A-SH a casa da r-
An. <..'.. com bonsic._.
if.insar. . chaves no 68,

C4380 L. .' I

U ma Hclja dÇ
_!'_.___-:

1 Chaves Paria |
I >s, por 1 =0$' ' 

(.1370 I.) K

_ ini\-si:, um- ioos, ui»'» ciso
-liiinvi» ncBoeto »* noiiucui» faliu-
Uu mi rui» r.iit'."". «li* Bom ]{<-tii<>
„. :;<.)«: t»'iitn-s«| »»i» tl**>yc|Ri»„ito*j

"""* predio n. 6 da
ÍOO» RUA

ía nilia, umaIT, \ Sí. para rcnncni ¦
..,.„! e boa essa, poi preço commodo.
,;;'.-'¦ -,•¦«. Vauua; ua rua da I.ibcrda
-'!,, Í 1-írÍEtovf.o; as chaves r«-¦ •

¦ da !-¦¦¦ -aa riu, onde sc traia
..lub. (i.«ode Ju

. LI
_ Vila

.. l.Vl.A
i Ltcud '
locltty-Clii

bondi-s
1.) R

par iso"., uma >¦
Mattoso n. 33.

itha, nuiutal clcc
iu S lioraj; ir;

S.

., iswir: «a-
¦ora _ salas,
rlcidade; ver
ir. rua Gon-
Cl.»?. D R

SM o optimo predio Pnr:1
..-.-..-.-.¦.ino.b.çiV-s rar- pessoa!.

trala-se no ... .y".™-, , ,
(4384 l.i J317

carasc,
, á rua

mes*

\ l.l'.'..\r-i: optima carr. a r
iVu; ver e trai..r, «vi JocV.r

Costa Lobo
triub .-.io- ,(is. m

~ 
São

A LUGA-SI. por no? o nron
Ar-.ia Duque listrada -Mcycr;

1-..1. (4.1 Ml

4 LUGA-SH un
Xlbitavcl, todo
electrica, bondes
terreno; na rua
trata-so na rua do NUS j _.. 

run M'-

i boa casa cam porão
retorniadu de novo, i
á porta c trem, .ran.
Arcliias Cordeiro u. .»

Ouvidor n. i?u. i"
(.1970

_ LUGA-SH un
JTVdois auartos,
6i$; na rua U.
no li. io;, Pic_

a flfct. corri duas salas,
cic.f.';! ",--¦.¦.*>.: cVÍ'-,r;-"1-;

Maria n. ifio; Irata-sc
lc. das iz ãs I.» '«oras,

(30 . Ml **

nheiro.
Uom.i
cliavi

di ii *.

quartos, sala Rrande, cozinha, ha-
etc. muito terreno-, na rua Padre

i .. Kn-tcnho Nova (Labuçn);
por favor, com "

tuíormaÇi
lado. (3-101

\ I.UCA-SH. mor «f.oj a casa da rua S.io
,__Chris'«ovüo' 55-1. icn-lu duas salas, tres

Senado n. '¦

d crande fiuíntal
e irata-5o na rua do

o-.i d j
A I »'.* \ SK por preç

A-.;:., da l-'f.:ci!a n.

«lectiicld.t
e tr;-.;.. so

dei dencias, iardii
5 ciiavc. estão
u-a Sachet n.

a casa da
seis quar-
quintal <""n 

i u. 5J
7,sobrado*
(I, ,L» .

chacarcira no

»i IUGA-SE o confortável predio
jCVAnnn N'ery 4.1-*. cm lrtnte a
lloclia; trata-se General Lamara bo;
ve. uo mesmo,  (J.l'7

A LUGA-SK o predio n. i-*3 da
Üro-hal Macliado Bittencourt; r.a ,naves
e informações, ua padaria das l-anulus.

E DE SETEMBRO-ÍOO 1
m-n .... lu _iiji__j. EKB_a_B8a*aaaB8SM BI '*''«1lT'ir*H'-.CTyr?.wn.TO'f^iffi_W^.'_.'

t7.*NDI*-SE um bom predio, cm Jacaré-
V pa.uá, á rua Ur. Cândido llcniein

n. 3-0, om 6 quartos, salas, banheiro,
\V. (_'., luz eleclrica c porão habitavel. no
. cfftro de grande chácara arborizada; para

tratar no mesmo. «ver

SET
ATENDE-SE a

V niaytá n. 27I
mostrar, ao lado,
S. Clemente 61,

superior casa da rna Ilu-
; encontra-se pessoa para
n. 2S0, c trata-se na rua
loia; preço razoável.

(3957 **¦) s

\Ti!''X!)lvS.i*. um nçougue fazendo *I)om -nc*
gocio; trata-se i rua do Carmo 11. 47,

sob., das 3 ás .1. (J 4404) O
XTiENDE-SjS uma inst-ajlaçuo para bilhetes<ie loteria e respectiva licença; _. rua
da Quitanda n. .11. (J 4397) O
-n-xni-.si-
V uso, para

de S. I.

nm bom fpglío, com pouco
asa de família; na rua ...ella.

11. 37C, cisa 2, (U 43_:) O

-rr-XDIvM.SI-
V deposito de f

Telles n. 13,

iccnça e utensílios de um
ío; trata-se i nia 'Ponsec?

(J 4.109) o

.71.KDE-SE um chalet, na rua l»r. Nciva
V n. 28,estação Engenheiro Neiva28; trata-

.. na nie.fiia. (jo6;) a

^7'|lf:^*I>^:-S¦l•; 
uma vitrine nova, para dei-oççtipar logar, por preço -le oceasião; n.-rua \ iate e Quatr dc Maio n. 411.

(J 4.»h>) o

vssí-í. siY -mm'mm íí 1 \ys;3 SSaSfêtaç.io ,i.t Vula Proletária; irata-sc com n e.Donu,., « cas. .'"„„*. ,...,.-„ .
Affonso Rociia. _._7 X) J | »!as,, teP™^*» '^'"'(J 

.40 . N
id,- r-'\ LUGA-SE, por Co$. ou ven.

Í\.a:Coo$, o chalet do rua Lhas «Ia Silva
!.;•/' Piedade; trata-se á rua Erncstina .»;.
Mcycr, Poça do Matto. ____ii__

M) J

i rua
V.. do

as cha-
M) J

A LUGA-SE a boa casa da rua Tlr. Arcliias
iiCordelro 11. 4S0, T. os Santos, com 2
boas «ali», 2 quartos, bom quintal; Ir.-.ia-se

a-.: '.c estão as chaves, das o as
(1.1.11 M) 1'n«i n.

10 ut.

,_ 1 UG \-SE unia casinha nova, a;ua cm
_r.Va'bti idancia c esgoto; tia n-.a Borges 54,
Meyer, 40?', uau,c na rua "™^\

dc 45$ a 03$. com
forto, bondes (!e cem reis;

trata-se com Alberto Rocha, i rua Cândido
Benicio n. Sc-*. Jacarépaguá. (J2..M) B
AlL.GAM-SE «

ia

".7 ifNIH-iM SI- tres bons predios « 11111
V grívide terreno na rua .TSu.çnhciro, mt-

meros o t «n 97, cstacSo da_ Piedade, c o
predto térreo da rua Xe.y IMniu-Iro o... tra-
ta-se na rua Ur. Carmo ,Vc;to 37.-. tclc-
phone idoí). Villa, Solicitado.1 li. Concei-
ção. •'llll N» 11

rua «jen

t LUGA-SE n armaacm da rua C. do Bom
XAKeiiro n. 26, serve rara qualquer nego-
c;o; tem commodos nara família; cliaves no
n 32, o trata-se na mesma rua n. i.-A. das
[o'ás u m. (434' M) K

*. I UGA-iSE a casa da rua Duque Estrada
i*_..\leyer n. n_ ce:-i nuatri nuartos; tra-
la.se «a ria Minas ,;. .8 M(cycr. ... ^

t i l'1'.A-SIv uma linda casa. recentemente
Xl-oü-sr-iida, com ledo o a..cio, com Ires
qi-ario-, I. is K.l.-.s dc visiias «¦ jantar, >\ •¦«¦•-
banheiro ,!¦•::.. «Io casa nor.io dc arrumaci".
ra.. clívtri.-ijjdc; á Villa Laura í-*. da rua
Jowe Uudft v: só se :.ai;a a pequeno la-
nitha de tratriiuentoi nl_aucl i.cí; trata*-c
á rua do l!.,ípi.-'.i n. 7*. '¦

t, [.T.'1'.A-SK uma boa cas.. i
JCXtai ltr.i-.-r. 206 u-"i pequeno
trr.tamcnto. com Rrande auintal
,'.;«i--l coraniodoj lrata-st a r

ma Gene-
CtuiUia de
e jardim;,, a.,,.

1 LTG.\M-3E t.-cs boas casas hygicmças
ada uma; trata-se na rua ln*t.lL.nor

im. (38,-5 M) Rcriai

V LUGA-SE á rua Prar.císco Pragoso n. 10
llíEncantado). um Imdo chaltt. cuni mui-
¦a agua. esn-ato. r:i c Li: electrica, aluj-uo'
mo"'dico c cbav.s 110 11. ci. (*735 M) &

«, LUGA-SE
Xl-goclo. em
va Gomes n,
topei
deira

n. ic;

uma casa. prc.na para ::
bom ponto; na rua Pr. S:

c/r. as cliaves estão na rira
A; trata-se ua mc_ir_i- M.ulu*

(3575 M) J

A LUGA-SE
i_363. cem :
reno, por 46$,
Erontc, _.o.

o chalet da rua Tavares n.
salas, 2 quartos, agua e ter-
Encantado; a chave esla de-

(UM M) J

17 dc Fe..A LUGA-SE a casa «'_ . .
Ü-Yr.i 11. ti, com 2 salas. 2 quart.-s. cozinha,
abundância dacua c grande quintal, a 10
m.nutos «ia eslação de Bomsucccsso; alaguei
4í$; chaves 110 11. g da mesma rua

.7.1-.N1V--M
V

32:000$ 1 predio '
tides Lobo

_:;:ciao3 i predio é
ia:ooo? 3 predios,

regida rr'J?
11:000$ 1 pre.Üo,

4:50c? 1 bom r-re
.-r. Trata-:
1" andar.

os prédios seguinte

garagem, á rua AtU*

rua Constante Ramas,
tx rua Capitão Uezeadi

i r-.-a D.-. Campos da

io junto á E. «Io Mt-y-
á rua do Carmo, O'..

(41... NI ]

TJT.ENDE-SE o predio da rua Visconde de!
> Tocantins n. 34 (estação de Todos ^

Santos), construcção polida e moderna, com
muitas acconunodações, porfu. liabitavel, jar*
dim c terreno, a 2 minutos do trem c bonde:
lr.,ta-s_ no mesmo. (J 4179) N

\ f\\NHIvM-rK duos casas, com muito ma-
*' lerial 

'para 
construcção de outra, na rua

Barbosa Rodrigues 11. n.*1*. na estaca, dc Kn-
«nheiro Leal, .0 minutos de Cascadura.
1'rcço _:.*oo$ooo. (J 4-|00) X

Tr.EXDEM-SE a 500? e So.?, n presta-
ções altos terrenos, cm Bento Ribeiro,

junto SÍ eslação, c uma casa nova por
:.co$, cm Madureira; trata-se com Bastos.

(.-õ trens diários). (K 
4jv.» X

TT.ENDE-SE '.ma baa casa de platibanda,
com duas salas grandes, . dois quartos

cguaes, coziaiia. tanque, cr.su-.ha, luz ele-
cirica c bom terreno, por ítíooS. a rua
Mniies Filho 11. 6 (Circular da 'enha); tra-
ta-sc na mesma ou á praça J iradentc
com Caetano .antas.

-7-KN'Ii-H-..K um terreno de iom,50X35,
V todo arboriaa-lo, fechado, entre predios,

na rua 'Barata Ribeiro 11. 27.', Copacabana,
junto a ires linhas de bríides; trata-se »
rua do llospicio 113, loja. (I 4477) N

\7»EXDEM-SE c:-a iBotafogo, r-.-.a Assum-
t pç5o .. pre lios novos, próprios, rendeu-

do 3-:o$oqo mensaes. Acceitam-se propostas
ra.-oavcis: tafornia-se rua Ouvidor õ., sob-
sala 13, liarru.-o. (40o5 X) J
__¦,. ¦-.—™- • ' ¦ ¦ f .

r_- »

Tareçarias c ornamentações. Armadores c ostonidoréa

Dormitórios modernos com G peças a BpOJ, SS5M e 0005000

Cortinas, stores, rnpostoiros, sanefas colchoaria etc.

Capas pahi mobilias, 9 ps. 60$ e 70$000
63-IíüA DA 
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\ LUCA-SE. cai caca de o cau cr. a família,
_r_-..u,i bom ouarta; na ni Doa Vista n. 37,
E. dc Riachuelo. (»-',.1." Jl» •>

.TESDE-51! tun Solido predio, na r-.ia Ce
V nora! Silva 'f-ües tendo tres quartos

dtias salas amplas, despensa, grande cozi
nha, tanque c jardim r.a frente, pradil c
portão de ferro: passagem de coo réis. Pre-
ç.-i 12:300$; P-^ra informações á rua da Al*
famlcea u. 130, i andar, dar 2 í.s (,.

(J 3:85) N

\TENDE-SE uma rtrande propriedade, 110
. lloulevartl ;!» dc Setembro ns. 393. c

,105, sendo dois srandes predios. próprios
para renda, estando um alugado para ne-
(rocio, e outro dividido cm conunodos, dando
uma renda de 350$, os dois; estes prédios
cstão editados dentro dc utn terreno ouc
mode 13:11.30 de frente, oor ;;o de compri-
incuto, prestando-se para avenida; púdem ser
vistos a qualquer hora do dia, c informa-
ç,-.es <• Iratar. com o sr Soares, na rua1 do
Ouvidor 11. 2\. armazem. (39-14 N'*1

VKXDE-SE 
po

deira do S'
ch iv.

•*:ooo$ u:n predio na la-
lo, junto á rua do Ria-

do Kosario n. i.r, robrado.
(4208 >,) .1

\rF.*\P*-*SE uma.motocycleta Indian. 5 i|j1 II I', em perfeito eslado <¦ com pr,-iccuso, sid-car, etc; largo da Carioea n. 1.
(B 4.14.1) O

Y!;N'PCM-SE árua lladiloelc iLobo n. 4'J».mulos "l-ox-ferners", puro sangue ca-nanos franceses c beijas c um foRão á fa.com quatro fogos, (35s„ n) R
TTENDE-SE uni farte c harmonioso pianoT do nfamado autor Gavcau, quasi novo;na rua da Alfândega 11. _.i (sobrado).

 (S 4 .7) O

V^f i prestações de .30";
de terrenos de 11X50;
a Soo?, construcção In

pre-

(R íjM N' j

TTEXDE-SE, r.o Mcyer, u:u grupo dc qua-com boas accomniodações: tra-
Sobrinho ti. io, Mcycr. I

(li .*¦.) N
>' iro casas. „

Ia-se na ;".u forres

,«"¦• TfEXDE-SE um sitio em 'E. Nciva, lv. F.
> C. B., plantado.cem laranjeiras, todas

d_ enxertos novo3, já dando frutos, tendo
urna casa da telha com . qua.tos, _ sa-
laa c cozinha, terreno, quc mede-to mil me*
tros quadrados, distante da Estação 6 r.n*
nutos por ."5'-2°S. podendo ser metade a
vista c metade cm prestações; informa-s-** a
rua Nova do Ouvidor n. aí. das n ás 2
do tarde. U054 X) M

¦"•¦TENDiE-SE um predio com comniodos
V n--'ito espaçosos, na rua Bittencourt da

Silva n. 6a, Sampaio; as chaves eslão a
rua S. Paulo n. 09, onde sc informa.

(rt 437S) N

Corrimentos
curam-sc cm 3 dias com

Injecção Marinho
líua 1 «lo Setembro, !8G

lENDEM-fàE
lotes

n.o pa.a""imposto predial.:. t_< i ..-.•.:¦-•!.
electrica, -:ia estaç"
com Querino, rua
domingos na ru:
Lobo, Madurem
que ~,A*_g7_j 

N

dc Madureira; trata
da Prainha n, ;; nos

-Mnreelial Rangel, em Vau
N. 13.—Aos compradores

atraiados pedimos vir ao escri-
pena das cláusulas do nosso

T7ih.\p_/M.§K um bom piano novo, <lo> celebre Riüer, cordas cruzadas. 71I1 «ii-tavas c tres pedaes, o melhor formato, -^or
rpeço módico; um dito Pleycl, perfeito ga-rantido. fanibe mtrocam-sc, coileerfam-sc eafiiiom-se panos. Ao Piano de Ouro, doüuimaraes, ha 40 anno-, rua do Uiacbuel»(i. 4-3. sobrado. (T 32&2) O

VENDAS DIVERSAS

Alfredo Nanes «S* O.

,1i LUGA-SE, a familia dc tratamento, a
ÜLcasa da rua Roberto Silva n. 20, com
duas salas, dois quartos, saleta. com varanda
ao lado podendo servir dc rala de lan.ar,
por «cr fechada, cozinha, fcüão econômico,
nia. l.nquc, banheiro. W.-C. dentro de casa,
nuintal na frente c nos fundos: dista da
e.tacão dc Rimos (E F, Leopoldina.. 3 mi-
nulos: trata-se ao lado. com o nrcairieiario*

sfs^scRas-

HIRTHERQY
» LUCA-SE uma casa, para pequena fa-

jrVtnilia. muito perto da craia. rua do
fundador n. ai; as chaves 1:0 11. 23. onde.se
iratar. o qualquer bora. (368c DJ

» LUHA-SE a casa di rua D. A'ice -.3.
,*\r. do »!-icba; as chaves ao lado; trata-

í f. Felix __ Cuahl 34, (4351 M) K

\7-EXDE-SE, 
«lizo Construcçôes c recon-' strucções, reformas, pvituras. plantas,

orça-uentos a preços reduzidas: trabalhos
garantidos dando-se fiador aos contrato*, nc*
rqcío muito serio, fazem-se boas construcç3es'que 

tenho feito, facilita-se os papameir.os,
pedir orçamentos e mais esclarecimentos, ao
sr. Tavares, rua da Rclaçüo n. S5-

(l-'"3 N) J

.TENDE-SE uma casa com tres quartos,
. V dnas salas, construcção moderna, jar-
dim. terreno 10^40, assoalhada e forrada,
retirada 4 minutos da estação dc Olaria,
par 8 cintos: tratar ua rua da Prainha
n. r. com Qulrino, (3-93oN) 5

TT'ENr»E-SE uai bom terreno._ eom 6 ms.
V de frente por 50 m=. de fundos, coni

meiação na parede do predio Jivito, quc e
novo c assobradado, medind» 32 ras. de
compr!do. está lodo mura Io. na rua Affonso
Pca.i-., junto ao n. 1 jo: trata-se com o dono,
. rua da Misericórdia n. 150, loja.

\TiENDE-SE. no Andarahy, por 10 contos,
> u uimagnifico predio, com 4 bons quar-

io* 2 salas jardim e bom quintal; trata-se
à r. 3. Pedro n. :j, loja. (J 4.*cS) N

T7EXDE-SE P°r •!?. em qualquer phar-
T mareia ou drogaria, um frasco de AN-

TIGAL, do dr. Machado, o melhor reme-
dio da actualidade para curar a syphilis e
o rheumatismo.

\? ENÜE-SE um bom piano americano, per.» feito c garantido, com cordas cruzadas,
por preço razoável; rua Jorge Kud.c n. 78,ra=a 11. q, dc íamiiia q-.-.csc rtlira, Villatebel. (J 3--S.» O
Í7ÍEND_,M-SL uma superior cgua de sell»V c carro e um potro de i\i sangue; nirua Marchai Bittencourt n.' .;. cst. d.
Riachuelo, (J4-..I) O

T7»EXDE-SE por aa contos um p-'.d:o mo-
V demo, á avenida Maracanã; informe* e

tratos á r. Buenos Aires 198. (.1 j-l; . _

T7*EXDEM-S.E duas machinas Sbver, 1
V vas, próprias para pospontar ou ou

qualquer coüura; r. Senador Pompcu, -
sobrado. " '¦''•'¦*

_.E__E'S_ pela pechincho «le
> 3-.940S, o ninis bcllo e o me-

lhor terreno t.a run Barão ile Mos
nuit.i. todo nivelado
cies í»in»los!
á rua 1° dt
«.llinliio.

con» tir.in-
rntn-se com o ilonn

íiirco t>(5, casn «le
(4352 N) B

VENDE-SE 
nu aluga-se a casa da rua

Elias da Siiva n. 4«7. Para negocio,
Cascadura; trata-se á r. Buenos Aires. 1.8.

(J 44? . N

VTEND.E-SE uma casa
V brada Ia, cem jardim .

*\Tl-.N*r>E-SE uma casa dc quitanda, cm
V ponto commercial, cam morada para fa-

milia, livre e desembaraçada, par preço ra-
.-oa-.-tl. O motivo da ven Ia á visto sc d:rá;
trata-se no beceo do Rosário n. 7, bar.earia

TT"ENDEM-SE um lindo bú le, anima! do
V raça, próprio para reproducção, bavatis-

simo, c um viveiro com pássaros diverso»,
próprio para amador, por motivo de rc'.i-
rada do dono para fóra; trata-so na praça<la Republica n. 43. junto r.n Corpo dc üonv
beiras. O bode pí.le ser visto a qualquerbora, na casa ao lado. (J 4
"VT-E^-DiEM-S-! e compram-se move

V toda especíc, divisões, escr!van
prensas, pianos, ele; rua Senhor d->s
sos n. ;8. 1!' a 1

.5 O

iliaS,
Pa--•)

próximo ao largo de 3. Francisco. (J393OO

TT.F.XDE-?K u-n lin
V roba clr.r., cot. (

por metade d_» valoi
cio n. 170.

3 dormitório dc ?o
juninas, quasi novo

na rua do flnspi
(I ::'o) C

\7*ENDE-SE uma casa que trm um ar-
V maze-m de seccos c molhados, commo-

dos para familia. terreno 10.40. esquina,
7 contos, na estação dc Olaria: tratarpor .

r.a rua da Prainha n, 7. com Quirino.
(393- N)

"CTFXDE-5E, na rua José Domingucs, pra-
V ximo á estação do Encantado, um com

n-edio, com dois quartos, .duas salas, .va-
randa c cozinha, jardim. qit'ntal e íllumtna-
SÒ electrica. por 6:Soo$: r. da Alfandera

«idar. das a as 6. 0_a»n<«-s, á°
). (I 31"*» N.130,

Ty_*!.DE-SE por ca centos um predio, S
V rãa Conde dc Irajá: informes c trato;

j r. 1.-.;:*!:- Aires n, 198, O 4i:»> w

novíssima, a*so-
1 grande terreno,

ten-.o 2 quartos .rudes. ; salas, banheiro,
VV. C. cozinha e mais depender.cfas. luz
electrica, etc. á rua das Andorinhas n. 37,
Ramos, por prevo baratissimo Vendem*se
tambem In-.es dc terrenas de 10X30, bara-
tissimos. Trata-S! _ r-.ia Visconde de Ialia-
uma 78 e So. com o sr. Succna, das 7 ás
9 horas da mahhí, on das 5 as 6 da tarde;
ou com o sr. Joáo, r,i vendi próxima, ena
Ea.xos. (>8a6 N) b

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA 00 SUL*
IC — RUA DA CAItiOÇA — 10

Coniracta construcçôes de pr.-dios. a prestações, mediana
sdeantados (Tabellas M„ J. c G.) . sem adeantamento .'iT„.'_l rué.r. d.Car.pos Petropolis - iia,,a <ii

10 a '
11.1,

sta capital, Nictlii roy,

"tTENDE-SE P-or 17:00$, um predio na
V ladeira do Secado, junto á rua do Ria-

ciiuclo; rua do Kosario lj». sobrado.
(4-*9 N) J

prompto pagamento,
Pirahy.

Ein 12 rr.c.es censtruitt 26 prc-lios, a prcst.çue?.
Tem cm construção mais 4 prédios no valor de 6_
ctos firmados, neste mer, para mais 24toocSooo.

Vende á vista, ou em prestações, vários lotes de
Matto (Mcyer).

Proipectos e »nforrn-,_õts na ic.c, co:*; x

-,o valor dc r7o:íoo$o<.«.
:joo$ooo e novos cotitr»'

terreno na Bocca «19

A DJRI-CTOrj ..
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CiffpSt
Para alcançai* bom prsç a é indispensável

perfeito beneficio, que só se consegue
com a machina "AMARAL"

A machina «AMARAL" já está com seu credito consagra-
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-
lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des, inapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café: - baratear as instalações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2, para 400.

imitais

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Companhia Industrial" MARTINS BARROS
Officinas I Endereço -telográphíco

Ill.p.^M_ifííPr_9.edioi*"
I Telephone n. 118C

U S-O

19

Escriptorios

Rua da Boa Vista 46
Caixa ia. 6

Às ultimas novidades da estação
Criações segundo o concei-!
tuado Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
èXmmi!<ZmS^C'tMt^lih -U«li M II ¦* _M__MBM WÊa&m

Formas em Velludo,
se tim, .

tascai e palha de arroz. 
',

Flores, Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
¦"_MV#Í* I. *eTmrmmtJÊémmm\m%fmiVe*m^^

Presentemente nenhuma outra
Gasa apresenta melhor

escolha destes artigos, nem
offerece melhores vantagens

do que a popular

Chaparia Vargas
120 Rua 7 de Setembro j

Telephone, C 41?5
mmmmmmmm-mM '

Esta oa§a onvia pc_..«-lorUa.<"""'*'- amostras ilos seus artlgoè
ás ro-jiilencla*. «los I.xmoa.

frOffrlCZOS.
Em suas offieluas executa quj.1-

quer oncomineu.la de '•'
Chapéos por figurino, cou*

certos e moclllieaçõns j :
«lo 1'õriuas

POR-PREQOSBARATISSIMOS' ¦'•

Com um vidro se
fazem

mlituran .'o um vidro de LUGOLINA com
4 de sgua, e assim se obtém a mais pode-
rosa c efíicaz

IIVJECÇAO
para a cura rápida de qualquer corrimento,
antigo ou recente. - E' pois, a Injecçao
mais barata que existe. Com um so vi-
dro de LUGOLtNA se consegue a cura
completa. A LUGOLINA do Dr. Eduat-
do França tem ao annos de constantes
succ.ssos, quer no Brasil quer no estran*
gciru, tendo obtido «luas medalhas de
ouro na Exposição Universal de Milío «H
1906 e Exposição Nacional de 1908. Antes
de usar leia-se o prospecto reservado que
acompanha cada vidro. — Depositários:
No Brasil, Araujo Frrtss St C, rua- dos
Ourivc, ;.4l kio de Janeiro. — Vende-si
«u> todas as drogarias e pharmacias.
HMMMI___Ba_M—M_4^t--M-M

MÉDICOS

Bexiga, rins, próstata e urethra
UROFORMINA cura a Insuf.lcien cia renal, ^M^lL^^h^of^ites, çat.arího da bexiga, inllanmiaç ão da próstata. Dissohe as a. ¦.a* c os

as dc ácido urico e uratol.

NAS BOAS PHARMÂCIAS-RUA.r DE MARÇ017 - Deposito
PARTEIRA - A verdadeira

mme. 1'almyra
— Com longa pratica, trata de moles*
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Aeceita'
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105, R. 4!7'*

Professores e Professoras
PROFESSORA 

de canto, soifejo e th«*o-
riu, pelo instituto Nacional, aeceita

alumnas, assim como para bandolim, tm
sua residência 3o$ooo mensaes, sendo duai
veies por iemanaj rua Jardim Botânico
n. 125. (53.1 S) A

PROFESSORA 
de

aeceita discípulas,
nida Rio Branco 127,

bandolim e piano
Chamados d ove-
Ca-sa Mozart,

O--*"; S) n
Ayiía aos

seu; fregue-Relojoaria Brondi
zes, que tenham relógios e jóias parn con-
certar, ra mais de 90 dias, o obséquio dc
retiral.os no praso dc 15 dias a contar
desta data,' findo o qual perderão o direi-
to aos mesmos. Rio, 2:—5—£)iâ; rua da
Carioca n. 55. (.085 S) J

l\/rrtc_ii_.--c — Systema americano, Im*•_VlUJ.e-H.U2. <iM desenhos â escolha,
vendem os Estabelecimentos Americanos
Gratry; rua da Alfândega 109, Ú6S8SIJ

SYPHILiS

I 
¦——— S. PA

"S/-.1';ND'I''-S'IC -um «xcclionte pianoy.
.obrado (Catumby).

allemão;
..ila 11. 61

(.540) O

"\7íi;nde-„.i**
\ rantido, po

Ulll bc-ll piano, perfeito, ga-
por prenç módico; rua Sete d*.

Setembro n. 21;', relojoeiio. (J 32Í0) O

TTiiiNDIvSI' uma mobilia dc sala de vjsi-
V tas. estylo 'moderno; rira General Ca-

nabarro 11. 193. U 450.1) O

TRASPASSA-SE
rpRASPASSA-SiK o 2" andar, da rua i°
JL de .Março ir. ao, com tudo quanto

T.ICYCLETTES 
para menino de 6 a 10

) annos, usadas, uiesino precisando cou-
certos, compram-se, pagam-se bem. Offer-
Ms cum preço, â rua do Cattete n. 105,
ioja. (.ids S) k

CARTOMANTE
\J cias oecultas

i<ma pensão, tem 6 quar-
(429.1') S

necessário para
tos e 2 salas.

rnRASPASSA-SE um açougue, a rua .
A Maria 11. 169—Piedade. (.121 P)

mRASPASSA-SE ou admitte-se um so-
X cio para ficar do gerente dc _ uma

cwa de seccos e molhados; para infor-
inações com 03 sr. Teixeira Borges, rua
do Rosário 11. 112. C-1155 D «

rpUASPASSA-SE um «irmazem de sec-
L cos e molhados, fazendo bom negocio,

logar de futuro; trala-se com o sr. Frei-
tas, ú rua General Câmara n. 40, sobra-
do. (.ti7*S !') M

rpRASPASSA-SE um armazem, com um
JL bom contrato, com 011 sem mobiliário,
Itroprio paia um negocio chie; r. 7 dc
.Setembro 11. 193. (447o 1') J

ri .RASPASSA-SE uma casa de chapéos
JL de senhora e lavagem de chapéos de

homens; é negocio sério o bom para «mem
precisai- trabalhar; beceo do Rosário 9A_
1 rrnihcm se ridinitfe um soclo. (4482 P) J

ri-IRASPASSA-SE uma boa pensão, com
l muitos pensionistas; rua da Alfandc-

ga ii. 144, 2" lindar,- (45'1 P) J

rnRASPASSA-SE
.1 dn lote 329

"Uriel", pelas scien*
: talisman deste glorio-

prophcla Oriental, todos conseguem
Felicidade no jogo, paz, amor c bons ue-
goeios; trav. do Mosqucira 11, iS, Lapa.

(3925 S) S

nAUTOMANTH — Mnie Amilti.
V^distiiiiíiiidii com Iionrosiis refe-
i'Oiiol»s pela "A Noticia". "Jornal
«lo Brasil", o "Platéa", de, São
Paulo, continua a residir ú rua
línfltloek Lobo 11» («rasa du fa-
nülii.) {_ ..'117í>..„__

: prova-se vestidos, por
gurino, dando-se explica-

..ões por í*$oooj rua Fonseca 'fellcfl ». 31
(bonde de Jockey-Club). (3033 5).!

/-101.TA-SE
\__V qualquer

CARTOMANTE 
pernambucana e feia*,

mas, vence o impossível; consulta das
S da manhã ás io da noite; rua do tios-
picio n. 161, i» andar, (2239 S) M

(¦«.OMPRA-SE 
ouro e paga-se bem;

J joalheria (Casa de Confiança); á r
Gonçalves Dias n. 39- Tel. 4.127, C.

(1268 S)

D.V-SE 
pensão a mesa a 2 ou 3 mo.or

entrega-se tambem a domicilio, preço
commum, casa
Dantas 19.

de íamilia; rua Senador
(3922 S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se sob hypo-

thecas de predios ou alugueis, nies-
mo em usofruto ou dotal, que precisem
de obras ou pagnr impostos. Heranças,
inventários, apólices ou acções de bancos
011 companhias; compra c vende predios
e terrenos; encarrcga.se dc adminis*;«íçao
do propriedades e recebimentos de alu-
gucis, dando as garantias precisas; rua
Delia de S. João n. 196 — S. Christo-
vão até ás 10 e das 5 em dcaiitc.

(3551 S) s

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozj-
nha, roupas de cama, cautelas do Mouté
de '

sua-s conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO-
LORES, de sua pre-
pa ração. App, 606 •

914. Ãssembléa n. 54, das 12 as íti ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA*
LHAES. Telephone 1.009. C, (S 3447)

PAI ADIU A Tintura ideal g.v
LUi.Vflinn| rantida, para res*
tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooõ. Deposito «eral^rua
7 de Setembro n, 127. R. KAN1TZ.

Comichão darthros, empigens,
eczemas, frieiras,
samas, brotoejas,
etc, desapparecrm

fácil e completamente, com o PERMI-
CURA. (Não é pomada).. Vcndc-se em
todas as drogarias do R.o. e Ntclhew
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. ..8. Tel. Norte 3265. Pre.o2.000.

IvjaciJlaçôes pre-
niaturas, fraque-

za sexual, emnu*
cHeoimento rapi-
do, depaupera-

mento de forças, curam-se rápida e radi-
calmente uelo poderoso tônico muscular VI-
NHO Dli CACAO IODO PHOSP1IATA*
DO, dc A. A. Castellõcs. Vende-se i rua
dos Andradas, 45. tiro, Pacheco. (2170 S)

Impotência
ARTOMANTE — Mme. Tagild. Ini-
ciada cios mvsterios do oceultismo,
possuidora de grande poder em
sciencias oecultas, diz o presente, o

passado e prediz o futuro, faz quaesquer
trabalhos para o bem-estar, como sejam:
casamentos difficeis, reconciliações, emba-
raços commerciaes, etc., í rua Frei Ca-
neca n. 58, sobrado. (3208 S) M

Artigos para chapéos de
„.-«,_,.- Ilores, fôrmas, aigrettes, pa.
SCIlilUld, radia, fitas, etc, artigos de
gosto, parisienies. Aos «enliores negocian-
tes e modistas do interior remettercnios
qualquer encommenda contra vale postal.

éa9i'á'^}Éã^(íiJ''/
V1EITAS
estrangeira, venedotíCARTOMANTE

em i° logar no grande concurso oa ctr-i
«omancia «lo apreciado semanário "O Snb.
urbano", trabalha com perfeição na «ci«n.
cia do oceultismo, diz o presente e pr__'<
o futuro; desvenda qualquer mysterio :!.i
vida, concerta qualquer dlííicuUlaJo cm at.,
goeios, fas reinar u par no lar ilas fantu
li.tu, une os desunidos. Possue as vsrda-»
deiras pedras do Sival, vindas dircctanipiiío
de Jerusalém. Poderoso talisman conhccul-i
até hoje.

líua da Carioca 6s. 2° andar, eníriii;*
pelo bècco da Carioca 23 e rua da Carioc_i
65, casa de loterias. Domingos r (liai fc
riados alé ás 4 líoras di tarde.

(J 20--']

LOTERIA DO ESTADO DQ

Rio Crandejo Sul
HOJE HOJE"

Stzi <lo' coi-.ri-ii te

3o:o©üS30

— j. Lobo s, C". importadores
Hospício D. i-'9. Tel. i.a.|3, N(

*.rua do
orto.

hoecorro, etc.
n. 20.

rua S. Luiz Gonzaga
(1910 S) D

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

liarioa completos, avulsos, objectos de
arte. antigüidades, ornaiuentaçSes, pianosde «»ons autores, etc; rua Senador Dan-
ias 1» 4.3, terreo. com E. Ribe:ro.

(3433 S) J

MM!.
grátis;

Zizinlia esclarece todos os pon-
i da vida c concerta. Consultas
rua Felicio n. 58 — Cascadura.

DINHEIRO 
_ _...,

thecas e inventários. Compra c venda de
predios. S.
sobrado.

lümpresta-sc
ios. Com;

Falcão. Rua du

sob hypo-

Rosário 15S,
(3990 S) J

precisa-se de 9:000$ foI>
predios, no Meycr,

falar' iia rua do Rosário n. 138. tabellião.
ou rua Archias Cordeiro 196. (.;oir:S) .1

DINHEIRO,liypotheca de bons

DENTISTAS 
— Coroas de ouro 24, a

10$; chapas de vulcanite a 10Í; na
officina da rua Uruguayana 11, .1, -sobrado.

(4207 S) J

MACHINA 
LITOCRAPUICA — Com-

pra-sc uma cm segunda mão, do for-
mato A ou UU. Caixa do Correio ,-47.

(3779 S) J
"IXODISTA 

perita do vestidos c tailleur,
1TX ensina a cortar e «armar no mane-
(íuini sob medida e por figurino; Vae a
domicilio; preços baratissimos; nu Sena-
dos Euzcbio 11. 1129 c Ãssembléa n. 7.

(3O80 S) J

OMPRAM-SE malas, roupas e inais
objectos de uso. Carta para II. Gui-

moraes; rua da Constituição 11. 57. «luar-
to 11, s. U811 S) J

Cl

DINHEIRO 
sob hypotliciras, dc inlino-

veis, juros e caução de apólices; L.
Moura, Rosário 170. (4355 S) S

I.-IMPKESTIMOS 
sob proiiiifwus, hy-

j pothecas, alugueis, moveis, inventários,
etc. Com Silva; rua da. Misericórdia 57,
1" andar. (44'3 S) J

MENINA 
— Acceita-sc unia cm um col-

Icgio, para scr educada, dc 11 n ij
annos, prestando est-i alguns serviços: lc-
ves; na rua S. Christovão 11. 4S0.

 
4-13.! S) J

flTODISTA — C011feeciom1111.se"-•-vestidos, sob toilos os modelos,
11 pregos módicos: Atelier «le Mine.
Guedes.—Quitaiuln 21, Io .umlui*.

(9..35G0.I H

MOTORES 
electricos de i|4, i|_, 1; 2,

c 3 IIP., c uma caixa registradora;
liquidam-se, Visconde de Itauna n. i.|.

(4110 S), J-

DOENÇAS DO APPARELHO DIGE5-
TIVO EOO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
culdade. Exames pelos Clinica de moléstias tias
ralos X, do estômago, senhoras e syphiiis
Intestinos, coração, nul-
ntões, etc. Cura da a~,th-
ma. - Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos po*
bres às 12 horas.

A302

A tndos ós qua suf-
fren» de qualquer iiio.
lestla esta sociedade
enviará, livre do qual-
quor retribuição, 09

e.-. R.'. H." meios de curar-se. EN**
VIEM PELO COFUU510, em carta fechada-nome.mor.-ida, symptornas ou
manifesiaçôe» da moléstia -e sello pnra a roaposta, que raceberàó na
volta do Correio. Cartas aosINVlSlVElS-Cai-ta Correio 1135.

OS INVISÍVEIS

DR. ÂLVINO AGUIAR
MOM.STUS INTERNAS ,

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc Consultório: rua Rodrigo Silva,
ii. 5. Teleph. 3.271, C. Das a ás 4
horas. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. 4.263, Cent.

DOENÇAS DOS OLHOS
J)K. RODRIGUES CAO'

Com loiiffo estiigio da Fondation Ro-
tuelild «k* Paris. Ãssembléa, 56, das 1
ás 4- Telep. C. 3376.

I

ixãrõpE de -s.~brazi !
Wm\

\ Clemente

Clara Comi ere — Manicura, pe*
ura, massagista diplomada; rua 5.

. ^ 105. Teleph. 1.279, Sul. Vae
oniicilio. Só as senhoras. 1157 5) K

Consultas grátis

contrato da compra
do campo dos Cardosos,

Cascadura, pagamento dc 50$ men-
saes, alé íazer 1 :..oo$. Tambem vende-se
íis bemíeitorias constantes de uma sala,
uma cozinha, alicerces para um armazém,
e .10 metros de parede de tijolo dobra-,
do, pela insignliicancia de 500$. Trata-
_r, á rua da Quitanda 57. sob., ultima
sala c indagar telephone Central 2SS.1.

(,16:7 1.) J

ACHADOS E PERDIDOS
c¦.AM.-RM.O Sc C.»; rua

Pcrdeu*sc
Luiz de Ca-
a cautela n.

(4.11 ¦ Q) J

/ 1AUT
\ / SC

' -AUTI.1.AS
rua

penhores
Inválidos

— Compram-
n. 55, i° »n-

(4156 S) ttilar.

/"IHATinCA-Slí com 50?. a pessoa que* T encontrou uma cacliorrinha malhada c
irmii peruas preta.-i c braucas; (ligiu do
trem K. 1'. 2, no dia iS do corrente, at_-
tende pelo nome dc Hitilc, dc Belém á
Central, devendo *scr entregue no arma-
?i'in de encommciulas Ua Central.

(4228 Q) J

CUPA TOSSES, BROnCHITE,COQUSUUCHE. TUBERCULOSE
E ASTHMA, TOMAL-0 ÉTER CERTEZA DE
SE ESTAR CURANDO. R *5U3E OS OUTROS
BONS XAROPES QUP-VOSOFFERECEREM
EXIQA O DE S. BRAZ.

_.___ OROQARtA BARÜELLOS MICTHEROY
DEPÔS TOS ur.ucjuAYAMA91. ... ,a AUrV MARECHAL FLORIANO 53.

IOS li' C/
<¦) n. Pcrd

•I>EK DEU-SE
J.

sano n.

(.A11HX: raa Silva Jardim n.
leu-se .1 cautela n, 114.110, des-

US67Q) J

n cautela n. 527, da caria
& C.B; do beceo do Uo-

(4007 Q) )
Mendc
0.

-|>IÍI!DEU-SE a caderneta
J. «omita da Capital Fedt
ni' ro 425,002, da 3o série.

Caixa Eco-
pob o nu-

(4357 Q) R
¦OKIM'1'U-SIr' ri cautela de n. 105.624,
j. da casa (h* penhores de Guimarães u
Sítttsoverintj; rua Alexandre llcrculauo n.
, e Luiz dc Camões 11. 1 A. (43!*.! 0) J

Í>EKD1CU-SE 
a carteira de identidade

::. 1.ÍÍ3ÍÍ, pertencente ao sr. Alexandre
1'ereira Cardoso, residente á rua Navar*
ro n. 3. (4I3-* Q) J

\m \\\\WÈ(flK|'-!H|i
Ê'ol-a&._-0!*? \Hút d liotíd eolr« 05 dois. círculos, pondo meio p_jlrno

adidola dosol-Sos.píirj ver como o |ya1nopeip^i3iBRAZ
fdz d-r5dpjr?cvr loJoaos oulros.

pedicurc e m:
ús 5 horas,MAN-CURE.tende de

I nador Dantas
;*\rO.S SUBÚRBIOS, todas
. 1.1 que tenltiim neces-sidade

1 devem dirigir seus pedidos
pliarmacia e drogaria Silva, â' 
kos Lopes 300, estadão de

ssac-Sta, at-
na rua Sc-

(4234 S)-S

Tem Ue tudj e a

as pessoas
tle remédios*
: receitas t a

rua Doiniti*
Madureira.

Por me-
dicos

operado-
res aspe-

elitistas am moléstias dos OLHOS
OUVIMOS, .* Hi-ANTA e N«>ai:«;
enfermidades das senhoras, pelle,
sypliilis, venereas, blenorrhugias o
das vias genitaes o urinarias do ho-
me n o da mulher. Todos os dias
dns 3 ôs 6 horas da tarde. Uua'Ho-
diigo silva n. 2G. 1* andar (entro As-

1 senilil.a a 7 do Setembro). Consulto-
; rio perfeitamente apparelhado com
I todo o material preciso para oa exu.
mos e os tratamentos constantes des
sas especialidades J H'83

— Dr. Va-
leutim Bit-

tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, as moléstias das vias
urinarias, genitaes, as metrites, os cor.rt-
mentos uterinos e voginaes e regularisa
a menstruaçio por processo seu*. Applica
o 606 e 914, com ou sem injecção e esta
sem dor, trata a tuberculose^ e hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
perleltamente apparelhado: rua ttodnpo
Silva 26, esquina da rua da Ãssembléa,
das 10 ás a da tarde. Tcleplione 11. 2.51 ij
residência: r. Senador Euzebio 342.

GONORRHÉÂS rhronicas e
reccn t es.
Quercis fi-
car radi-

calmente curado em poucos «lias? Pro-
curac informações com o sr. Keijó, que
gratuitamente as offerece, n5o conne-
cendo caso nenhum negativo: rua
Theophilo Ottoni 167. R 2749

Internato ESCOLA AMERICA-
NA, ha 18 anuos nos

subúrbios, resolveu reabrir o internato em
seu edilicio próprio, A rua Augusto Nu-
nes n. 53, Todos os Santos, a 3 minutos
da estação e 35 do ceulro. Pedi prospe*
ctos c compara»,

— Er.via-se catalogo de
livros de oceasião, bara-

Torres, rua Senhor dos
Rio. (3233 S) Jtissuuos.

i\_SS03 II.

Cartomante
ra 11. 211.

seinetifica —
unica uo fie-
nero. — Rua
General Ca-

3'94 ]

deTVcf-nc* Af, Q«'«l'T.iei- opera. Preço
_L»ia«.-«ja uc 0CCilsj50, Gramophoncs

Ana--„ discos. Sempre novidades.uperas p, faulhaberí uo,
RUA MARECHAL FLO-

RIANO, 119, defronte á
Camerino. (3207 S) M2$000

Mande sellos.;oo reis em
iem vicio, -- a

volta do correio
receberá para rLr,

3 volumes diversos c gravuras. Cattete 11.
2-23, Papelaria e. livraria. (II 4321)

LIVROS
Casa
.8,

ARTHRITiSMO-
(ocido urico) e todas manifestações (rlicu-
matismo, niolcstiss da pelic. areias do fi-
sado c rins e iinpurcias do sangue) etc.
Cura garantida pelos Banhos (buadores),
Luz Vapor, Sulpburoíos, Massagens Ave-
nida Comes Freire, «jo, das 6 ás 20 horas.
Pieço ao alcance de todos. Instituto Je flij-j
siotlierapia. (M 37.5) S

Por 10$<.OO
Unica Ioteri«i quo disliibnh

75 ojo em prêmios, sortéanclo-b*.
em globos de crystal, BOLAS
NUMERADAS, por inteiro.
Joiram upcniis 18.000 billicte-i

divididos em décimos do 1S001»
— 1'LAXO X. 1.

1 prêmio de 3O:00ú.
1 prêmio de íiriiüO**
1 prêmio de 2:0.>-

• 8 prêmios do 1:0001 8:000$
15 prêmios de 500. 7:50::.
21 prêmios do 20n3 4*2003
20 prêmios de 100$ 2:üu0_
60 prêmios do 50$ 3:IW0Í

1875 prêmios de üo. :)7:õ00t
13 p. de lOOg para os 3 ul-

tlmos algarismos do V
prêmio 1:800.

160 p. do 50$ para os 2 ul-
timos algarismos «lo 1*
prêmio o :OO0S

2.200 promios no total do. 108:000$

Bilhetes á vencia em toda
a parte.

Mr. Edmond ~ZAeT*
grande "médium" clarividetite, continua a
dar consultas para descobertas de_ qual-
ouer espécie, na rua 1'ehppe Camarão 05.
(Maracanã). Somente trabalha pelo syste-
ma das principaes notabilidades europeas
e da sua "irmã" a celebre "Madaiue /.t-
zina", que tanto suatesso alcançou no
Brasil inteiro. (E* ir.comparavcl em tra-
balhos a oniicilio). Mi-»» •»" '**

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio dc Andrade, com pratica dos
lio«pitaes da Kuropa, evita a gravidez por
indicação scientiíica, sem prejudicar o or-
ermismo. Hemorrhagias, suspensão, etc.
Kcsideneia e cons.: rua Sete de Selem-
bro n. 186, sobrado, das o as :ie de «
Is 4. Telephone i.sgi, Central. Consultas

PREDIO EM BOTAFOGO
Aluga-se o grande e esplendido [>rt-

dio da rua Voluntários da Pairia 11. 3..
está aherto. Trata-se com Paulo Pmím
& C, rua Santa Luiza 202. S 394>

,f*grátis. (.3323 S) J

f?!!ini!!iHii!iin!ia!iniiDini!ini<

preçoà mínimos.
(4384 S)

MORPHEíl

|.T)RKCISA-SE um quarlo pequeno cm
' JL casa dc família, cm troca Uc lições., ji l ~
! creanças da mesma; carta por especial i

favor, a V. V. (4490 S) J !

Tuilamci 'o c..,_i.ial, seientifico,. mo-
demo," pelo prof. dr. I.conissa. da Aca-
demin de Sciencias de Portugal, etc.
Clinica gcrr.1, operaçSes e partos. Con-
sultorio: rua da Carioca, 26, da 1 ás
3 horas da ta dc.

iP
| da

MI

RKCtSA-SE leccionar em casa de pe«
qttcnn familia, a creanças. em troca

pensão; carta poi' especial favor, a
V. (4101 S)

DENTISTAS
PRECISA-SE 

dc uma boa casa para
pequena íamilia de tratamento; filo1*

ria, C;iítete, Lapa. Offert_i_í á caixa do
Correio ;.?. (3.137 S) J

pniiCfSA-SE permutar unia easa de
A negocio de serros e inolliatlos, líoni
ponto, com todas licenças. c_ r.in predio
próprio para a moradia ila família, pro-
ximo ao negocio, uo subúrbio, por uma

distante da

f\ ___

situação e negocio,
estação suty.tilhana;
Domingos, Lopes n.

mesmo
informações, á rua

nj — Madurei™.
(.in.i S) R

|^BB_^BBi^^^^^^[^^^^«
r-lAWTOMiVNTE dá consultas todos os
\J dias. Rua Senador Eurcüio 53R, cnm-
modo n. S. (40=7 S) A

C0/OMPRA-SE

qualquer
Soccorro
ves Dias n.
Icphonc 99.1,

alor
paga

q\ialque|P
com ou

c cautela--
bem

37, Joalheria
Central.

q,'iiitid.'(.le tle
sem pedras dc

do Monte de
.u rna Gonçal-

Valentim. Te-
(J.47 S) JI

c1ARTOES DE VISITAS
Ourives, 6or papelaria.

- Cento 2$.
(l-l>3 S) J

-iompram.se
ri

Parreirinha, de

bomriL_.
\J carnes, na rua da Alfândega

fabri-
131,

bypotlic- I

1>RECISA-SE 
dc um quarto ein casa de

. familia decente, para um rapaz dc trn-
I tamento, centro da cidade, até 20$. Carta
'a W. M., nc.la redacção. (3.01 S) S

TTn_MPRESTA-SE dinheiro
Lj cas de 3 coutos para cima, no centro
ou subúrbios; negocio direcloi eom d.
Ferreira, rua S. Cliristováo n. C23.

FORNECE-SE de casa dc família, far-
ta e variada pensão, preço nioihco.

Avenida Gomes Eieire 130 A. (3973 21) A

Í5ENSAO 
familiar aluca-se «inartos mo-

biladiM com pensão, a mesa e n do-
micilio- tpreço módico; rua General Poly*
doro 130, (40IÍ5 S) 1"

r

POMADA
lilI Snnt

SitílililíBlitlBilifflllffliiiJiSlIliSBlSaS'»^'»;^

Bli!i:BI«!;il«i«l'»I«í^^
Fortalece a raiz tio ca- ¦

bello e elimina a caspa 1
CASA OI-FLIO |

OÜVIDOW, 183 1
IBníBiilllBliailülBKrlHBIIÍiBiiliHIVlÉ

XSroncmgia ci,ites asthmaticasj e
remédio, c não pauacéa. A' venda nas

pharmacias de Adolpho
rua da Quitanda; 39;
e 9, Assis Carneiro.

, Vasconcellos, 27.
Engenho dc Dentro

(a.9S S) 11 ESTÔMAGO

IjVAZENDAS 
á «

, Rezende, boas
bons pastos para
inações com Elias
ria n. 8ó.

enda, no município de
terras para agricultura,

gado c cafésaes; inior-
Cardoso, rim da Glo-

t4"3 N) ]

com Freui
(••750 S)

DIVERSAS
l I.CT.A-Slv um bom \,

-ivd.l-'; na ma Machado Coelho, o
bonito mo-

(4350 S) s

VI.U«',.\-ril'-. 
um hom nua

., casal ou senhor de
Hcnrr.hir Dantas .'-'.

to, coni pensão,
tratamento; rua

(4541 El

i ' Kl'A ;
X yA- tuolltore
chepul.. dc
;u*it'.i;ncti(\i,
por (ir:rrl(|licr
)-..;¦.:.. dn nr
cidade. Vae

, ioo, 2°t professora com os
aiitceC-Ciiles, carinhosa c

Portugal, ensina: puiluguez,-t ¦!_.«-., hist., costura, córre,
figurino, a fazer uso da ba-
trn e das medidas dc capa-
a domicilio. (308o S)

/"-(ARTOMANTE mnie. Nicolctti, prediz

dá consultas só para
da tarde; Uuar.rre di

senhoras, dc
.* .Macedo II. 51,

(36S3 S) J

1AIXAS .dcis fcitíos;
48, próximo

C papelão pequenas de tod'íS
rua Ur. (.'armo Nctto n.

á avenida Salvador de Sa.
(3184 S) J

CIOMPKA-SE 
um motor para dentista,

J "Colômbia Doriot", que esteja cm
bom estado, ou outra boa marca'dc motor
dc suspcn*ao. Pagamento a dinheiro. Os-
car Ilerlingcr, rua da Alfândega 11. 42, 3°
andar. Ujjj !?) u

ORAVADOR sobre inelats, oariunltós,
\Jfsiuctcs, blocks para marcação cm alio
relevo de papel. Timbragem a taille dou- I
cc. Gravuras sobre cristacs c porcellanas. j

I 1» de Março 87, >" andar. (17.19S) 1< |
|

Grapliit-Pluáa8Ína.soíScr'
quantidade, ino-mio minas in-
t 'uns, on arreuda-so quulqner
lugar para oxiilorar. üffüvfcis
com amostras a Ecl. l>u.irto
Hio do Janeiro, Caixa do Cor-
reio 1501. H H'3

GONSTIPAÇM
Tome PI.ÍXORAL MA1UXIIO
Kua Solu de Setembro 186

DR. SILVINO MATTOS — Ex-
'ra.cncs, absolutamente sem dór, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dcr.lc; concertos
em dentaduras a io$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-
tos em prestações. Rua Ur iguayana
n. 3, cst|uina da rua da Cariocn: das
7 da mim'** '« o ds. noite. Tel.--""''»
n. 1.553, Central. (J 4.|6')

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artificiacs; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Anlonio.

(J 4410)

Casamentos
vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc, com Bruno Scltcguo, á rua Vis-
conde do Rio llranco, 32, sobrado. Io-
dos os dias, domingos e (criados. At-
tendem-sc a oliamados .1 qualquer nova.
Tcleplione n, 4-5-P, Central. S IÚ44

DigflStüQ
diraoais,

perda da
appetite,
dyspop-

sia, dor
trata-se com' do cabeça, azla, mio halUo, enjôos
brevidade da gravidez e vômitos; - oura pi om-

mesmo sem pta e rápida com o ELIXIR l*.biy-
certidões ci- MaCAL. A' venda na Pharmiieia

Hragantlna, 105, rua Uruguayana, 10a.

Materiaes de construcção
Servidos, cm bom estado, pr.ços mo-

dicos, telha, lijollo, pinhos; ao Indo de
trem c de bonde eketrico; no Engenhe
da Rainha, Inhaúma, bondes do Meyer.

R 416-j

GLYC0LINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha dt
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar-
macia Raspail, empregado com sttçcíS-
so nas empigens, comichões, frieirai,
darthros, acne, pannos, aspereia «
irritação da cutis, rugas, suores fétido»
e todas a_ moléstias epidérmicas.

Deposito 1 Drogaria Pacheco, & ra»
dos Andradas 45; 1° de Março 10, As-
sembléa 34, Sete dc Setembro 81 c 99-
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, á ru»
Dr. Aristides Lobo 229, telephone nu'
mero 1.400, Villa.

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos de nosso dever prevenir os con-

siiinidores qic em virtude do e.sito alw.ii-
çado pela nossa

t>o

fCici
I

Carta-
manto

ilii tudo
eom cia-

VO/.il o
que se

dosoja
saber,

realiza os trabalhos pnr mais dif-
fleeis quo sejam amigavelmente o
bota o mnl para cima do quom o
faz, a rua da Constituição n. 2\ so
brado. R^51

PRISÃO
VENTRE

1 :____

enxaquecas, In-
digestões, dores
de cabeça, in-
flammãçao do (1-
gado e dores
nua cadeiras: —
cura radiou! o
prompta com as
pilulas DR. MU-
I.ILi.O". A' von-
da na 1'harma-
cia Bragantina,
105, rua Uru-
guayana, 10j.

s-3

Homoeopathia -;*,n_n":utidada
I11 .*8 annos. Adolpho Vasconcello«, rua
da Quitanda 27, cr-.i frente ao beceo do

Tino; filiaes, rua Engenho de Dentro

PIIOTÓGRAPIIIA 
por 30$, machiiias

receitas c li-íões; á rua T-hcoptiilo
Ottoni . ia;. (3903 S) J

1JIAXOS USADOS — rompiam-se de
A bons fabricantes; n'"A Parreirinha"t
rua da Alfândega n. ij!, das 13 ás ifr,
com Freitas, (-*75i Si R

11.

- Fornecc*se bem feita, <Ie
íamilia; na rua do Cattete

Sr, largo do Machado. (.|-*oo S) J

•DENSAO
A casa de

_ 39 c Assis Carneiro 9. (_5-t8 S) S

/-.OLLETES de eenhora sob medida,
Kj lava e concerta. Especialidade para
gravidec. Mmc. Uouhardc FreitasJ i rua
Ypirang.. 11. 37. _i____i__'

/iKAMOlMIO.VES e chapas — Trocam-
Ijr cc dc $500 a a$. Vendem-se de. $500
a 3$. Conipram-sc u*sadas. Conírertanvfc
xtnamophonos 11 vendem-se a -.,?, rrs;.
'Compram-se; rua Uruguayana n. 135. _

(31S1 ir) .1

TJ1ANOS — Comprani-so de qualquer
X autor c estado de i|a armário; pa-
sram-se bem; cartas nesta redacção, com
iniclaes h. S. 1". (jasa S)' J

rvUARTO corri pensão,
\cZ sons <!c tratamento.
Senador Furtado n. '.21,

tcleplione.
(.,50.! S) J

PIOS AMERICANOS Últimos modelos recebidos recentemente;
vendas a prestações na CASA FREITAS,
rua Lins do Vasconcellos n. ~"o, em frente u
Estação do 15. Novo. S -1000

A

Á

UM cavalheiro, alucam-sc i.ni3 mi ar
tus cum entrada indcpcndeiHe; boiv

à portu, em Santa Tlicreza; informa-1 n. ig
un rn.i do Rosaria n. 133- (I338S) U

ICOJIPRA-SE vales Veado c Souza Cruz
ijCoo o cento, lt- d.\ Lapa

(3915 b) I
1.300

«lor.

1.1'AIATES,
aj.icíaiite?.

!-•, _.¦'¦ anda

p:ocisam-í
Taillcurs,*, esnuína

c 'jo: íttciacs
;i rua Sachet
da nia Ouvi-

(4399 S) s

H
de

pAUTOMAKTE —
\J liarão de Ubá n.
Mattoso.

Bota-se cartas ;
_l A. Casa n.

U333

1 '.

VPOTIIECAS na cidade e subúrbios,
grandes ou pequenas quantias; rapi-

juro módico. Informa o sr. 1'imcn-
ia do Rosário II. 1.;, Sobrado, fim-

<3Sr3P)R

/AUAUTO para descanso, algumas ho-
Vai ras no dia, precisa-so de um perto
do centro da cidade. Cintas neste jornal,
a José IVdro. (4036 S) lt

CUREM s-ris tapetes, passadeiras, cor-
linas c cortinados, bem lavados e

passados a ficarem como novos? So na
Lavanderia Modelo. Manda buscar e re-
v*ar a domicilio. Tclcph. Sul ..:«.

(19.M S) R

Ql

SI K

CCEITAM-SKt CCE1T.
.íA. nrerrlo

/CARTOMANTE «cientifica, garante seus
1 V_-' trabalho.;; consulta d:is 8 ás u, -;¦;

¦iS, sobrado.de [amilia — Cattete n,. osías para forneci'
de lcnlía, a metro cobiço; di-1 —— ——

„.rta- á rua da Quitanda n. :;, so- CARTOMANTE, trabalha com 3 bara-
brado .1 lí. G1niia1n.it Tombem se com-1 \J llios c doscobre qualquer segredo,
nr. carvão a metro ermico, vindo dos Ks- trabalba pelo oceultismo; os traljalhos sao
lados do Rio on de Minas. l'ro*io.-tas ai. ! «arantidos. Rcia todas as ooençasi con-
-o de maio dc 1916. (3-,-| S) B ; sulta ajooo, das 8 is 8 hs. Esta mudou-
•i_ se da rua Lavradio para a rira b. João

Ai.-jca-.selo.-.tl
j)ort:i,
chi 

'
íinn
liara:

nnrr í-stuia
affic
¦ Pauli.;:

inrat ; numa,
ücanica e w

n.
rua

131, Meyer. Bonde
ia

Cachamby,
(3840 5) J

IJ-I lil .1

\ 1'I.NADOK — Eica o piano maviosp
Ji\ c dnrativo, mata os i*.<*'i-¦*:¦? se cs tt-
vc-. fa/ pequenos concerto-; tudo 10$'
nraci '1'iradentes S;. Telep
Café Ciiiirany.

I)'

I.101, Cent.
(uorS> j

<; i;i.i.\.n"í'1'1
A. precisa-se

paru
For.! 1 Tellc

(30-» 1) S

1-.OEDADOS
') 

sii

Crrr

icl-ina c á mão — l*.n-
. ,...ercáo; uici-.salidjde de

S lições, á rui. Aiitrrnes flar-
. E. do Sampr.ro. (1129*5) R

IXII i.l RO — Emprcstam-sc grandes
pequenas quantias sob hypothccas

de prédios, no centro c subúrbios, a 10
e ir*»j", com brevidade IS dias); ira rua
do Hospicio 93, com Ribeiro, das 10 a
1 <¦ da 1 ás 4 horas. (419; S) .1

Í> 
ELOGIOS,

t' trocam-se,
pur $50fJf *$i

TMPOTENCIA
JL raias de

Cura-se com a* gar-
raias de catuãba, remédio vegetal viu-

do do senão do Ceará. Encontra-se ira
rua Santo Christo n. 99. C-7-4 S) !•

casa

despertadores, compranvíe,
vendem-se e corteertam-se

a$, etc; rua Uruguayana
de gramophones. (aoan S) S

SA
TNGEE"- — Uma senhora iriglcza ensina
X este idioma em ania on particularmcn*
te; r. S. José ;9. =' andar. (.1319í>) R

3 AC 'VAS — Extiir,
emprego das

Cuyabanas. Peçam pi
;cride; rua S. Pedro

s-ão completa com
legitimas formigas

0=pactos _ J. Re*
11. 33. 'M 3213)

Alu

LlUSTRO Radium;
nhos e camisas,

Marccila! Eiorianu 11
Lavradio im.

brilho lios collari-
vidro gr.indc çjoo;

,ió. Itapiru' yo c
(434= S) R

Q ALA
\3 chuveiro, cc
pría para moco
Visconde de

uma independente com
cidade e pensão, pro-
de tratamenio; á rua

Itauna n. 36, sol), (asar S) J

It. Unidas Von riuuekciistclii
Esp. cm obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamente
sem dor; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do c qualquer trabalho c aeceita paga-
mentos parodiados. Das 8 da manhã'
ás 6 da noite. Rua Marechal Floriano |
Peixoto 11. 41 (sobrado), próximo á rua]
Uruguayana. '.

AMERICANO !
DR. C. FIGUE1
REDO especialis
ta em extracções

coinpletnm*n
sem «Jòr fi outros trabalhos garantidos J•systema ajvrrfeiçoado. preços módicos, a
«n prestações, ps 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hospício 11. 222, canto da
avenida r _!:_:_.¦__.

massagens, etc. Insti-
tuto 1'hysiothcrapico
do di*. Gustavo Arm
brust. Docente da Fa

cuidado. Doenças do estômago
tino, neurasthenia, ariluitisino.

Duchas CARTOMANTE c 3 p 1 r i it a—
Mnie, Maric

I.ouisc, dá consultas por 5$, Ic as li-
nhas das mãos, e tal garantia oíferece

c intes- dos seus trabalhos, que só recebe paga-
obesi- mento depois ida pessoa conseguir o

dade,
nhã.

diabete, etc.
Rua Senadot

De 7 ás 11 da ma- que deseja;
Dantas, 48. J J06

Mem dc Sá n. 126.
(J 45..-.

8

tmYlmn

•ot *« oo..»j*i op 0x—'o -y
oiii«.\.i«n op opo.ijiv : soui!)!so<l8([ -sopu.sa sop o o]Ji op sil-.™*-*
-o.ip o suinuiiMiiiiU su snpo. mo «puoA ,v 'sopinsoj.» 0l> so.itJinnM
— oiimiaÍii;! op opo.ijiv op •VKKQS au ÍIOH opuuiiiju o 03I.U1I o

ia 'sopioqo.1 o suamo.iiia suaoopi •so.ii|?,i»p 'suinozja
morl riü-uiiMiia

9nSuBSL: sopiaqo.i
op SBzajindtui ---siiiiidAs*—ouispBuinaiia

Hf-Vf-ES

_ par t uu i HeGemnaseido
msgggfámmmmgmlEBÊÊÊm

completos P3ra
collcgioa e bapti
xados. Paraizo
das Crianças. R

7 de Setembro,
n«i.

PARTEIRAüFrancisca
ornada.

parecer a
:açüo "o.f !

processo scieniti- j
fico e Sf»u «lor; trabalhos garantidos c ,,*&
ç;>i ao alcance dc todos, sem o menor pe-
rigo para a saude; trata de doenças do
utero; rna General C.inrara 11. 110. Tel.

3.368, Norte, próximo da avenida Cen-
Consultas grátis. (M3S11)

MEIAS

Enxovaes com.
, |!!c:o3 para re*¦_ e mnascidoSi

inclusive o
berço. R. 7

I de Seterubr*.
U4-

c roupas bran.
ta3 para crean
ças. no Parairo
das Creanças. R.
7 ic Set., 134-

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sol) o n. 10.011,

e traz impresso o nome do fabricante
pharmaceutico Santcf. Silva, etc.

Indispensável na 'uilette das damas ele-
jíuiiic*-. ]__i*f..L-É_n_zs o ri>sío, tiraiiuü-luc¦ íi
mgas c as mancha*. Pote 2$oco. Vende-
sc no deposito. Drogaria Pacheco; á rua
dos Andradas 11. ,15. (1044 S) J

PRISÃO DE VENTRE —
Doença
curam-*-

de fígado, estômago e intestinos,
com as Pílulas dc UoIIo Compôs-

trai.

PARTEM. Mme. Maria Jose**. , ,,..,
pha, diplomada pela leleph. Villa 1.23.2

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258

aaildade de
tina de Madrid, trata de todas as
ças ilas leirlioras e (az apparecer o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dòr nem o menor perigo para a Saude; tr,v
talhos Rar_midcs e preços «o tleance de
todoi, Avenida Gomes l;reire

Medi-
doen-

te.e-

SÓCIO 
— Prccisa-sc

envolver um negocio,

L
pedid

USTRO Radium; brilho nos punhos c
larinlias, dúzia, vidros grandes 4$.

a Caixa postal 598. Rio. (434a S)H

de um para des-
com a quantia de

¦ioo.; quem estiver ".ras crmdições, _pro-
errar o sr. Tellcs. rna Visconde d
m n. 36, sobrado. (451!

¦ Ita
S).

phone n. 3.64a
Em frente ao

Central,
theatro

consultas grátis.
Republica.

(S _339)

— Qualquer quantia
para hypollicea---,

1 ju-
anti-DlNlir.1110ros modi

chresis .descontos, cauções e pcniiorc .
com I. rimo, rua do Rosário 134, taucl.
Iião. (4«M9S)M

D INIIF.IKO rápido Eob hypothecas, su
egneios sérios; ra raa Krrenos Ai
19-, das ia as 18 horas. (569 -1*) M

"ITANTEIGA ESPECIAL, recebida
i.l riamente de Minas, vende-se iras
lhores condições e preços; i rrrn dc
Pedro 11. ií"9. '¦!c«'1

dia*
mc-
São
S).I

TXSECTOS — Eliminação total, eom!
J um enxame das legitimas Ciy.ibanr.s.
T. Rezende—Uua S. Pedro 35- «.Mja»4>

M ATUEMATICA — Tlieoria e pratica,
professor dc comprovada habilitação,

rpECIDOS de «rarrre rara cercas e gal
nlierins a 600 reis o meiro, ira Ia-|
da avenida PaíSOS 104. (1052 S) R

T
brica

Lv.ia 6e ,
usando
velas an- I

tisepticas. São inóllciisivas, commodas [
c dc eiierto secaro. Caixa çoni Jj
velas J.c.o. Pelo Correio mais (600.
Depositário: praça Tiradeutes 11. 6-',
pharmacta Tavares,

lecciona cm domicilio.
:cira, à rua Delphim

t, hama 1.. Ma-
(5«_ S)K

MOVEIS 
— Alugam-sc, comprara-se e

vendem-se na Intermediária; r. dr.
Cattete n, .9, te:e;.*h. 55;, Cent. (30E S) J

UMA 
(amilia, aluga dois commodo

tos ou separados, com ou sem
são; prefere se a rapazes; na rua
Tellcs r.. 31, bondes de Jockey Ciu

pen-
Fonseca

b. i
SI T

OONORRWE'A |USrnAor,S

Mlíi«i i*har_uai-''as oM„:ca ^^ad^.^ ^ ^^ e d< tod& 0 BrMU

Blenorrhagla ou qualquer corrimento da urethra, cura radical em 4 a S «
dias! Coin a maravilhosa in'o.*(.'io seccativa e capiujas 401. Quamlo tudo
falhar, eslo extraordinário preparado sempre tnumphará. O unlco allivio
da mondado! I*.xperimentae e vereis o eítetto assombroso! ."Suo tia go-
norrhéa quo resista a esta prodigiosa descoberta.

Vende-se nn Drogaria õninado i nua 1, ue siorjo t.

senhora viuva, com um (riiio me-
morando com sua familia e qne-

I rendo se separar, precisa da protecção de
um senhor sério e decente. Cura ««fl»

A. A. Amorim, Um S),Kao.

TM.i.irs Premi i Café Canta
V 

"(íãó" 
direito a variadi. sinios objeeips

13 e nas prin-
de uso doméstico. Peçam
ié Cantagallo cultivado
agricultores do K.
ie-í. TorrcíacçSo:
:o, Teleph, Cent

aboroso Ca
lecionado Por

do Rio e ojaniciu va-
avessa Costa Velho n.
_9S9, (4^53 S)S

cura, corrimentoíi
soes; de ir.odo simples, evita a gravidei
nos casos indicados, latendo apparecer o
incoramodo. iem provocar hemorrliastia,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GALLINDO, parteira do llo-piu:
Clinico dc Barcelona í consult-as díanas

.5 pobres. Aeceita clientes em |
Consultório e resiJcucia: rua do

n. iii, íobwdo. (4438 S) J

Internato, semi-in-
ternato e externato. Cursos preliminar
fpara analphabetos) primário, secundário,
commorcial, artístico (..Musica c pintura)
e especial de preparatórios para admissão
ás escolas superiores, de accordo comá o
programma do Pedro II. Ensino pratico
dc línguas vivas. Instrucção militar (í-a-
cnltativa) sob a direcção d: **íiicial r.o-
meado pelo Sr. Ministro da Guerra, e
dando aos alumnos direito a caderneta de

, reservista ao terminarem seus cursos. In-
: strucção moral e civica. Abolição com-
! p-.eta dos castiços corporaes e dos sports
I violentos, como o "football". Ensino dc
| ffv-mnastica sueca e de apparelhos, para' o que di=r"'C o culleçio dc um gymnasio
1 provi-lo dos necessários elementos. Irata.
i mento exceileritf. tendo os alunuios as rc-
i f<*içôe-, em commum com a íanrrria '.o di-
rector.  , 

'-*1 
_i__9_

, , ri. neloravide-z?: o8?.1"mulher, o DR. " 
*"

de. andrada, ! :Cct01. _ ifauten^e. Fácil.* ;4?cn commodo e liygienico.
A' venda nas casas do cirurgia.

tas do plwrmnccutico Santos Silva, Vidro
i$5oo. Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas n. -15. (icj.j S) J

CARTOMANTE «t*
I — Inspirada e verdadeira. Consultas,

beceo da Carioca, 26. hV.rada pela rua
Silva Jardim. i_,.o J

INGLEZ
mcnsncp. Ry
andar. V.r»

pratiao, Mr. Pe-
ícr garante ensinar
«em seis meies, 10$

da Quitanda n. 50, i° an-
domicilio por preços modi-

(2019 .d

têm apparecido i cenrta por preços rrrai"
vantajosos numerosas imitações que, embora
tenham um brilho parce do, sua intensidade
epparcnte desapparece raptaamentCj sendo o
seu consumo egual ao de qualquer outra
lâmpada de filamento dc metal,

Por tsso, quem desejar uma lâmpada d*
]{_! "watt", deve comprar somente em ca*a
de toda garantia ou constatando ante 01
apparelhos a economia real da lâmpada qu*
J!ie offereçaa.. — Avenida Paásos, 36 e 38-
I.UCAS & C.

COFRES
Noves e usados, nacionaes c eitriff»

geiro., dos melliorca fabricantes e i*
diversos tamanhos, grande " stock" *
preços de oceasião, na rua Camerino
n. io.j. (M 3205)

5ÍOVKIS A PRESTAÇÕES
IOO

Kua Visconde do Itaíiiin

(J 3000»

M 0 DISTA
MME. PASSAREI.I

1'azem-sc -vestidos chies, preço modi-
co; cortam-se moldes á rua da Auem-
bica n. 117. 2' andar, entre Avenld»
e Gonçalves Dias. J ag4<

Ci;OHOaHH£ll5-
• iíu» complicações. Cura radical poi
procwí-os seuuroi e rapidoa. Dr. JOÃO
ABREU. Das 8 ís 11 e das ij _• il
«koras; 64 rua de S. Pedro, 54.

BIGYCLETAS
Só tia rua Sete dc Setembro n. lis

è que se vendo mais barato, desde 150$
até 2t"o$ooo, enm todos os pertence!

Excellento ofíicina dc conceitos,
(A .|o«-

einní»

PINTURAS DE CABELLOS
Mnie. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com mu preparado vegetal in-
offensivo. de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
1* andai-, entre as ruas S. Josc e As-
sembléa. S .',9.22

wmmmmmm/mii
A CURA DA i

SYPHILIS |
F.nsiiia-30 .1 todos um meio dc si

sabür se tem syphiiis adquirida P
ou hereditária, interna ou exter- Ja
na e como podem cural-a fácil- si

_ nicr.te_ em todas as manifestações jj|
¦ c períodos. Escrever: Caixa Cor- E
jH reio, 1680, enviando sello para ffl
i resposta. g
BIHaiillliillIBlBEIIIVEniKBlEBIIlB

M 349*1

FRANCEZ
Moço eslrnnseiro procura professor

ou professora paar esta língua. l'refe-
re-se Jo Ev.acio de Sá c-.i praça da
llrindeira até Meyer. Oífcrtaa sob E.
II, 99, nesta tolha. (S. 3921)

grátis :
pen z,íi o_.
Lavradi

Mme. Bellieni 1^%^:
Xled. Itio de I.ir.eiro, e.t-interna da Mat.
da mesma Fac', faz partos sem dor. ltc. :
Pensão Caxias, largo do Machado. Tel.
5115, C, (-839 5) J

PENSÃO
Vendc-sc uma bem localizada pen.3»

no centro commercial; informações com
o sr. João, á rua dos Ourives n. 8;,
loja, das ii ao iiKio-dia ou dns s ás
fi da tarde. Ci- .1974)

20 ANNOS DE TRIUMPHO...! MILHARES DE CCRAA
INJECÇÃO PALMKIRA.-Curn liifalliT.l um 6>úins. Um só vidro cura
tm todii »> eh_.B»flil io ii.tMil, C»p,: Drogíii» f»th«cfi. Aoir£^t'i ií- 

"M™ 'S°e'

CARTOMANTE E CHIKO.MANTE
ESTRANGEIRO

Trabalha com quatro baralhos de carltí «
pelis li.,!ias das mãoJ_. fal quíesqtter Ul-
bal!io?, '.mc o» desunidos e faz reinar •
paz nos 'ares das familias —uuico na Ame-
rica r'.o Sal qne. por meio dt unia c.n_ litu
noctunra. descobre qualquer srEre.l.-,. pnr
r.:s;s di_";'icíl Que «ja: traballia ha dez a:i-
noi ::o Rio de janeiro, onde se tornou
muito conhecido P*l"« seus acertos e bons
trabalhos já feito.; mora na praça,da Repu-
blica ha 5 annos, c sempre tâUtàfce ,a pci-
aca mais exigente.

Possue *s verdadeiras pedras dt Siva'.
vindas d!rtcía*ren.e dc Jerusalen), poderoso
talismã*'' conhecido nu Brasil — Coiüjita»,
das 9 "«a ¦"_.._______ is ; ii^ da :.p:íe, na ura*;»
d« Republica n. 84. — PRAÇA DA RÊPU-
Bt.lCA -N'. 84. (Ctquina i» rua Senhor do<

.
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CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 24 dc Maio dc 191G ^ 11

w***
A CELEBRE CARTOMANTE

MME. MARIA inmiMUFiMini
;..-. a iodos os seus clientes que

par",?,r lotlòs 
''m seus .trabalhos, por

•ar'a"dCifftó qu« sejam e só acceita a
depois delles prom-mais

n..r0'"rS'Vèíganaahumanida-"'"•'-anibcin se trata »de- qualquer doen-
sciencias oícultas, sem queTa

ela
tomar1-ia preciso

Visconde Je llauna
beberagetn. Kua
n. 211, sobrado.

J 4245

Cofres e Registradoras
Vendem-se por metade de seu valor.' ' 

prensas, carteiras,
p, Rcptibi:.» 11. 7'.Trocam-se prensas, carteiras, secreta-
,'. ,, ....i.i-u, „ «t| rua Frei

(S3567)etc.
Caneca ns. 7 a

SITIO

iia uai u tiLi d
Companhia de Loterias Naeionaes do Brasil

Extracções publicas sob a fiscalização do governo federal
ás 2 fo2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCOHPE PE ITABORAHY H. 45
HOJE HOJE i Amanhã Amanhã

20*
HOJE

341-9-

20:0001000
Por 1$6 lO.oin meios

Amanhã

15:000$000
Por l$SOO em inteiros

SABBADO 27 DO CORRENTE
A.'a 3 horas da tarde—3ílt»—55*

Com casa e aguada; para horta, pas-
f, ou capinzal; aluga-se no Engenho da
.'.-lia Inliauma, bondes do Meycr,

U 4101

Xarope Peitoral de Desessartz
8 Aloatrão da

FORMULA DE BRITO
rtpprovado pela lnspe^oria de Hy-

K:cn- e premiado com medalha de ouro
ri Exposição Nacional dc 1908. Este
maravilhoso jiciwal cura radicalmente
broncliilc.1, catarrlioj chronicos, coqoe-
luclie, astluna, tosse, tísica pulmonar,
dores' d- peito, pneumonias, tosse ner»
voeas constipações, rouquidão, suffoca-
ções, doenças dc garganta larynge, dc
fluxo astlimatico, etc. Vidro 1$500. —¦
Depósitos; Drogarias Tocheco. Andra-
das 11. -líl Carvalho, rua Primeiro de
Março i"l Sete dc Setembro 8r e 99
ê á rua da Asscmbléa n. 34. Fabrica;
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
t',1-3 I.oho 11. 220, 7%elephone 1.400,
Villa.

Por 4$0OO om quintos
¦¦sa ¦-¦¦¦- a*» -m

Grande e Extraordinária Loterii de S. JOÃO
EM TRES SOUXEIOS

Sexta-feira, 23 e Sabbado, ÍM <le junho
A'á 3 HORAS UA TARDE A's 11 e i DA TARDE

328 - 3«
I' sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio ... loosoooSooo
3* sorteio ... 2oosooo$oooTotal WM ,„a.u,es 4 O0:0O0$00O

Preço do bilhete inteiro 1ÜSO0O cm vigésimos dn SOO róis.

D FROMFTO ALLW10 DA TOSSE
XAROPE DE LIMÃO BRAVO E BROMOFORMIO

*_* DE QUEIROZ -4 S. PAULO *—*
Poderoso calmante. Os resinados, rouquiclõcs c

catharros bronchicos desapparecem logo ás primeiras
colheradas deste poderoso xarope. Não contém morfina,
c, por isso, pôde ser usado sem perigo.

A' venda em todas as pharmaeias e drogarias do Rio.

CASA
ri-cci-..'1-so do uma casn mobilada

nni-ii pequena fnmilla ilo trata-
monto, nt) trecho comprehciulldo

1 -ut rc ii ruu l)r. Comia Dutra c
Vvcnidii Menção (luilo do mar) .
Informações ao sr. Barreto. Ave-
nida Kio Bronco 37, 1" andar.

(,T 4100)

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais
600 réis Dará o porte do correio e dirigidos &os agentes geraes Nazareth SC.,
raa do Ouvidor a. 9*. Caixa n. 817. TOcg. LUSVEL. e na easa b. «ul-
m»rões, Rosário 71. esquina do Ileco das , Cancellas, ciUa do correio .au-
<'t/o 1.07.1.

BANHOS DE MAR EM CASA
Vendem-se na rua São Pedra n. 42;

Ourives 11. 7; drogaria Pacheco, rua
dos Andradas, e pliarmacia Orlando
Rangel. Únicos analysados e ree.ini-
inundados por distinetos clluieos desta
•ca.pit.-il. Exijam a marca registrada
onde se lè; Silva Gomes K- C. (R3145

Homoeopathícos vintes
A todos que soffrem de qualquer mo-

lestia, esta sociedade beneficente fo?
nece, GRATUITAMENTE, diagnostico
da moléstia. Só mandar o nome. eda-
de. residência e profissão. Caixa pos
•al n, 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. 144 J

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar Miro?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por- iltiguel mensal e módico, todos os
móveis; rua do Riachuelo a. 7, Casa
Progresso.

FRUTAS
Goiaba

maracujá
caju', cidra, figo, manga,
pccègo, e outras fruetas do

paiz, compra sempre a Companhia Ma-
nufa^lõrã, <lc Conservas Arinn-ntidias.

Rua D. Manuel, 33 — Caixa Pos-
tal, 574. (ã6S3 J)

ACTOS FTJJSTEBIRiEjS
Baroneza de Alagoas

ft
Agnello Corrêa

(MISSA DE 30° DIA)
Anna Cliristina M. Corrêa,

EiiphrSsiò Cunha Filho c Mathil-
de Corrêa Cu-.ha, Agnello Corrêa
Júnior, Jtilieta Ferreira Corrêa
e filhos, Guilherme Corrêa c

Francisco Corrêa, convidam as pessoas
dc -sua amizade para assistir i missa
dc 30" dia, que, pelo eterno repouso
dc seu inolvidavel e idolatrado esposo,
pae, sogro c avô, fazem celebrar iiíiia,
nhã, quinta-feira, 25 do corrente, ás ')
horas, na egreja do S. S. Coração de
Maria, á ruà Cardoso, Meyer. (i<4379

Álvaro de Castro Lima
Nogueirat

Maria Alexandrina de
Araujo Lima

f

DEBILIDADE, NEURASTHENiA
CONSU IH PC \0, CH LOROSE
CONVALESliNCA ""

Pasta perdida
.r,ralifica-se a quem entregar ao ta-

rlii.'i.i lioquelte, rua do Rozario n.
16, nu íi rua Voluntários, 332, uma
itsta de couro amarello (pie foi cs-
iseciil.1 cm homl, do Largo dos Leões,
iintclldo 1-.criptiiias. (-1320 R)

NAZARETH & C,
Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nosía Capital
Recommendamos aos nossos freguezes do Intorior tt próxima

Loteria do S. Joãos a extrair-so em 2:.l o 2-1 de Junho —
400:0008000, em V, sorteios. Inleiros cm vigésimos
1GS000. Vigésimos 800 rs. Enviem mais COO rs. para o porte do
Correio e dirijam-se a

KTu&.z-auR.iESTra: & o.
Rua ão Ouvidor n. O-i-Oaixa 817-ltio de Janeiro

Hemoglobina
VIMHOs KARCPÊD@S©hÍêilS

Tedos oa Módicos proclamem quo esto Ferro vital do Sanou»
DURA SEMPRE, ücstltue saíide, forija, belleza n todoa. Multo
*Oparlor â oarco crua, aos farrualnoaos, etc. — PARIS.

Bom negocio !.„
•EM FRI BURGO

Vot motivo <lc força maior, traspas-
aa-sc a estabelecimento denominado Ca-
íé Globo, situado em um dos melhores
pontos de negocio desla cidade. O pro-
prietario faz qualquer accürdo com o
pretendente. Trata-se na Praça 15 de
Novembro. -'.(. (3GS! J)

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO>

Approvada e premiada com medalha
dc ouro

Iafr.llivel nas empigens, dartliros,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
mas, pannos, feridas, friéiras e todas as
moléstias da pelle Pote i^joo. Depo.
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas 11. 43 o Sete de Setembro. 81.

4110 J

fl IL A"
Rrilhanlina concreta com petróleo,

deUciosaineiite perfumada _ cotn -pene-
tranie e escolhida essência, dá brilho
.' firma a c."ir do cabello, ao contrario
.I..-1 demais brilhantinas que tornam os
c.-itiellns russos, Vidro, 3$ooo. Pelo
C ¦-..: v-. "A" Garrafa Gran
•ir", rua Uriiguayana, 66. (Jp.!])

AteHers ou escriptorios
Aluga-se o primeiro andar do predio

da rua Sachet 11. 8, antiga rua Nova
•!» Ouvidor, muito -próprio para esse
fim; ti 1i.1-.se ua mesma rua. 11. 4--" 1'etit liar". J. 45-3-

ÍLÃT" !
Quem quizer comprar malas boas e

lv.ratas, só na "Madrilenlia" — Mate.
citai Floriano i-to.

üestias oí epoío
Um cavalheiro akístado, desengana-

ili por espeefalistas, tendo-se" curado
nos Estados Unidos, com a fórmula

dc 11111 sábio americano, -e 'tendo já bar-
riga e oés inchados, faltA de ar, bati-
mento exagerado das veias e artérias,
cansado fácil, urinas poucas c com al-
lii.inina, palpitaç5es dolorosas e agu
lhadas no lado esquerdo, não podendo
deitar-se, c sendo surprehendfntes _ as
.-uras assoml.rosas aqui uo Rio. envia a
receita a q-.icni pedir, enviando endere-
i-o e 300 róis em sellos a Anselmo Ca-
ualiitrio, caixa postal, 1833. Rio de Ja-
neiro. UNe-IS)

V

tt«jm—»B—¦—«M^JI IMI» !¦¦'¦ ¦¦!agasabert:
Arenida Rio Branco n. 50

ítvisn, íx ijreg-iies-ia eivie
estíi veticiciiclo £is*

Lâmpadas ^GEiEcJison
PELO SEU1 NOVO SISTEMA AMERICANO:

Cada compra «lc liunptulas dá direito a um
ouuiais «t-OUFONS» na seguinte

proporção:
Por cada lâmpada alé 50 velías se eninpá.! coupon

dite dito lOOvGÜascQininuin. • 2
dito dito 1 vel as [Q.ntfl. 3 "

diio 20íiveilas " ".5 "
dito M \ti*.

\ Seiios para colIecgOes
Uma bò.i collccção c muitos bons e

rcgulares sellos em duplicados de lo-
dos os paiitcs, vendem-sc baratos con-
juntamente ou eni separado. Carlas
para X. U., 40, na redacção desta fo-
lha. (368D J)

Filha, irmã, netos, sobrinhos e
dcmr.is parentes de MAr.i \ .u.c-
XAN'DR1N'A DE ARAUJO LI-
MA agradecem penhorados aos
aciitros e parentes que assistiram

e acompanharam o enterro, e convidam
para assistir ;i missa de 7° dia, que
será celebrada rextn-fcira, 26 do coj-
rente, ila matriz de S. Geraldo, estação
de Olaria, lí. ]?. Lcopoldina. (J 4395

Almirante Altino
Corrêa

A familia do saudoso AI.MT-
RANTE ALTINO, CORRÊA
manda rezar uma missa amanha,
quinta-feira, 25 do corrente, as
<; horas, na egreja dc S. Fran-

cisco de Paula, pelo i° anniversario do
si-u passamento, para o que convida as

únicas. Desde já se confessa
(R 4355

pessoas
agradecida.

Sebastião Muniz Bar-
reto

í Anibrozio Joaquim dos Santos
e -Rachel Maria dos Santos mau-
dam celebrar amanhã, qumta-fei-
ra, 2$ do corrente, data do seu
.-intiiversario uma missa por sua

alma, na egreja de S. Francisco Xa-
vier, ás 8 lioras. Para esse acto de
religião convidam seus parentes e ann-
bos, 

'ficando desde já agradecidos.
(U 4363

Clara de Araujo Lima Nogttei-
ra, Ki-ncstina dc Castrn Nogueira,
Kmilia Urito de Araujo e filhas,
Julia Milans de Castro, Lcopol-

diua de Castro Nogueira, Affonso Lima
Nogueira e senhora, dr. João Manuel
dc Castro c familia, viuva, mãe, sogra,
cunhadas, tios e padrinho do saudoso,
ÁLVARO DE CASTRO LIMA NO-
GUEIRA convidam seuj parentes e
amigos para assistir á missa de -trigo-
simo dia de seu passamento, ás 10 ho-
ras, amanhã, quinta-feira, aj do correu-
te na egreja de S. Francisco de Paula
c dq»de já agradecem. (4318 J)

Coronel Numa de
Azevedo Vieira

A família manda rezar missa
.por sua alma. amanhã, quinta-
feira, 23 do corrente ás q horas,
7" anniversario do seu falleci-
nirtito, na egreja de S. Antônio

dos Pobres, (capella do Santíssimo
Sacramento, á rua dos Inválidos".

(4.13.1 R)
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Bi
Carlos Joaquim Pires

i Os funccionarios da
ria da Estrada de Ferr
do

Pagado-
Central

Urasil, companheiros e ami-
gos de CARLOS JOAQUIM PI-
RES, mandam celebrar na egre-

j,l do .Santíssimo Sacramento, amanhã,
(quinta-feira), ás 9 horas, uma missa
em intenção a sua alma. (J. 4338)

Firmino do Bomfim
Duarte Gameleira

Qiiinta-feira, 25 do corrente
primeiro anniversario de see
falleciniento, siis familia manda
rezar hiis3as por sua alma. tt?
egreja da Cruz dos Militares, i'u

10 horas. (K, 41 7>-

f
missa
rezar
rente,

CASA
Precisa-se uma com tres quartos,

duas salas e quintal, a ao minutos do
bonde do centro, atú 150^000.

Cartas 110 escriptorio deste jornal,
para Edmundo. (R 4-|tÍ9

mm iisis
Xonrnsthonin, dores tia

de forcas, são cut-adns com
cabeça, hystefla, insoiiinin, frnniiMn
tvnmlo fexito emn os BAJíHOlS 1)E

Doenças cia pelle e venereas -— I
Pkiottapia

Dr. J, T. Vieira Filho, fundador e di-
rector de Instituto Dennotherapico do
Porte (F.irttigal).Tratamento das doen-
cas da pelle e syphiliticas Applicação
d ií nuentes phy^ico-natiiraeB (eiectriei-
dadr, raios N. radittm, caior, etc.), no
tiatamcuto das moléstias clironicas c
iii-rvosas: cons.: rua da Alfândega u
1)5, -\if 2 .15 .1 horas.

dito
tm
dito
dito
dito
dito
dito
dito

J«ilCt!Tm011).V])H HSTAT1C.V o os UAN HOS UYDHO-líLr.CIHI-
COS

Kstas npnlicações, inteiramente iiioffensivíis, proiluzein sobro
o systcmn nervoso unia uccuu elflciia e iluriulouni, restitiiiutlo
uo doente iv calnui, o soiuiio e o bem estar.

Gabimitc ão electricidade medica do DK; NEVES — 00. Ave-
nida líio Branco — Rio de Janeiro.
Preços moderados, Das O horas da manhã ás -1 da tarde. (J1517)

r^ll\1IW,T'"""'*'FJ'¦' WMPPHWgWPEaBWBM "' —¦—K

diio |f ^h
dito IW si'as
dilo'13'í vellss
dito 153' vsüas
irite 2QQ vsüas
ÉoDüvJas

o

".1
".0
M2
M5
M8".21
".25

su

TERRENOS
Vemlcm*se n^ rua Cctuíio, esquina da' riüi Tenente Costa, o meiiior logar da

eiit-ição de Toilos os Santos, lliagnificos
terrenosj cm um íú lote ou sepanadiiménte,
podendo ser uma parte ií vista c a outra
ao praso que íe combinar. Tambem ar-•enda-sc para cllacara dc flores ou campo
do Football. Para tratar com o proprietv
rio, n.i rua da Ouitanda 11. 157. t0-' &"*
(ter. (J 4383)

Cartomante "Africano"
Diz com clareza ludo que se deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante
os seus trabalhos. Cutis. 2.000, das 9
da nt. ás S da noile, Rtta General
Câmara, 17S. sob. Ktitrc o largo do Ca-
pim c A. Passos. (J 4-|Ci

ATTENÇÂO
roveitar a oceasiâo

VtfndcnuscvCin leilão ha estação dc l;Io-
riano, 11.1 Estrada de l-'erro Central do
llrasil, quinze 'alqueires de terras próprias,
tuna' i-asii dc vivenda, boa agita nascente
c encanada para dentro dc casa, e diver-
sais"' beiivicitorias. O leilão será ctfccttiado
das '13 ás 13 horas da tarde, no sabbado,
27 do corrente, no referido terreno. Ü
proprietário parte 110 trem S 1, que parte
di Central, ás 5 lioras d.i manhã. O pro-
prietario Oscar Antunes Guimarães; resi*
deneia Maxambomba. (.1 .|3U)

Maria Joaquina
Resino

lAntonio llrasil. Francisca Doe-
chie, Augusto da Silva Vieira,
Olympio da Silva Vieira, Auto-
nio Resino, Ameba Uarbosa,
Francisca Joaquina Cerquetra,

João da Silva Barbosa e netos agrade-
cem a todas as pessoas que comparece-
ram c acompanharam os restos mor-
taes de sua extremosa mãe, írina, so-
gra c avó, MARIA JOAQUINA Rh
SlNrO, c de novo as convidam paramandam

f

t Alguns amigos do saudoso
FIRMINO OAMKI.lilRiA man-
dam rezar amanhã, íiuinta-feirn,
às o i|2 lioras, na matriz do
Santíssimo Sacraimciito, uma'

missa de 2° anniversario dc ceu passa- I
mento. Para esle acto de religião con-
vidain a cxma. -íamilia, collegas e ami- |
gos do saudoso extineto. (J. .1110) 1

Francisco Mendes
Júnior

•T.conor Mendes, Dalila Jlen-
des, Antônio Mendes (esposa ,e.filhos) e mais parentes eonvi-
dam as pessoas de suas relações
<i assistirem á missa de 7" dia

por alma de seu 'esposo c pae FI!.'VN-
CISCO MKNDHS JÚNIOR, quinta-
feira, 23 do correnie, ás o i|í horas,
na capella de S. Fedro, 110 Encanta-
do, pelo que desde já se confessam
gratos. (S. -lli»)

Francisco Simões
Cravo

A viuva, os sobrinhos e cuiiha-
dos convidam os amigos c pa-
rentes do seu saudoso esposo,
tio e cunhado FRANCISCO SI-
MÕES CRAVO, para assiiir é
de trigesinio dia, que mandam
hoje, quarta-feira, 24 do cor-

ás 1) i|j horas, ua igreja de São
Francisco dc Paula. Desde já se con-,
fossam agradecidos. (S, ,1272)

Antonia Rosa Antunes
Domingos Gon| -res Netto, sua

esposa Georgeanna Antunes N^i-
to c seus filhos convidam aos
seus .parentes c amigos e da fi-
«ada, a assistir á missa que por

alma da sua querida mãe, sogra, avó ü
bisavó, inaudani celebrar na egreja de
S.^ Francisco de Paula, amanhai quinta--
feira, ;is 9 horas e por este acto de re-
ligião se confessam suimiiamente gra-
tos. (434a R)

Firmino do Bomfim
Duarte Gameleira

A viuva Cameleira e fi|hol
mandam celebrar 'missa do se-
gundo anniversario por alma de
seu esposo FIRMINO DO HOM-
FIM DUARTE CAMELEIRA,

amanhã, quinta-feira. .15 do corrente, á.»
9 horas ua egreja do Sacramento.

(.i-'-7 15!

f
BENZOIN

f

Tara o enilieltczamc tio do rosto t
das mãos, refresca a tieile irritada
pel.t navT.lha. Vidro 4$ooo. Pelo Cor-
re:o «;$ooo. Perfumaria ORLANDO
UANGt'11,.

C, CHAGAS
Dentista

Praça Tiradentes, 59,
íetts clientes,

onde esper»
(.|i4í RI

-" dia, queassistir á missa (le .
celebrar sexta-feira. 26 do correnie.
o horas, na egreja de S. Francisco dc
Paula, e por este acto (le religião e
caridade sc confessam eternamente
agradecidos. (U «iS

Maria José Guimarães
(ZIZINHA)

Joaquina Guimarães e filhos,
Francisco Guimarães, esposa e
filho, -Domingos R. de Freitas,
esposa e filhos, Américo Guitna-
rães c esposa convidam seus pa-

rentes e pessoas de sua amizade a as-
sistir, amanhã, quinta-feira, 23 do cor-
rente, á missa que por alma de sua
idolatrada filha, irmã, cunhada o tia
mandam celebrar na matriz dc S. Fran-
cisco de Paula, 110 aliar de Nossa Se-
nhora das Dores, ás 9 t|a horas. Por
esle acto de caridade se confessam
desde já sunimaniciite penhorados

f

Vcndc-se um 'Pleyel inteiramente no-
vo, ua rtta Araujo Leitão 11. 41, casa
iC, Eligciílio Novo. (•!--+ J)

VITRINE

Os coupons serão resgatados na

CASA BtiRTHOLDO
AVEHiQüi Ri© B^ÜND© H. 50

Os prêmios aclitiin-.se indicados na lista de
brindes c estão em exposiçiío permanente

na Casa Berflioldo
AVENiOA U\ü BRAHGO Kl. 50

Peçam a íista cios Bsirsssdes
Conipras a praso não têm direito a Coupons!

Maria da Cunha Pires

f Guilhermino Júlio Anncs Tires
e seus filhos agradecem proíun-
(lamente a todas as pessoas que
se dignaram acompanhar á ulti-
ma morada, os restos morlucs dc

sua boa esposa c mãe MARIA DA
CUNHA PIRES, -o de novo convidam a
assistir á missa de sétimo dia que ppr
alma da mesma será celebrada hoje,
quarta-feira, ;.| do correnie, ;is 9 ho-
ras, na egreja da Vcneravel Ordem
3» do Bom Jesus -do Calvário e -por
este neto de r.oss.i religião, amor c sen-
tiincnto, de puro coragão agradecem.

J. 4=0?.

IRRtiGUMRIMDES. MENSTRUAE3
CUBA BiAMCâL E IMMEDIATA

Gabinete llypnotie.o II. Faria'. - Rua Navarro, Si — Hio do Janeiro
Todos os diíts das 10 ás ttí lioras

jtt&vMjmiwzmvamTmWiWmmBSBKS^fi3<C%3Íl21Cfi

Espirita
Cláudio Pimentel, com sett_ poder so.)

occultisnio, continua au dispor dos que
o distinguem com a sua confiança.
Cônsul as sob qualquer assumpto —
Flora indígena. Acre, 69. (.I1S5 .1

5.0003000

Y.iiili'.*.' mim (íiti-si novn com
ns M-miintos (1íiih'ii-'.'.i's: .'tm.lO
.!'• nlttii-ii inir liu.üO ilo Inmura.
1'iirn ver o irittni- á nm da Qni-
luiiil.i 11. 1-17. lo.in.

BIogíi (ie automóvel
>e «in, de
Ouitanda,

ylindro, Renault,
t, sobrado. Pau*

J. a-i.

ÜTERS^AÍe0!, unico
m o dio

s 'lt' .ura FI.0H13S Itll ANCAS e 03
| ('.-.<rrimento- das Senhoras.
jl Vende-so nus principaes pliar-
i ¦¦ inciiise nu Orojjana ÀraujoFrel
StasJtC
t

Senhora elegante, que usa formula
infaliivcl para evitar, de grande voga
na Europa, otule a mesma sempre esta,
e de -effeitos inoffensivos; indica a
quem pedir enviando endereço c um sei-
lo dc 400 réis a niiuc. Fany Garcia, uo
Correio da Manhã. Kio Je Janeiro.

(R .|-'-I.O

T A B E L L A
OPERARIA

• '\s.\S V>V. -i -r.nnstono »
5:5008000

li; — i{,m ,jn cnrioim — 1G
-\ 'WlfAXHIA "A.MI1KICA HO SL-t."• ••: 1 .1 r-jnj.íni.-ção tle pequenas easa^,

; ¦ 'ii-iioj, cutreRandiiaa cm :. 3. 4,y.ízvi mediante presuçOes mciisnc;\.i'U:!;%:u i!ç CiMistriKíãd iinmedi.ita vigo-' ';'- i '-ba :íe-'.v:r, s.. acceiv-ii-i íc.':¦:. u.i labcih Operaria l, Prospect.ii-'.-. mie marca .11 m-z., ,|,. cíperu. Exi-K'-->i- .' lerrctui c que cíic-i.i livre.l.l-jearem l.l ilifiirinaçOes i;.i tOJt, a•¦ .1. -. .liai .I.i urde.

gãõõiõs"brãnõqs
l'sa: " Brillian

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se a famílias distinetas e a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
sentos, a preços razoáveis. Cozinha de
1" ordem. Rua Fialho 11. so (Palaccte j
Fialho, Cattete Gloriai. Teleplione Con-i
t-al 3732. (R.,10)1

Cartomante — Tendo trabalhado em
Londres, Berlim e Moscow onde ad-
qtiiriu grande pratica sobre oceultismo
faz trabalhos para o bem estar, .1351111
con.o regula negócios mal suecedidos.
etc. Vala inglez. a.lemão. russo e por.
higuej, Rua do Lavradio, 3S. (-ti?3J

V, Ri E INFELIZ- ?
Procurac o professor KAÜÍR, o

SOMNAMBULO VIDHXTE, na rua
Mariz c Barros S-. Além de responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-
se de trabalho;, devolvendo o voíío
dinheiro, sc o resultado fòr negativo.
Dá lições dc IIYPNO-MAGNETISMO,
garantindo que com oito lições In-
ílueuciareis aos demais. (R 4t.|l)

ressoa que dispõe da quantia acima
precisa sócio para algum negocio; tam-
bem dá-se como fiança para emprego.
Carta para esta redacção. — A. II. F.

(S .1407

(J. «58)

João Baptista Alves da
&" Silva

(FAI.I.ECIDO KM S. JOX-Ò DA
HARRA) — 13» AXXIVMRSARIO

Waldemar Baptista Alves
Cruz, I.icinio Cruz, Maria do
Carmo Cruz, e Ormczfnda Ba-
ptisla Alves da Silva, Francisca,
Paulina e Edméc Baptista Cou-

linho (ausentes), filhos e sobrinhos do
fallccido JOAOi HAPTiSTA ALVES
DA -SILVA convidam os parentes _e
pessoas de suas relações para assistir
á missa que mandam rezar lia egreja de
S. Francisco de Paula, amanhã, quinta-
feira, 25 do corre:.tc, ás 9 horas, 110
altar de S. João. (S. 443G)

0osé Rodrigues de !A1-
meida Novaes

t
Anatole Costel

A. COSTEL
Maria Adelaide Costel, Elise e

llenrieíte Costel, René Costel
(ausente), Marthe Costel, viuva,
¦filhos e sobrinha agradecem pe-
nhoradissimos, a todas as pes-

soas que sc dignaram acompanhar os
restos anortacs de seu querido esposo,
pae c tio AN'aTOLE COSTBL,_ c de
novo as convidam para assistir á missa
de sétimo dia, que se realiza, quinta-
feira, 23 do corrente, ás 9 1J2 horas,
110 íiltnr-mór da matriz de Nossa Se-
nhora ria Candelária, pelo que desde já
se confessam summamcnté agradecidos.

(J. 419-1)

Encordoador de raqueiícs
Vrecisn-so (lc uni perfeito encor»

(londor tio rafluett.es ilo Tcmiis.
Tralti-so na Av. Uio Branco IOS),
2" iludiu-. (li -ilüSO)

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas c tlieorieas a $$000,

mensaes, 2 vezes por semana. Una Ma.
riz e Harros 3-|f, casa 5. J 29í?

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette', em cni.-ci-

nhas do niekcl; dt:-;a, .1S300; rf.ti da
Carioca n. 2S, Irmãos Acosta.

^haíacia
Vende-se uma bem -montada, em uma

tias mas de maior movimento da cida-
de. Trata-se com o sr. Maia, rua dos
Andradas, 85. (ji .11N4)

Cl"

t
COLIDAS UTERINAS

E' T1TIL AS SENHORAS LEREM
l'm pharmaceutico chegado do Morte

tem 11111 medicamento que cura os coli-
casido utero, evita o aborto, prepara o
uieÀi para a concepção, cura as lienior-
rhagias e c corrimento branco. Para
inf(fimaçi5es, dias tileis. das 12 ás 15
da Snanliã. rua Marechal Floriano 231.

J 3S33

OURO
Plaiína, prata,

Monte Soceorro
res, compram-sc
216, única it.s.

.

a 1 ~

HeinpiÉ íiÉsíml 8 Con Mrai
"BOM-IM1ÜTIKO''

(CAPITAI, KLlAI.IXAD.i. joo:ooo$.ioo) If/Í
Encon-ejta • se 1I2 CONST.KUCÇOKS

\*\\ÊDIAI5S cm terrenos próprios ou cn
lerrenoâ tlo^ clientes, mediante condições
muito vantajosas, sendo n pagamento a
prazo longa e cm tt^ueutís prestações,
CONSTKUCÇflKS 1MM.1CD1ATAS CUM

M U'KRIAES l'M i> ORDK.M
3tucarrcga-se lambem:
— ila consen*aíão d" prédios, recon-

sirucçíies, recelnmento d*; alugueis, com-
pra c vinda de terrenos c dt: todoi os nc*
gocios i[.i; cc relacionem cum immoves.
PEÇAM PKOSPECTOá I! EXIT.tCA-
COES A' RUA lid.s OURIVES N.. 45

Ti-lei'!:. N*orte .lor" — 1«" de UroAmM

.1 3833 
*F

—-—— Á
* êpÉ9St& m^mmWmm*a!mtSmmmmmmWmmZtWXmm^ •SlÊml ^.Tfl«KlW-*WUl^'WliWgWa^«ag*J'^«'W»"w|

I ^„  j__ u..c. Esti preciosa Tópico é o uniro que
ff/> ennncría Fyítn JÈS&. mtaãxxk'. «ibslttno o Cáustico o conitaüicalmenle

I Ou nlinUS UO CáU-U *CT3Wík (,„ ^oucoailias a» manquelras novas e
¦ »~»-" "Jfivty&PamlSSm. «ntips, as Toroeduraa, Contusões,
I Pnnniimin^n lfrftf»rt J^SSil> ÍOTÍkSv TumoreselnohoçõeBdaspernas,
I StlüürBSSSOÍO FOGO ^StJsY^S* Esparcvao, Sobie-Cannas.iti-.et:.
H E DA Ã i^l^. Pifouro IU PABI31

rt •» Ti 11 Jf2-M1T?*\ 165, Rua Saint-Honorè, 1G5
P UlIGCia do PeliO (s*í£*-i£*r j^e o«m tafcj ai Pitimiciis.

JSvitar ns imiíacõa-i baratas c\'j}ç]^S2l5^^ãíÂA-"^^^^^^'^rr^,™

|; ^zzzzz f' SENAOO135-ÜkÉa da ilo Lavradio Ji*

brilhantes, cautelas do
c de casas dc peitiio-
a rua do Hospicio 11.

ijiie melhor paga.
Í.I .|.'i6j

Dr. Rodolpho Alberto
Ferraz

COFRE A PROVA DE FOGO
Oompra-so um do iIiiils porins.

üi-iimle, om bom uso. Ofi'01'tai
liara a Caixa Postal 11. 1226.

f

nua nn
I1UA UU

I) Aluga-so este predio 110 to do ou cm parte, completamente
1 reformado, com bons accommo ilações no sobrado :¦ (trando loja
! nos baixos, com installação própria "ara bar, café e restuu-
| rante. Trata-se na Companhia Cervejaria Brahma. rua Viscon-

(lo dc Siipncalw" 11. 200.

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por ;c

Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor,

n. a-iaitnal-os
11.15 sPs-.iiitte
rr-. Ca>a V-,
Ilçniuniiy e
Jilsericordia.

tini Tritimpho" pFrasco 3J000. Vende-se
perfumarias: I!;iiiu, Nu-

tal. Garrafa Cirande. Cirio,
Perfumaria Lopes, rua da
0. Mine. C. Guimarães. ,

S l6'9 i gurança 
"pelo 

Corysol

MOLÉSTIAS DAS GALLI1AS MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
\ go5-.i!a, o g''go. a corysa e o rhni-

matismo das galf.nltas e de oulras es-
de aves. são combatidos com se-

71.
1646

MOVEIS
A

C<V?
bió

PEITORAL BRASIL

ÍE^
Eu rr; horrivelmente deste mal du-

iii:>os annos, tomando tudo
.•-indicavam sem ter tido uni
:•' ivio. Hoje .icbj-r.ie perfeita-
m. graças a um remédio rp.tc
j.i'i«Je_ mc i-ir. conhece:-. Em

i'..*nro. indicarei aos ijue sof-
conseqüências dcsle mal, como
anemia, moléstias nervosas,

es do coração, etc. 0:110 po-iip-ífar a íaade. Escrever a
¦ 1 C'„ i C.iÍKa ão Correia 335,-i-c-cira

-.li;
Cora o uso ueste preparado -.3 galli-

nhas engordam e a postura augmenta.
Em todas as drogarias e pha-niaeia

rua Uriiguayana 6'>.

Parteira Anua O. Arloff, do
volta (Ia Ilurona, nata dos corri-
niontos, complicações dos abortos
o faz nppitrcccr a monstriiaçiío,
etc. Consultas srrntis, das ít tis 8
horus ila noite. Acceita parturien-
(cs pi» pensão com todo conforto.

a bronchiíe cm fres áii?. Tn-
v.x tosstf, escarros sangüíneos,

Cura
f.illivel
astluna e i-ouqiii.lão.
rna Hospicio 18.

Dpoo to: Berrini,
(J. i-S-)

(J 4.:.-,;) I Itini da Misericórdia •"•7

PENSÃO UNIVERSAL
Rua P. Geraldo n. 9o, esquina de

Avenida Rio Branco. Alugam-se excel-
lentes comniodos mobilados para í.imi-
lia c cavalheiros de tratamento. Cor.:-

Com 0:1 sem pciiíio
(5 o?o

1" andar.
(¦T -1K2)

ROLETAS
LrOITiMAS !• Al

I.UTAS i:\LI.Ai
Ll-XCIANAS
O abaixo assign:

áfaiuadas rol.tas a
mora
Roclt-i. otule poi!

itotlíis rtfonnas

Nl.VD.V5

fa

- RO-rX VA-

d-..ícaníe
,. ma. participa querua Capituhno n. 40. estação doser procurada paralabicaçSo .b.s ditas

role'.-.'. Attende á chamado?. Rio —.
Jcié Feruandss Ballenssier. (B 4:36) i

nha de 1" oruem.
Acceita avulsos. Í^JL^I-L!lr"

Casa mobilada
Aluga-5-' un», cem todas as accom-

moílavüuà parrf (pequena família de tra-
tamento. na Avenida Atlântica n. ?.ia.
1'ara vêr e tratar na mestra, das 13 ás

J. 43iA

Ariigo so'
simo. só na
iradij oi.

MALAS
Hio, elegante e

Mala Cliinc;a.
Ii.-ir.ili?.

Rua La-

prestações e melhores condi
é só nn rua Senador Euse""': 

7S' — ''deiill. SSÇí-í. 

PHOTOGRAPHIA
Vende-se unia bem r.o centro c bom

(íonto; informações, por favor, çom
Hastes Pias, r.;a Gonçalves Dias n. 32.

ii 3948)

OFPICTAI, DA SECRETARIA DE
KSTADO DA JUSTIÇA)

A íamilia e seus collegas agra-
decem penhorados ás pessoas
que acompanharam os restas
nioríaes de. seu inesquecível pa-

rente e amigo, c de novo as
I convidam para a missa de 7° dia, que
| mandam celebrar amanhã. 25, ás 9 1J2

hor.ij, na egreja de N, S. do Rosário
| e S. Iienedicto. (J-l-tSi

Carlos Joaquim Pires
(1'll.lí, DA PAGADORIA Dli E. P.

C. DO BRASIL)
Josephina Pinto Pires, filho e

mais parentes agradecem profun-
daincnte ás pessoas que compa-
rceeram ao enterramento do seu
idolatrado esposo, pae, filho.

genro, irmão, cunhado, sobrinho, primo
c Lio, CARLOS JOAQUIM PIRES, 9
novamente as convidam para assistir á
missa dc 7" dia que, pelo repouso éter-
110 da sua alma, será rezada_ amanhã,
quinta-feira, 25 do correnie. á? o lio-
r:,s, na egreia do S. S. Sacramento.

ü -iri

Amélia áe Miranda
Rosa

trancei de Miranda Rosa, se-
nhora, filhos e nora, convidam
as pessoas de Ruas relações e
amizade para acompanharem o

enterro de sua idolatrada filha,
R| irmã c cunhada AMK.WA DE MIRAN-

DA ROSA, fallccida hontem. O feretro
sakti hoje, :is .( hora* da tarde, da ca=a
de Saude São Sebastião, á rtta Bento
Lisboa n. 160. para o cemitério dc Kão
João F.apíista. Rio dc Janeiro, et de
maio de 191C J- 45---

Stela Faleiro Couto
Araujo Couto,

Mariclta Jobim Ferraz, seus
filhos, suas filh.19 (atts.-ntes),
Rodolpho lobim Perraz, Emilia
Vieira Ferraz (ausente), Maria
Amélia Vieira Ferraz, Dclpluna

Ferraz Villcla, convidam seus parentes
e seus amigos para assistir A missa de
sétimo dia que mandam celebrar cm
suffragio da alma de seu idolatrado
esposo, pae, irmão c tio, hoje, quarta-
feira, 24 do corrente, na egreja da
Cathedral. ás 9 i|a horas e antecipam
seus agradecimentos .1 todos que com-
parecerem .1 esse aclo de religião.

J. 412$.

D. Francisca Teixeira
Rocha

(OLIVEIRA)
Cccilio 'fito c sua senhora

mandam -celebrar unia missa de
sétimo dia, quinta-feira, 25 do
corrente, ás 8 horas, na egreja
dc S. Joaquim, por alma de sua

muito prezada c vencranda parenta,
- FRANCISCA TEIXEIRA ROCHA,
fallccida na cidade de Oliveira, e para
este acto dc pranteada saudade pedem
a presença dns pessoas de sua amizade
e da finada. (J. A228)
BBBSEaBBBBraWMBIMgBBBaBI

f

ANTÁRTICA A' 1$000
SEMPRE <A PRF.FERTDA

Hurpeza a $700
BEM APniíClAOA

BAR CARIOCA, S. ToleplioiM
..755. Central. Entreca a donii-

cilio.
zidos.

Tara dúzia, preços redu-

LIVROS 1?

A CASA

SERPENTINA
Cot!-

cobre.

as. i
Chogou mais uma

remessa de foga-
reiros a kerozene, ¦
rápidos e econumi-
cos, que fervem lj
litro dágua em 3i
minutos. \
RUA 7 de SETEMBRO. 161'

HBfiSBSaBBBaBBHiilDBfflB riB:S::IBilai^SüIlSIBSISBISS B"¦¦Hl

José de Araujo Couto, Rodol-
pho Faleiro, João Fuleiro, Joven-
lino Faleiro, Joaquim Fuleiro I.
Fuleiro, Francisco Faleiro, D. Fa-
leiro. Adelaide Faleiro, Maria

Faleiro, João Faleiro Sobrinho, Antônio
Faleiro, João Ferreira da Silva c sua
mulher agradecem a todas as pessoas'
que pessoalmente por ítelcgrammas e
cartas lhes lcm trazido o conforto de
suas condolências, e que piedosamente
acompanharam os restos mortaes de sua
ouerida esposa, irmã. sobrinha e so-
cia STFLLA FALEIRO C0U10 e dc

| novo convidam os parcnl-.s e amigos
r.i-?e unia serpentina grande dei (l;ll.a a3Sistir ;'i misiia de sétimo dia
Cartas para este jornal M. E. que em suffragio dc sua alma mandam  ,

celebrar na egreja de Santo Affonso,| ***>..l»1^»:1^
amanhã, quinta-feira, =5 do corrente,

horas, por cujo comparecimento a
acto dc caridade sc confessam

participa aos seus amigos e Iregltezes
lute se acha sempre prevenida de
flores para qualquer encominenda de
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
calves Di.is il. 3$. Telephone n. 2S53 —
Central. 2S52

D. Florinda Pereira da
Silva

iiLuiioei íiOa .'aiuua UiUcira,
seus irmãos, cunhado e sobri-
nhos, gratos ás pessoas que
acompanharam c> restos mortaes
até n ultima morada, dc sua nifie,
e avó 'D. FLORIXDA PEREIRA

DA SILVA, ile novo convidam seus
parentes e amigos para assitír á missa
de selimo dia, dc seu falleciniento, que
pelo descanso eterno de sua alma man-
dam celebrar, na egreja de Nosso Se-
nhor do Bomfim, etn Copacabana, quin-
ta-feira, -*.' do corrente, ás p horas;
pelo <iuc sc: coufcãsam summainenle
gratos. tS. 395C)

sogra

José Antônio Soares
da Nobrega

f
.11C6

(ntl.lá.-i.
(A. V
Dentro

ucIc qual
influenza

.). Vem
39 e As

mswBm

ISBSBiBIXQ
A milagrosa,

póde-s; chamar,
curas, verda-.ielros mi-

lagiei: ua-s bronchites clironicas, nas
• natureza, nas dèrêsdo peito, difficuldades de respirar, rou-
etc, ele. Exigir semnre a marca de Adolpho Va-conc-'llos
•:se nas suas pliarmacias á rua da Quitanda :;, Engenha de
s Carneiro o. (4315J)

wsmm

¦ 1

Mulher c filhos agradecem a
todos parentes e amigos (jue
acompanharam os restos mortaes
de seu querido esposo e pae, c
de novo os convidam para assis-

tir á missa de sétimo dia, na egreja da
Conceição do Engenho Xovo, ás 9 ho-

23 do corrente; desde
já se confessam gratos. (S. 42-6)

Irmandade da Virgem

1 «asas»: iaesssM \®mm i q msmmmim i wm s

Quereis vos habilitar com segurança para exames de admissão em qual-
quer academia ou no 1* e 3° annos da Kscola Normal? —_ Matricnlae-vos no
curso dc Preparatórios ou curso Normal do Instituto Polyglotico, onde lec-
rionam profes.sorei d-r toda a confiança, entre c-s quaes alíttns di Kscola
Normal. Avenida Rio Branco. 106 e ícS-., *

Estevam Nascimento
de Assumpçao

DE 30» DIA)

Martyr Santa Luzia

a
(MISSA ue. 30"
A viuva Josephina de Assum-

pção, filhos, netos e bisnetos
convidam o; seus parentes e
pessoas de sua ami "ide para ns-
sistir á missa de. 30" dia. que, por

alma de seu pranteado marido, pae.
avô, bis-avô e sogro, ESTEVAM
NASCIMENTO DE ASSUMPÇAO,
mandam celebrar hoje, 24 do corren-
te, quarta-feira, ás 9 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula. Por esse
acto de religião se confessam antecipa-
damente yralos.

MISSA EM ACÇAO DE ('.RAÇAS
¦A Mesa Administrativa desla Innan-

dade manda celebrar na próxima quin-
ta-feira, 25 do corren!e,_ eni sua egre-
ja, ás 9 horas, unia missa ea< acção
de graças pelo restabelecimento da san-
de do presado irmão -secretario actual
e provedor eleito, exmo. sr. Arthur
Fernandes da Fonseca Sabrosa. De r.r
deni do caríssimo irmão provedor, con-
vido todos os nossos Irmãos, parentes e
atrtigos do preclaro iamão para assisti-
rem a este acto, prestando por essa
forma justa homíitagem de apreço e
consideração,

Consistorio da Irmandade, eo de
maio de '9i<5. — O secretario interino.!
Arthur Gerliard (R. 4347) í

l.ima Barreto, Triste Fim do Po.i-
earpo Quaresma. 1 vol., broch., 3$l
Souza Costa, Regresso á Fv-licidaoe,
uovella naturista, 1 vol. broch., 2$;
Pelix Ribeiro, O amor c a morte, poc.
mas dramáticos, Lisboa, 191.1, 1 vol,
elcgaiit.e brech., 3$5oo; Castelló de
Moraes, Ave Kva, 1 vol. broch, 1Í5011;
Declaração de Amor, 1 vol., 1$; limi-
tio de Souza Costa, Coisas do arco <1>
velha, 1 vol. broch., 2$; Eugênio Vi-
cira, Flor da Lama, contos, 1 vol. bro.,
3$; A Physicomania, como conhecer an
pessoas pela expressão do olhar, gesto.*
e conformações do rosto, etc, 1 vol.
broch., i?3oo; Paulo de Koclt, As Ligas
da Noiva, 1 vol. broch., illustrado,—
i$500t As meias bordadas, do mesmo, <
vol. illustrado, broch., i?5'>'->; Malheiro
Dias, Kntre Princípios (clironicas po-
litieas dos últimos tempos), 2' edição
1 vol. broch.. 3?; Cândido de Pigttci-
redo, Grammatica synthctica da lingua
portugueza, 1 vol. cai".., 3Í000.

¦Exaltação, romance dc D. Aibertina
Berta. Livro de maior siicceiso da
actualidade, 1 vol. broch., 3$; Christaes
partidos, de Zilca Machado, 1 vol. Iirocli
5$; folhetins: Polhetins de França Iu-
nior. Critica dos usos c costumes dr
antigo Kio de Janeiro 1 vol., broch.
3?, cartonado 5 •

LIVROS SOBRE O ESPIRITISMO

A. Máutins Veuío. O Espiritismo
Contemporâneo, considerações comi',
seiencia positiva e experimental, sua
demonstração rigorosa, theorica t- prati-
ca, 1 vol. broch.. 3S300! A Voz no Sl-
1.1'NCio, 1 vol. broch., r$soo; A Ci.ai-i-
viukncia dc C. \V. L,c*a.ul)cater, traati*
eçáo dc- Fernando Pessoa, 1 vol. brocli.,
35: Amat-tABiís Invisíveis, pelos mes-
inos, 1 vol. broch., 2$; CoiiriSNDlo 11V
Tiir.oSoriiiA, peles mesmos, 1 vol., bro-
eliura, 25500: Os IDE.M1S D,\ TiiF.osn-
1'iliA, de Annic Bcsant, traduzido pm ¦
Fernando Pessoa, 1 vol. broch., e$uoo.

LIVROS DE DIREITO

Tatususs Re'i?.\ES. pelo dr. Fclicio
Buarque, dc accordo cotn o Código Civil
lliusiLUiiio, 1 vol. cart. 10$; Tiih.iuia
K pratica no divorcio, de accordo co:u
o CoDir,o Civil pelo dr. Almachio l'i-
niz, 1 vol., ene., io5; Historia 1; vua-
tica DO HABEAS-CORPUS, direito positivo,
comparado, constitucional e processual,
pelo dr. Pontes de Miranda, 1 vol. ene,
io$; Código Civil Biiasimiiuo, com

tina 
synthese histórica c critica c in-

ice alphabcticu e remissivo e cuida-
dosa revisão, pelo dr. Paulo de Lace:--
da, 1 vol. de 700 paginas, encaderna-
ção soupk, 10$; DlP.F.lTo DAS OBRICAÇÕliS
pelo dr. Lacerda de Almeida, 2" 1 li-
ção, de accordo com o Código Civil, 1
vol. mc, 2.1$; Direito das scCcks-
sons, pelo dr. Lacerda de Almeida, '
vol. ene.. 23$; Guia Policiai,, pralica
c fácil para uso dos delegados, sub-
delegados, commissarios (le policia ¦¦'¦
escrivães, 1 vol. broch.. 2%; Scr-:.wi.<
pas 1'inanças, por Gasião Net'o doi
Reis 1 vol. broch., 3$; Economia lo
i.itica, pelo dr. Almeida Nogueira, i
vols, *ncs.. 255; Repositório m Li.'-.is-
i.açao da Fazenda, contendo todas ai
leis c circulares c avisos c decretos t;
1851 até 1015, pelo dr. Carlos Olympio
Barreto, funecionario da Kizçn-l.i, -
vols., broch.. .5"?. enes-, .15$: Ki.olia-
mesto no Sello Fsueml, annotado pe.o
mesmo, . vol. cart., 53i Híçcwmww
no /m rosto le Consumo, ul
Janeiro de 1916. annotado p ío
cavt., s$ooo.

¦V ven.ia no editor Jacintlio dos
•.a», rtta de S. Josi n. 82.

lei d!
mesmo.

RIO DE JANEIRO
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12 CORREIO DA MANHÃ — quarta-feira, 24 de Maio de 1916

Raspasse de estabelecimen-
to de óptica e instrumentos
scientiíicos

Traspassa-se, em uma das principaesIruas desta cidade, um antigo « bem
conhecido estabelecimento de óptica e
instrumentos 6cicntificos, de engenha-
ria, náutica, astronomia e outros, ten-
do çspccjal freguezia desses artigos, 0
motivo é por seu dono achar-se cm
avançada edade e soffrendo da vista,
sendo, por isso, obrigado a retirar-se
do negocio. Quem pretender, queiradirigir-se á rua do Hospicio n. 18, ao
er. Iglesias. R. 4350.

GONORRHEA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPECIFICO

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias de senhoras ,e operações.
Cons.: 3 ás 5; rua Evaristo da Veiga,
30. Telephone, 3101, C, S. 963.

CASA
'Alugai*- a espaçosa casa da rua Fi-

gueira de 'Mello n. .(.fi, collocada ao
centro do terreno, com boas nccommo-
dações para familia, quintal, dependeu-
oras, gaz. electricidade. As chaves es-
tão na venda próxima (da esquina);
trata-se na rua Haddoclc Lobo 11. 44.

K. 4367*

Emprego
Uni rapaz brasileiro, co.n boas refe-

rencia st, resid-ant-tl |rm casa .própria,
dando ainda uma apólice da divida pu-
blica como fiança, necessita modesto
emprego. Cartas para o Jornal do
Commercio. Caixa ti. 53. J, 4391.

Chácara de flores
Aluga-se optimo terreno, ,1 2 minu-

tos do bond L. Vasconcellos, e a 50do Mercado de Flores. InformaçScs no
mesmo, rua Mina* n. 18, esquina de
Conselheiro Ferraz. (4316 I!)

GELADEIRAS
Vendas cm prestações.
L. Ruffier, fabricante.
Kua Vasco da Gama n. ifi..

BOEIKOS -ARMGO»
Pura estrada do forro o do rodagemmtièír '"

-*<-f &..#£-_
jjjt_à|___ Ja
__P_____|_ti fe. 'j *glp_*i 1 jy "

.T-yjtri .*^_________ /____. . ." "^^mmtiJámt-Zp-xS.
&)tâtmW$9&^
ç_Cg3_-___g S ¦!_P*-^^i'j^-*-^>---^*»*«

Tito Ainericttii Uotiing MUI Co.
68 RUA DO OUVIDOR 68

Caixa Postnl 10 Uio de Janeiro

Operário caldeireiro
Hábil c conhecedor; encontra-se no

becco Bragança 11. 2S, 2" andar, das
10 ás lt. R. 43S-1*

Cartomante Estrella
Trabalha com 114- carlas. fazçudo

quaesquer trabalhos, por mais difficeis
que sejam; São João Baptista n. S6 A,
Botafogo. J- 4395-

Escriptorio ou armazem
.Muga-se um, soberbo e independente,

serve para escriptorio ou para peque-no -armazém, no novo predio á ma dc
S. Pedro n. 3; trata-se na mesma ma
'_ 9. 3" andar. (J. 4210)

Lenhadores
'Precisa-se, para logan saudável, pa-

gando i$6oo por metro cúbico; a .tra-
tar á rua São Christovão 11. 7C3.

R. 4371*

CURA D* IB33STW«
I)R. A. DaVNTAS DE QUEIROZ
Modernos mcthodos de tratamento

medico e ciriugica, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 1 . da
manhã. Rua Uruguayana n. 43.

B 3280

Escrever á machina
Ensina-se com os de_ dedos, • cm

pouco tempo, -por methodo norte-ameri-
cano, a 10. ;oo por mez. Rua do Sena-
do 11. 173, sobrado. J. 430C.

_/S SENHORAS E
SENBORiTAS
A Casa

David Ferro
Chama a atten-

ção para as
suas vitrines
nua' de Setembro, 124

J 4512

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em presta-

ções, por preços baratissimos, entre-
gándo-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; nia do Cattete,
7, telephone, 3790, Central. S. 1852.

MOVEIS DE IMBUYA
Vendem-se uma sala dc jantar, in-

teiramente nova, e um dormitório com
pouco uso, de estylo, luxo e das prin-
cipaes fabricas; trata-se á nia Conde
de Bomfim n. 484. (J 4128)

Papeis pintados
g Vend-em-se papeis desde 400 réis o
galões desde 1.000 réis; na fabrica da
ma da Carioca n. 41, moderno.

J. 430S.

MATTAS VIRGENS
Vendem-se, no Estado do.Rio, muni-

cipio de Macahé, 100 alqueires de ex-
ceüentcs terras, sendo 70 em mattas
virgens. Dista 3 kiiometros da Estrada
de Ferro Leopoldina. Informações: C.
Costa, Hospicio n. 30, loja. J. 3914.

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 o ao meio dia.  3193 J

«000
Vende-sc uma Bibliothcca Internado-

nal de Obras Celebres, em perfeito
estado, com estante, na nia Marquez
dc Pombal n. 71. U. 43(-9-

STíiSi
ou tornar lisos os cabellos, por mais
ondulados que sejam, até mesmo o -ca-
bello das pessoas dc côr, deve-sc usar
o "LYSODOR", que c infallivcl.

A' venda cm todas as perfumarias
de 1* ordem e na "A' Garrafa Gran-
de", á rua Uruguayana 66. (J. 42-17)

SOCIG
Alfaiataria e manufactora de roupas,

casa montada e com boa freguezia, pre-
cisa de um sócio para desenvolver ne-
gocio. t~arta nesta redacção, a L, P.

(J. 4419)

Concurso de tango
Devido a um engano na votação, an-

nullou-so o concurso que devia reali-
zar-se no Rcstãurant Assyrio, no do-
mingo próximo passado, ás 6 112 ho-
ras. (J. 4427)

SENHORA
Especialista cm moléstia dc senhora.

tambem trata pelo espiritismo, das •-'
horas da manhã ás 6 da larde. As con-
sultas são pagas á vista. Atiendc ..
chamados para toda parte, Rua Jor.Rudge 11. 53, casa 13. (M. 4u-.11

TUBERCULOSE
Pessoa que volto.i da Suissa, ,-¦•'•,

curou-se com a formula dc notável s
tio suisso, de unia tuberculose do •
gráo, com febre, suores, dõr 110 peito,
tosse terrível, escarros, até com ?;¦¦.-,.
gue, grande fraqueza, palli.it-.-. e nm,
greza, e havendo já verdadeiros mila.
gres na clinica do Rio. envia a iccei.
ta a quem pedir enviando en.lcr..0 ,
200 réis cm sellos ao coronel Sylv*.-
tre Cas.ino.va. Caixa Postal n. 1'.-.;
Rio dc Janeiro. (R4.*.4

MOVEIS A PRESTAÇÕES
«A

V. ex. quer comprar moveis
prestações, por. Ipreços baratissim
sem fiador ? Visite a casa Sion. ,\ .
Senador Euzcbio ns. 117 e 1.0, t.
phone, 5209, Norie. S, :

PHARMACIA
Vende-se uma, muilo bem sortida,

com boa freguezia e chi optimo ponto,
Informações por cartas ao dr. A. C.
A., nesta folha. (S. 3924)

LÂMPADAS
TYTO ECONÔMICO

3, 10, 16, 25, 32 e 50 velas...
75 

100 
TYPO i|a WATT

25 e 32 velas...
50 

100 
200 

Grande Stock de Material Flcc
Preços baratissimos

— CASA ELECTRICA -
' Telephone Norte 1709
RUA DO HOSPÍCIO, 80

(S.

l$0OO
i$500
3?ooo

2?200
2$500
5S000
7$ooo
tricô

4499)

PONTO A JOÜR
Ponto á jour a picot, a 300 réis;

plisse a 100 réis; na casa mme. Costa,
a rua Sete dc Setembro, 187, 1" andar.

S V129

OASA EDISON
ULTIMAS NOVIDADES DK GRANDE SUCLiiSSO-GRUPO PAULISTA

D!__0$ 110
FOiTIPIA
OCCASLIO UNIOA

Trechos lyrioos cravados pelas
maiores ri-loliriiln.los, coimi selam:
A. BÔNCI. AMA'J'0. ZEaVATELLOi

GIBaVLDO.YI, MAZ/aOTalONI, G.
RUS8, STI.ACOIATW. HJDUK,
* KUBICLIK, VECSE1. etc. í-e
Pecam catnlosos.

Rua üo Ouvidor 11. 135
RIO DE JANEIRO.

OURO 1S900 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "M.ndia*
no", rua Un.guayana, 77. J 4243

OURO
Prata, brilham es, cautelas do Monte

dc Sncíorro, co.upra-n-se; na praça Ti--..!-...... f, c,,.,. o.,-;,,

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da .Pharmacii
Raspail, approvada pela Jnspcctori,
dc Hygiene.
Receitado pelos mais abalizados médicos

contra a» àifccçõos do tubo gastio-intesti
nal, principalmente contra ns diarrhcas rc
beldes, acompanhadas dc coliras, dysente
rias c mesenterltcs, diârrhéas da dentiçüo *-
das convalescenças das febres graves o da
Liulestías pulmon.ties, conseguindo sempiv
.maravilhosas curas.

Modo de jsar: veja-se no vidro.
Preço, 3$ooo. Deposito — Drogariu

Pacheco, rua dos Andradas, 45, 1° di
Março 10, 7 de Setembro 81 c 99 e As
sembléa 34, Fabrica, Pliarmacia Santo;
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 229—
Tel, 1.400. Villi.. Rio de Janeiro.

«¦¦JIWi*M^ .

I CINEMA PARISIENSE 1K_ ü

I HOJE. |

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Prazo 20 mezes 20 "Io no acto da

entrega, 174, rna, do' Cattete. lintpresa
Mobiliadora. Alugam-se moveis novos,
casas mobiladas. Baratissimos.

ÍJ 32*0)
uma

I MftDAHE DE PLAY1LLB |
I tem a honra de conyidar sua I
1 amável clientela a visitar seu |
| magnifico sortimento de vesti-1
1 dos, ultima moda de Paris Ex-
| posição permanente, á par-
| tir de 9 horas da manhã.
123 -Rua Andrade Pertence—20

lll-kPAT
_-_L--XiEt.:-_L__i_ãi" Quatro actos ine.ditos

Mais dois capítulos dos famosos

Mysterios de Nova York
O Importante romance oujai-i exlilblçõcs

n_o soffrem Interrupção—O IntereN.e cada
vez mais auginenta — Sempre novidades e
maiores surpresas,

TFal.EPI-IONi. 00(30, C. CATTETE
ei_.ji.^*-* ,*mlmunMm-*xrm-f3Bf-iBv ' -OB ¦BBBMM.^...-..^---------------^---*----"*--------1

flBIiBiliiBíllBiHiriJliEBIÍlBILiiBi;»

| A inimitável historia trágica e fantástica que enterneço o
ij coração c deslumbra a alma 1 muIODAI

w__tt»>-- <m& - .-_*.-

CINEMA PARIS

4
ÍJJ

í.e£x*--.*--*-_-kVí_(aAl-a. "•"'*."-.'<í'il-ÍÃà_•.-'*¦ __£_
50-i'raç'a Tlratlentes-SO

Empresa ilcuto P.ireira & C.
hoje ültimFdiadéstê programma- hoje 

'
BELÍSSIMO TRAisd.-HO Db A«TE E EMOÇaO

«¦*- A SOMBRA TRÁGICA
Empolgante drama de amor c vingança, dividido cm 3 longos aclos.

Magnífica edição de GAUMONT, e interpretado pela (ormosa actriz da Opé-
Cômica, mine. HÀWKINS c Mr. NaYVARRE, o creador do FAMTO*

MAS

A PRIMEIRA DÂNSARINA
Sensacional traoalno dramaiico de MOin-UH, em quatro lonbu„ actos.
•Alt/r<"M~> Ti" mMUTPTDCl — Hilariante comedia de NORUISK,
AIVIUX- ÍJ. IJllyp.E4ÍIZy i„tcrprctada pelos actores cômicos

Karl e Frederick

A BONDOSA AVOSINHA — Bellissíma e sentimental
comedia COLORIDA DE

Ga\UMONT

Otr:
n
Ii
1
¦ia
1

_-

Ultima soirée de pia na Ciro. Wolfson |
Em 2 séries e 7 actos i

I
I
i
b-rrr.

1
|19
1i

1
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m-^S- AMANHÃ — Duas novidades de NORDISK — "A resiiiTeiçSo",
VmW drama c "Casar nião é casaca", comedia. Brevemente "Por um
annel", linda comedia colorida, ema actos. VAMPIROS, 5" sírie, "Olhos que
fascinam", "Ivani", por Mllc. Rita jujivet. "Falena", por Lydia Borclli. —-
"A culpa do outro", por Francesca Jlcrtini. "X Negro", drama dc Gau-
nio.it. (R 4506)

PATHE'
___. -mnmm—U*mu-, *>*-*«

Ultimo dia deste programma
HO J ÊÕÍTOTCTÕS MO J£

PATHE' JORNAL
_____ ULTIMO JSÜ.MI-fiO

O CASAMENTO DE ARLETTE
Drama em tres partes de Eclair

_íYs att.ni3tilaiçõeí3 cie vim.
CE&.çêiiC_lox- i_n.eca.roso

Scena cômica entre lérus

A HERANÇA GÜBIÇADA
Scena dramática em 3 partes de Pathé Pròres

S089ÕPS continuas Nilo ha espera

Faca a faoe l-Qual 6 o verdadeiro encoberto?
Será desta vez quo a Mào do Diabo será vencida ?
Quem desvendará o terrível enigma ?

—"™ -""— mm ,mmm•

Formidável! - Unico I - Assombroso I
A seguir; Patrie, de V. Si.r.loti. Tres mil

metros coloridos. E mais: Ledti Gys e Mario
Bunard no romance

PELO TEU AMOR... MINHA VIDA

Conipanhia
Cinematographica

Brasileira
ODEOFtf A maior importadora de films das melhores

fabricas
Exclusividade para o Brasil

HOJE S_ PJE
com este programma

Lindo - Artístico - Interessante

A sombra trágica
Formoso trob-illio da fabrica

GAUMONT.
Interpretes : A formosa actriz da

«Op-^ni Cômica»
Mme. ITAWK1NS o Mr. NA-
VARRE o croíidor de-'Fántomas'

lAMANHA OS ARTISTAS DE FAMA
UNIVERSAL AMANHA

1.3

Evellna subindo por uma oh.miné de 300
metros de altura

HORAKIO DAS ENTRADAS
1 hora — 3,20 — 3,40 — 5 horas — 6,20 - 7,4.0

9 horas e 10,20

A seguir: « LTargent»- O DINHEIRO, de
Znla; Collar da Múmia, por Psillunder;

Intercssfliiio-* "Noticio»
so — Informativo

MODAS — do Pare Rnyal ; —
SPORT — o matcli Flamengo
versus Fluminense, para inuu-
gunição do campo dc Flamcn-
go ; — o match Botafogo versus
São Christovão ; a partida dc
lawn-tentiys Rio-S. P«iulo, Sa-
hida da missa da matriz da Glo-
ria ás 11 horas. As ultimas noti-
cias do Rio.

Amor e Dinheiro
Comedia da grande fabrica

dinam&rqueza NORDISK
Interpretes principaes: os cnlc-
bros artistas de comed',. KARL
ALSTI.UPo FREDERICK
BULK.

BONDOSA AV3SINHÀ
Mimosa comedia sentimental da
fabrica GAUMONT. Film com-

| Montmartrfi, de Fronday ; Esposa na Morte, pela | 9 plelamente mloriá'QL formosa nclnz Lina Cavaliéri. ¦ " *^ 
___._jiiiiuil.iiiw

bba
Thomsen

Waldemar
Psillander

NO ADMIRÁVEL FI3L.M

Elze
Frolich

TJucisl JR-eíSiir^r^ei-eão
(13© _F*eli___ Salten - KTORDISSI, Copeulie,g(.n

liiiSiiiaiuaiiBineiiai»^ .
. «KKaMv:*i--_'_-n_T

Theatro S. Pedro
EmpreBa Paschoal Scgroto

HOJI*. HOJE
A'_. 7 Si<_ e O 3{4

Duas sessões
Eiito nnorma dos enoantaanre3

Los Iixesiaa.ll
colobre duetto cosmopolita

E A REVISTA

Meu Boi Morreu
Quo continua na sua

marcha triumphal
Enchontos todas as noites

A peça proferida dus familias
Sempre grande, surprezas o

números novos
Brevomento uma sensacional os-

tréa.—A seituir a oporeta em 3 actns
MENINO BONITO, letra e musica d >
dr. Artliur Cintra. II 4534

E«.__________________MHBB*VnW*SH»aE

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

_m
AVEIÍIDA

«M.MMMBV__________
Empresa Darlot & C.

Avenida Rio Branca 153
No diu 25, flulntii-fclrn, 1" soiWl

splccta do "AVENIDA"

HOJE

i ilíll
IlSIIIliSI

film policial cm 3 actos
Protagonista Wurdock Mil-

cqnarrle

O suicídio
de Semjuizc
comedia ehistosa-2 actop

Protagonistas: l.ouise Orth
eDauRussel

4Jornal (Jnivei
sal n. 206

Últimos acontecimentos mun-
diacs. Modas, reportagens

seasacioiniüá . R lt07

Theatro Carlos Gomes
Companhia Italiarin dc Operetas Mctrcsca—Wciss. da qual íuz parte a eminente

artista Clara Wci-s.
Hoje ~ -< »*'. DE ~ Hoje

A'S 8 314 EM PONTO
O rngrnrntii-í-i.mn t- hilnn.nntc x-íiii.lrv.llc*

¦""•"Cta, em i acios c i quaH"-*»--.

mile. NITOUCHE
dc Meilhac e Ualcvy

Miisicn do maestro Hcrvé
Personagens: — Dionisia (li Plavghnf,

Olgn Silvani; Celestino, orsanist., Cav.
(1. de Snlvi; Ccriiina, I. tijilc, Tina Del
Corons; La Suiieriora, M. Vergy; 1-l.ig-
giore di Costel Gibus, E. Capiia; Tencn-
ic Fcnianilo di Nancy, Giuscppc Silvani;
[.'impresario, a\rnuiiido BaTtMti; Marche*
se Zoccola, .\lbcr. a\méndoU; Suor Maria,
Corina Collaro; Giuücita. M, Magnani;
li etistode, Armando Vignoli; II rnoechi-
nistn, Oscar Bmpar; Tenente Roberto, A.
Vignoli, Brigadicre Loriot, A. . Amendola;
Educando, canzoneiti-atc uíficiali*
Maestro director da orchestra PIETRO

GIAMMARUSTI
Preços e hora do costume.

No S. JOSÉ
12 partes.

THEATRO S. JOSÉ
lim presa Paschoal Scgrcto

HOJE - 24 dc Maio-HOJE
Exliibiçãf. do empoluante film de grande

suecesso, em ia actos, cotn ,1.000 metros

jjjgj GAÚCHA
primoroso e sensacional tnilralUo «.Ia grande
íabrica H. MARTINEZ Y CUNCIIES, dc
Buenos Ayrcs, original de Humberto Cairo.

t'Í!~_íaK»J?!T1l«fí-*».-!W?Mli-*i T__=tI_A.3NTO_Xr

- _KMStt59W * l* I
A companhia PALMYRA BASTOS e esle theatro têm a preferencia da

sociedade e de todo o publico do Rio de Janeiro

Companhia A_ai-.XAND1ÍE
d'AZl~V''.DO

HOJE I
gs rep

Ir s ,:-s
= O -; |'J
5 té m I S©P

.MAIS UMA VEZ
resenia s nctavcl opereta em tf cã netus
*mmn .—»¦_.*- * -'¦l-.V-.i «_¦ É»JU—»_______-__

AMOR
-DE —

ÂSCABA

*=p>w HOJE ECOJTEI
A.'S 8 E 9 3j4.

.1
3

Horário das exhibiçôes:
a\' noite — 3 sessões: ;'is 6. as S e as io

heras.
PREÇOS!
Camarotes. s?i poltronas i$; geraes, soo

ríis.

Somente_ por poucos dias

Notável creação da illustre artista Ea-lmyra Bastos

Cm
O
Ul
«o- cn
tm. _í

1-1
Pa
O

lli.lvLiIuI.
AMANHÃ Festa permanente — Rcapparição da distineta actriz Cremilda

de Oliveira — AMOR DE ZINGARO

O grande suecesso NOBREZA GAÚCHA, ica empolgante cm
(1< 4535)

SEXTA-FEIRA. ;S —- Recita de homenagem á octriz PALMYRA BAS-TOS, iitie, terminada a actual "toilrnee", se dispõe a abandonar o gênerodc opereta. ___^_

Bilhetes á vencia no "Jornal do Brasil", duranteo dia, oté às 5 ii era*. (45.1..)

I -j**saw^a.___-________________a__ag___

Amanhã, ás -4 liorns,
3 aiATI.\£*E IiOSL CHIO

O se»vlço de eli.í of'fere-
cido pela, Empresa, será
fornecido pela Casta Alvear
&C. e servid i por sonho-
ritas vestidas de GIíISHaS.

4542

mmmmwmmmmmwmwimmmo i ini e m ¦___._ i r a 3
Empresa J. Cruz Junior Rua da Carioca ns. 49 «5 51

HOJE ULTIMO E.IA.I HOJE
Sc não (jvcssonios (In dai* niiinnlm om iivosrammn, o <*stu-ncmlo lilm SimoilMO", coiiüinuiriiiiiKiH com este film na rola,tal o seu suecesso o a stin sraiidiosldade. .Mas não podemos.

m—mm n —aa—aami^MaMM,,^MMM^,^_t__
- OU -

Drama imponente e sensacional cm a séries, com 7 longos actos —
1076 quadros — 4.000 metros 1

CTtuiwí^1**? "TT ¦•'"'" <lna~ 9Ír>cs do memorável drama policial
l!..?-)i"i0rc5AnS,éfí<;,-„yiDA MARTYR, 6" série. - O MONOPO-"'Iu D-'\s ESTRADAS DE FERRO, e o monumental film, em seis pai-tes _ o ESPIRITO DK NOVA YORK. J. 4.35

_-r-~!~"~E

IDEAL
HOJi-. ULTIMO Dl.V HOJE

O 0-aisaiX3aez3.1:o cüe Arrl&tvi-
Tres longas c mui mimosas¦___ partes, .!a artística fabrica Eclair*Pari9.
Uma lição de moral domestica atravez de um poema cinematographícOj

desenvolvidos n*is praias amenas de IUirritz.
3___jE-3F-.A.3J_--ÇJA. —TJ-^T.ÇAJOA.

Tres imponentes partes editadas pela Íabrica Pathé
Aventuras dc falso amor, eivadas de infâmias, -_t*c só visavam o ouro fl o

dinheiro
Attribulaoões cls um caçador

Duas parte.-; de u-n cômico irrcsistive1
Aventtffda mov*mcntadas t- si uma "ente hil .rísníes,

PATHE' JORNAL (ultimo numero)
Os mais isensaciooacs aconteci mentes muadi ic5 e os últimos boletins

da (merra etironca,
SEIS DIAS DE LICENÇA DE CASEMIRO

Farça cômica mui joco_a, da Ecla'.r,
Magnifico íilm de. Eclair, Paris. ...

Como extra di "matmee , — tela ir Journal, a m.13 moderna das revistas
animadas

AMANHA-Contintiacáo dos MYSTERIOS DE NEW Y07.K - 11» e
' 

No mesmo programma exhiliire mos ainda O NAUFRAGADOR, tres ex*
tensa* partes, Tibcr-Films
Brevemente um trabalho de grande lolego e de restricla. actualidade. sob

o mStmXl titulo PELO TEU AMOR*. A MINHA VIDA (01. a Inra-
tio da Ilelgica) interprete o elegante Mano Ilomiard e a lindíssima e. jo*
ten LEDA GYS. (K 4S-'7)

THEATRO RECREIO lOmiiresa
JOSÉ' LDDUIOIKO

A'S 7 314- 33CO JE3 A'S 9 3[4
Pela Compauhla RUAS DO THEATRO A.OLiO'

de Lisboa
3- a 4* reprosGntiicilos ila peça da prando apparato o palpitante acttia-

lidado, e .1 í ãcto-i u 9 quadros, d . Unai-to Rodrigues, Felis
Bermudes o J0A0 lia.itos, musica do Joaquim Alagarim

TÍTULOS DOS QUADROS :-l-, Na corte ; 2, <> Cavallo
Branco; 3-, Frente a frente; 4\ Luta deseguul; õ-, A
Desforra ; fapothrose) (3-, O Covil das Feras ; 7-, Pontua-
lidatle britannica; S-, O Estndo-Maior; O-, A morte
du Águia (apolhposfi).

Gr.m iíoso -uccesso (lesta Companhia, ein Lisboa, Porto,
Rio de J.ini.iro.

Brilliante niise-cu-scèno, Do>emponho a rigor por toda a
conipanhia.

Aina-tihS e totlns as noltos-A AGUIaV NEGRA. -TíWi

THEATRO A POLLO
EMPRESA JOSÉ' LOUREIR

Grande Companhia de opera lyrica italiana
¦KQTOLI & B1LL0KO

HOJE - A's 8 3g4 da noite - HOJE
O pape! dc Manrico é gentilmente cantado pelo tenor BERGAMASCHIA opera em 4 actos. de Vcrdi

TROVADOR
r Cantado pcio; artisns: Mana Haldini, Amélia Prabctti, E. Bersamasclii,M.irtur.ii.o, 11. I-.ore, E. Fantuzzi c E. Orlanili,

SABBADO, 27 — Primeira representação da opera em 4 actos Ido immorial muestro brasileiro CARLOS GOMES, §

Ç*" O GUARANY
Preços localidades: Camaroi-s de i", 30$; ditos de .*, n$- c3. .deir.is de l« e varandas, 6%; cadeiras ile 2; 4$; galerias numerada*.' -S' B

geraes, 1S300. Os biü.cics a venda na bilheteria do tlieatro e na aícncia dn r"Joinal do Brasil", até ás 5 da tarde. (R <jooj tã

^TI-iE.-A.-X-S-lO REPUBLICA
EM PR E SA J OWE1 -LOU RlCIIrtO

-BTOJ___.A>s s 3j4.QTaa-. ta-feira-HOJE
ESPLENDIDO ESPECTACULO PELA GRANDE COMPANHIA

__^ JDO

\ AMERICAN CIRCUSttt
wma-^mriÀWK-m^iJmVXMtm--^

nejj-issf-iir _?". Queir-oloProgramma «cie ixo-vica-acaL-es
MUITAS ATTRACÇÕES

Bilhetes no «Jornal do Brasil» até às ü horas— PREÇOS DO COíjTU.Mi-;

ESTaV SEMANA — Estréa do ventrlloquo
CABALLERO C*^VST["IJL.11_0

*¦*—**¦—*¦———————— ^-^

Amanhã - A's 2 t/2
MATINE'E offRrecida pela Empresa aos Asylo» etscolas da Capilal — Entrada crutis ás creançás acom-

paulitidas de suas familias. (R 4530


