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Na audiência especial que o -presi-

dente da Republica concedeu ás di

rretbrias de varias instituições repre

scnlativas do commcrcin, da lavoura

e. industria, audiência que sc revestiu

.!. importância excepcional, Além dc

oulras razões, pelas miaierias que fo-

rr.m nella tratadas, o dr. Wenceslào

Braz aiimincioti novo appello ao con-

ti.liiuinte, indispensável para levar ao

Tliesouro alguns milhares dc contos
•¦''.' que precisa para mostrar-se lialii-

Hiado, na epoca marcada, a safisfa-

y,-c os compromissos assumidos pela
ração com seus credores cstrttnirei-

ros. Ainda que admilta a 'possibili-

."!"'!•• de um accordo para adiar par-

le do .pagamento da divida, s. ex.

eitfende que deve o Tlrasil estar appa-

rolhado ipara o cumprimento integral

di obrigação. A nova contribuição
ijiie deve recair solire industrias ain-

da não sobrecarregadas, e sobre on-

iras que pela sua prosperidade pó-
.lem mellio: suportal-a, o presidente
•i.i Republica considera uni verdade!-

ro imposto dc lionra, mas >por sua

natureza e seus íins transitório, pois
<leve cessar logo que ce

impostos annunoiados, tima vez que
são absolutamente necessários á so-
lução de um seu camipromisso de
lionra. Alas o governo que llie exi-
gc tal sacrificio .tem. a obrigação
de fazer uma administração honesta,
esopuipitlosa, inteiramente dedicada
ao bem .publico c ao interesse geral.
O -paiz está exigindo completa recon-
strucção administrativa. Novos mol-
<ÍC3 c novos processos <c impõem,

que inspirem confiança á nação. E'
'preciso sobretudo qtte se consagrem
ao exacto cumprimento dos seus de-
Tcres, enérgica e severamente empe-
aliados na salvação do paiz, todos 03
administradores e todos os funçcio-
siarios <lo ultimo -na jerarchia até o

presidente da Republica. Ksoera-
mos que disto coitnpeiietradò e da
spa suprema responsabilidade, o sr.
Wenceslào Braz se colloqtie sempre
na altura <la situação c da gravidade
do momento.

Gil VIDAL

correntes do facto de a emissão nao

vencer juros.
Pois agora, com maioria <Ie razões,

deve ser repcllido o alvitre do Jornal,
limitado aos credores externos, pois
os credores internos ficariam no pie-
no direito de exigir íavor egual ao
concedido aos outros, c a queda das

rendas publicas, procedente <la adopção
de tal medida, crearia ao suverno cm-
baraços extraordinários.

De facto, não haveria nunca jttstiíi-
cação para o favor feito aos titttlos cs-
trangeiros, dc sorte a dar-lhes prompto
e cabal poder liberatorio, sem dar a
mesma regalia aos títulos internos.

«cg a -ta m. -a,.. .

íoéas & Nstisia>

Segundo informações que obtivcmos,
deve chegar hoje, pela manhã, ao nosso
porto, o transatlântico inglez Aroguaya,
em que viaja o sr. Azevedo do Ama-
ral, que durante um dccennio illustrou
as coiunuias do Correio da Mar.ltã como
seu correspotidenló em ' 

Londres.

O presidente da. Republica assignou,
liontem, o decreto da pasta, <la Agricul-
tura exoncraiiüo. por abandono de em-
prego, o sr. Carlos Júlio Lolimann,
chefe de laboratório, addido, do -Museu
Nacional.

?cm as cir-
runistaTicias dolorosas que o impõem.

Já liontem, occtipando-nos do as-

niiitpto e registrando as palavra; do

lt. tirado presidente da Republica, af-

firmamos que para o contribuinte
brasileiro resignar-se a mais carga

tributaria se íaz preciso que a esse

ff.eriíick) corresponda economia ri-

gorosa por parte do governo c gestão
criteriosa c honesta dos dinheiros pu-
Micos. Xão sc justifica o ônus dc

novos impostos que não tenham ap-

caücação resíricta ao desempenho da

1 lavra da nação em, honra do seu

'Lembraram limmcdiatamcnjle, na

mesma audiência, eom razão, ao pre-
sidenlc da Republica, que a fiscaliza-

ção rigorosa da arrecadação das ren-

das, mormente das rendas aduanei-

iras, poderia fornecer oiO Thesouro

alguns dos milhares de contos que o

presidente julga necessários, para ha-

liiiital-o a ireencetar o pagamento sus-

penso da 'nossa divida externa. Nâo

hn quem não saiba que as nossas

vendas alfandegárias são considera-

f. elmentc (lofraudadíis. O contrabando

íí'c .um negftcio ordinário, commum. E'

praticado' com todo. o desembaraço,

1: tom feito a .prosperidade de muitas

rasas commerciaes com prejuizo das

honestas, ''.as que julgam o furto ao

fisco um furto como qualquer outro.

Quando as repartições arrecadado-
iv.s mudam de chefes, são entregues
.- direcçã

diaUm
honte
no verão.
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A ordem do dia de hoje, na Câmara,

é a'mesma que foi designada paru a

iptação 110 primeiro dia de trabalho
effectivo dessa capa do Congresso; Mão

tem havido numero para votações. 2

estamos no começo da sessão, no mo-

niento ém que os casos politicos não

clu-garam á sua acuidade, para darem

logar á verbosidadé dns interessados na

politicagem regional.
Quem freqüenta - Câmara nota qtte

cido ás

A'b3ira...de exer-
cicios findos

Muitos commerciantes da nossa

praça, credores do Thesouro Nacio-
nal, andam alarmados c não é sem
razão que formubin os seus quei-
xtiincü.

Foram voladas autorizações para
que o governo pagasse todas as di-
vidas em atrazo, aquellas que já vi-
iiham de exercícios findos dos, ãhnps
anteriores, daquelle nunca àufficjcn;
temente amaldiçoado quadriennio do
marechal ilerir.es. E com essas auto-
rizações o governo recebeu tainibe.m
os créditos necessários para sc fazer
a liquidação de encargos qtie pezam
sobre os hombros govcrnamctltaes.

Não ha, pois, nenhuma razão para
qtte o Ministério da Fazenda deixe

de liquidar as dividas já rçconheet-
das da União.

Pois bem : approxima-se, a galope,
o dia 31 (bt maio. Nâo pequeno mi-
mero de credores está aguardando
que o Thesouro lhes faça liquidação
das contas, c porque essa liquidação
não é feita, é com verdadeiro pavor

encaram a velocidade com

Nova York, pagarão francos 2,70, por
palavra, ou 4,45 a partir da nossa ca-
pitai.

NOTICIAS DA GUERRA

que

leque o tempo corrçv porque nao
do as cintas liquidadas até 31
maio cairão de novo em CxCrçicios
findos e ficará.1 sujeitas a que sejam
votados" novas créditos, D_aru\ que os
credores possam ser satisfeitos.

Reconhecemos as causas determi-
nantM da demora no 'pagamento de
tres défcrtos. São esses assnniptqs

. . iqtte correm pelos domínios do sr.
deputados que tem comparecido a» ,.^^ t-:il^_or.,s c UlK-,, que 0 prn-

sessões são sempre os mesmos, 11:10 lia- j ^ ^^ J;l naç-0 |)ão poj.;l expi;_
u-ndo meio (le sc lhes ¦juntarem alguns ;.ar 0 VOU[lx3. do atrazo dc lues pa-
outros que possam, còm a sua presença,
favorecei- a boa marcha dos negócios

parlamentares;
Não clussifici-itios a altitude dcssei

deputados vatlios como o desconheci,
menlo da,1 responsabilidade que vae pe- | ^^

, curso
sião em que elle deve ser desafogado
dos pequenos trabalhos, afim de poder
tratar das graves e importantes questões
uue entendem cotn a própria vida do

pai/.
Afinal, essa gente representa a sobe-

rania nacional, ..: não pôde por isso mes-
desconhecer a nossa situação. O

O 25 DE

bem logo.
presidente <!•
r.ioilrar qtte
mal cobrada
desviadas, ei

nais escritpttlosa, maus vi-
integra no -desempenho

funeções, as Tendas so-
Xa mesma audiência o

!o 'Centro Industrial, para
ns rendas aduaneiras são

se não criminosamente
.-u a coincidência do au-

KiiK-iilu das uiea.nas com a installação
c fit-iccionani' nio das novas obras de

porlos. Foi o que se passou 110 por-
to de Saulos. Em 1893, antes de
•'".ii'..:.;:i'al'S os serviços das suas do-
ca--, a Alfândega de Santos apresen-
tava itir.a remia máxima inferior a
or.zc mil contos ao passo que no pri-
:. ';:o anno de ftiiiccionanienlp da-
iieelles serviç .s, em totielagcm unais
0:1 menos egual á do aimo anterior,
a ai""ni ren.la ascendeu a cerca de
ii,'.: u il. is mil «nios, e foi de cn-
!':-i para cá subindo até chegar a
ciaretila e oi.o mil contos. E' que a

1 -...'i/ação passou a exercer-se con-
c atuante com a da empresa parti-1
i".:!.ir, empenhada '"'.1 colher todo o 

'

.' a qnc lem direito. O mesmo,
5 ortanto, teria de dar-se com outros

no-', ç effectivamente se tem

S!ão é só uas alfândegas que são
è fraudadas as rendas publicas. K'
p.is mesas de rendas, nas collectorias,
:¦.. finalização do imposto de con-
.«.'iu.. Os funccionarios desses ser-
iiç.-. sobretudo nos'Estados onde os]

nipara a politiea doininante, são em
de.iidiosos c condescendentes, |

K.e.ificando não raro os interesses |
di !Ís,-a ás conveniências da politiea- I
item, de que se consideram instruinen-!
'.-•'. Tambem é falha a fiscalização

is estradas dc ferro da União, per-
¦ '-."'d.i esta i'..i.. sú com as .r.iás ad-
nt:: )"s;rabões, como tambem com a
arrecadação da quota do governo fe-
der,-,l quando aquellas arrendadas.
.v. ttm excellente discurso quo proferiu
."a Cantara o anno passado o sr. Car-
iloso de Almeida, então deputado por
S. Pauto, comparou de maneira mui-
to desfavorável para a União o.s re-
sultados que esta obtém de suas e;-
tradas de forro com os que tiram
ns cm-nresas particulares. A União
tem gasto, cotn a construcçao c cn-
cantpação, cerca de 1.100.000:1x10$, c
aiintialmente despende perto de 
40.0.-0:000? com os serviços de em-
r>rest'mos contraídos para uma e ou-
tra coisa. Entretanto, qual o resul-
taiio ? (Irandes e constantes deficits
em todas as estradas exploradas di-
Tcctainciiie pelo governo, e -a peque-
na renda de 5.276:530$SSô, produeto

Io arrendamento de linhas que attin-
Sem ii./wi hilometros. 'Compare-se
t-"a renda, disse o deputado paulis-

A cominèmoraçõo, hontem, d-t in-

dependência da Argentina coincidiu
com o primeiro anniversario da as-

sigmtitra, cm Buenos Aires, do fra-

tado do A. B. C.
Essa cir-c.tntslanna fas com que

uma data nacional passe a ter, na
Itistorli dl poBiect sltl-americcim,
uma signijicaçilo internacional.

Assim-, o 35 de ü/iría já nos per-
tence itm pouco a nâs todos c, sc é.

particularmente caro á Argentina,

porque lembra a victoria das idias
nacionalistas mt.y.iellc pafc c a suo-

entrada como nação para o mundo

Politico, não ci é menos ao rcslo da
America Latina, porque recorda o

seu congraçamento num poeto dc so-

lid-aricdiidc, celebrado precisamente no
instante cm que a Europa extingue
com as arma.; -c os recursos da guer-
ra os seus mais solenn-cs compromis-
sos iniernucionaes e o proprb direi-
/o internacional.

Por outro lado, a eioinmeinoração

do 2-, de Maio c scmtpre, enlre nós,

um ensejo para as expansões da ami-

sede que ÍÍ/7U a Argentina c o Ura-

sii. A evidencia incontestável dessa

\imisade já Pide ser considerada, em

mo
que reconhecemos, como toda gente, ó

que esses parlamentares estão abusando
francamente das suas prerogativas, c- do

precário estado financeiro do paiz, que
não eslá lias condições de .sujtidi ,r
quem lhe não presta nenhum serviço.
K' necessário que deputados e senadores
coniprclieiidatii que o momento ú dc
f.acto difíicil. Se elles não tratam
o enfrentar, quem o fará?

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou do dia 1 do corrente até
hontem a quantia dc 1.994 :6q8$669.

Em egual periodo do anno passado
a repda foi ile 1.884:33/?-»63.

Ao Conselho Municipal foi apresen-
tado um projecto relativo á instituição
de ura serviço dc assistência dentaria
nas escolas publicas do Rio. A creação
impõe-se, como um desdobramento na-
tural da inspecção inedico-escolar.

Os médicos escolares, ultimamente
restabelecidos, deverão attender total-
mente ás condições de saude das crean-
ças sujeitas á sua inspecção, sem excc-
ptttar os cuidados da boca, que lhe3
incumbe suggerir aos professores e pes-
soas encarregadas de cuidar dos peti-
zts. Ma.s, por força de sua instrucção
profissional ,alheia ú profissão de den-
lista, ellcs tião poderão tratar de den-
tes, que merecem no entanto, coma
qualquer outro órgão, cuidado e hygie-
ne <speciaes. F.ssa hygiene, porém, só
poderá ser efficaznicntc praticada por
quem possua uma educação tcchnica re-
lativa ao assumpto.

Eis a razão por que cm toda parte
do mundo onde a hygiene escolar está
convenientemente organizada, cila sc
compõe egualmente de uni serviço de
inspecção dentairia, affecto a quem te-
nha dado provas de a poder exercer
com proficiência.

Ninguém ignora os malefícios prove-
nientes de um máo estado da dentadtt-
ra, tão indispensável á bõa digestão dos
alimentos como o estômago. Todos os
médicos, os das creanças com especial!-
dadv, at testam o valor desse factor —
máo dente, — na producção dos mais
desencontrados distúrbios da digestão.
Por isso acompanhar cem interesse a

que o oneram e para os evolução e constituição do systema den-
de resto, forani creados rç- ta,-;0 n;i creança, as suas possíveis doen-

especiaes, extraordinários. 1 ^ 
¦. assmitI>t0 m-l0 mc„os relevante rio

-\li-i.i 'íi--'. e.m.-li:::- a, .:.|'.u-l.»'':CS'|.^ ]he ^^ Q cslndo dos ^mCics,
do coração, e do resto do organismo.

As idéas do intendente Leite Ribeiro,
quo íoi quem apresentou o projecto Sa

•VERDUN.
Os allemães despejam divisões intei

ras sobre posições francezas

car o porque
gamèntos.

Nn actual srtfiação econômica C';-ft-
naneeira, de gravidade excepcionalis-
situa, ha toda a convenienea para o
Thesouro em desembaraçar-se de eu-
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que !

de

O presidente da Republica .assignou,
hontem, os decretos da pas'.:i do Kxte-
rior:

Nomeando:
cônsul gera! de 1* classe, c:n Ccno-

v:i. o 1" secretario de legação João
Fattstino de Aguiar;

a" secrclario de locação, o sr. Ame-
rico Galvão Uticno Filho;

Promovendo:
a I? secretario do legação, o 2" Eu-

sebio de Queiroz Coutinho Mattoso
Câmara.

A commissão de Marinha e Guerra
do Senado reuniu-se hontem, sob a pre-
sidencia do sr. Piros Ferreira, presen-
t.es os srs. Lauro Sodré c Siqueira de
Menezes.

Não houve parcecres assigna(ltl9, dei-
xando a coiumissão de tratar de muros
assumplos por falta 'los srs. Iadio do
Brasil e M. de Almeida.

ambos os poises, im loqar commum
c é precisamente nisso que esta o seu
¦mais alto valor. Porque c isso que

frova que a amisadi' é hicslruclivcl
c passou.fora a ordem das factos so-

bre os quaes ningiicm levanta d:i-
vidas.

li' verdade que. durante algum

tempo, figurou como í/i.-m.i preferi-

do da imprensa d >s dais paices a

hostilidade política que ciles prestt-
-niithnicnlc se votavam,

Era um erro.
Manda a verdade que se diga que

isso era muita matas [requente nos

jornaes brasileiros que nas folhas ar-

gcntiius, Mas nenhum órgão das dc
importância e conceito, na Argentina,

jamais participou desse torneio inglo-
rio. A Prensa, o unico jornal dc

\~-cso adversário do Brasil, limitou
sempre a sua campanha ao seu ponto
dc vi.ila politico, sustentado con: '.3-

¦das as regras da cortesia.
llojc, t.ràas esses embaraços estão

removidos. Santas dais povos tão

bem irmanados que ji podemos c

mesmo j,i devemos festejar o -." dc
Maia como uma data commum.

das dividas anteriores. _ desd1
está verificada a legitimidade da
contas apresentadas, e ci ur exacto
cumprimento á lei que 'procurou pòr
cobro a justificadis3Ímo3 clamores
dos commcrciaiitcs.

Oxalá tambem a Prefeitura cum-
prisse o seu dever, pagando a sua
enorme divida fliictuante, que at-
tinge a cerca de des mil conlos, dos
quaes mais ile metade é da respou-
sabilidade do quadriennio àntenior ao
actual. Nem se sttppoiiha que pelo
íacto de tal divida 'tião ser da rc-
sponsabiiidítdc directa da União, cila
não influa para a grande fraqueza:
para a absoluta debilidade do credito
brasileiro, ainda que o'à credores se-
jam todos naeionaes.

Certo, se não sc tivesse permittido
aos Estados, e alé aos municípios,
abusar das facilidades com que as
praças estrangeiras liies recebiam os
ped.idos de dinheiros, não teria tido o
gküvenip que supportar a3 pressões
agora exercidas por esses nicsmos
credores, que não i-mprestaram o sen
ouro por que para elles tivessem cre-
dito especial o Estado A ou p muni-
cipio dl, mas, porque tal Estado e
tal munioipiò são -parcellas de uni
todo que elles conhecem com o noine
grandioso do llrasil.

Seja, .porém-, como:fôr, o interesse

inspecção dentaria nas escolas, repre-
sentam uma acquisição que o progresso
e a civilização impõem ás grandes cida-
des, onde a saude publica ú convsnien-
temente attendida.

Os acadêmicos das escolas superiores
desta capital preparam festiva recepção
ao dr. Manoel do Oliveira Lima,_ que
deve checar a esta cidade em melados
dc junho e que recentemente fez na
Universidade de Ha-.varri. nos listados
Unidos, um curso solire historia do
Brasil":

"*c » ttm o* *

lacia

O sr. Bernardino Monteiro, um dos
.presidentes empossados do Espirito San-

to telegraphou aos senadores commu-

ilicando-llies que já csi.i do: posse (lo

governo do Estado.
Alguns "embaixadores dos Estados-'

íesponderam ao sr. lViiiardino dose-

jando-lhe felicidades. Os outros, a

grande maioria daquèlla gente quo de-
libera na rua do Anal, nã-i sc 0110011-

traram, porém, com a coragem precisa
d ¦ mandar uma simples palavra ao sr.
Ucriiardino, porque aguardam a acçãõ
do sr. Wenceslào Braz perante osso

caniplicadissinio nogocio.
ií ahi o.stá. Quando o outro dia, aqui

afunilámos que o Senado saiu do chi-
colo do sr. Pinheiro pnra cair no rolho
do sr. WcncesVío, por ahi se falou
numa vaga attribuiçúo do Senado e nas
suas prerogativas constitucionaes. Mas
cs factos vão demonstrando quo o So-
nado não passa do ttm arremedo d.-
r.itv.o tio poth'r legislativo.

Comprelieiide-se que, por escrúpulo,
os senadores não qttizcsscni responder
ao sr. Bernardino, porque isso poderia
ser aduiittido como parcialismo num
ca*.! cm (ítte possivelmente elles tèm
que intervir. Deixar do o í.-.zcr, porém,
porque o presidente da Republica ainda
não sc manifestou ã respeito, é que orça

umiie-liato do governo é liquidar as
coutas -para as quaes lhe íoram mi-
lustrados recursos pelo competente
poder legislativo.

í) governo vae enfrentar cmlirevc
o encargo do novo fiiridiltff, O SV,
Wenceslào Braz, com uma altivez
que bem assenta nos hoimbros ile um
chefe do estad.o responsável |v
actos do poder executivo, declarou
peremptoriamcirte que o llrasil cum-
nrirá cam honra o compromisso que
tomou para com os credores estran-
geiros. Toda a nação applauditi essas
palavras que se imporiam cm qual-
quer oceasiâo, mas que têm ainda
maior relevo na qua.In .presente em

Por aclo de liontem. foi nomeado 2"
Secretario dc legação o dr. Galvão Lltto-
no Filho, do g.-iliinotc do ministro dns
Relações Exteriores.

O joven diplomata, que começou a
;'a carreira no ltamaraty, como pra-
íL-aiilc, é um moço trabalhador e in-
iflligenfe, quo se tini feito naquella
Secrclaria dc Estado oceo seu real va-
lot.

Por todo o fim deste mez, devi:
partir de Montevidco para esta capital
o dr. Arial Sole Rodrigiiez, cônsul da
Republica Oriental do Uruguay cm
Hamburgo.

O dr. Sole vem, cm caracter official,
desempenhar entre nós uma missão de
tintarei.', tcclinica e commercial, que
lhe foi confiada pelo governo do sou
paiz. O dr. Eduardo de Accvedo Diaz,
ministro plenipotenciario da Republica

s [ Oriental do Urugiiay junto ao nosso go-
verno, acaba do ser distinguido com
sua designação para membro da com-
missão direetora do Congresso Anicri-
cano do Pliiladilphia e Historia,
que se reunirá cm Buenos Aires. 110 dia
i) de julho próximo, 1111 comnicinoração
ao centenário da independência argeu-
tina.

Podemos, alé-iii disso, acerescentar

PORTUGAL
O tratado de com-

mercio privado com a
Inglaterra

Lisboa, 23 — (A. A.) — Annun-
cia-se para breves dias a publicação do
texto do tratado de commercio firmado
entre o governo .portuguez e o da In-
glaterra, em q-.-.c são tomadas medidas
asseguradoras do intercâmbio do pro-
duetos entre cs dois paizes.

Lisboa, 25 —- (A. A. — A3 aggre-
ir.iaçõcs liberaes da cidade (lo Porto
redigiram •.uu protesto contra o projo-
cto de peregrinação dos catholicos a
Braga a Samciro.

Esso protesto foi publicado pela im-
prensa.

Lisboa, cí. (A. 11.) — O 
' 

coronel
Norton de Mattos regressou esta tar-
de a Lisboa da sua visita a Coimbra.
Na estação da Borraüia (Agucda) o
ministro encontrou-se cor.i o regimento
de infanteria 28 que seguia para o
caindo de concentraçíio do Tnncos c na
própria esplanada da estação lhe pas-
sou revista.

!A GUERRA NAVAL!

Ia renuncia mais condcmnavel daí
suas próprias nltrtbuições.

Cl caso fica registra-'.- para a edifiea-
cão do futuras gerações. A actual já
não mais se admira de coisa alguma
movida pelos políticos desta quadra tu-
niultiiosa cm que vivemos.

\ administração do Correio da Ma-
nliã, assim como todos os seus agentes
•: viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
¦Ias mais bem feitas publicações catlio-
"••o- editadas em Portugal.

.^aventureiras exóticos se julgam | üf^/-^ „«» ?TuiTlÍc-í
lio dirotto de puxar brazas para a» - ^ \h Congresso acima referido, dez
Sitas sardinhas, na persuasão de que i oolumcs de suas apreciadas obras lite-
Mios encontram enfraquecidos e ate- raria
iporisíidos. ——- ¦ -•¦.¦.'¦¦¦¦<a-^>-<i^^*^a*—

<) governo tem que lançar mão de
recursos excepcionaes. O sr. \\'..n-
cesláo Braz já declarou francaimicnte
á; representações do comnicrciq, da
industria e da lavoura, que, custe o
que custar, sejam quaes forem os
su cri fidos novos a exigir da nação
o Tliesouro pagará aos credores ex-
ternos, ua hora determinada polo
fundiny, Precisa, portanto, o gover-
110 de não ter preoccttpações de ou-
o a natureza e (pie suportar os ela-
mores de oulros credores.

Deve, pois, liquidar as suas conlas
passivas antes de ellas serem aiiran- 1
gírias de novo por novos exercícios
fmdos.

Um navio italiano a
pique

•Madrid, 23 — (A. H.) — Tele-
grapham de CaStcllon ;"Uni submarino austriaéo surpre-
licndeu e afundou hontem de manhã a
cincoenta milhas <la costa, o vapor ío-
novez Connillano".

Roma, 2; — ÍA. II.) — No alia
Adr at:co 11:11 barco Qittomovel italiano
armado em guerra atacou a tiro _ c poz
n .pique tuna embarcação inimiga do
niesuio genero, tãmbeni armada. A tii-
pitlação foi aprisionada.

iHontcm d-: mianhã, ttm submersivel
austríaco foz vários tiros do canhão
oonfr.i os Ctlitioioí á.t" proximidades dc
Porto Ferrão. As defesas terrestres
cotitrabateram e obrigaram o submari-
;io e a-fastar-se. Não ha nenhum dosas-
tro pessoal a registrar. Os prejuízos
tnatcriacs são insinuifioantcs.

Londres, :$ — (A. -A) — Tclc5r.1n1-
mas de Amsterdam dizem que o sub-
ntarino allemão "U 22" bateu numa
mina ficando Frr.imcníc avariado. Htn
seu soecorra ico.tJiraai varies "destro-

yers", quo o rebocaram para Ostcndc.

A BATALHA Varias noticias
DE VERDUN!

Uma declaração de sh
Continuam OS violeil-l Edward Grey sobre

tíssimos choques do
infanteria

PtiriJ, as — (A. II.) (Official) --Na
margem esquerda do Mosa, a leste de
Mort-Homme, continuou o combato dc
infanteria. Os tiros da nossa artilheria
sustaram varias vezes os assaltos do
inimigo, que tomava irromper de
Cumieres. Contra-atacámos violenta-
mento, o que nos jjerniittiu retomar a
trincheira quo hontem havíamos per-
dido junto á orla sul da povoação,

Na margem direita do mesmo rio, o
bombardeio redobrou de intensidade,
sobretudo na região do forte dc Dou-
atunont, onde os allemães se atiraram
encarniçadamente contra as nossas li-
nhas,

Os ataques de duas divisões bávaras
recentemente chegadas sticccdcram-se
durante toda a jornada. O inimigo, de-

pois dc varias tentativas infrutíferas
que llie causaram enormes perdas, con-
seguiu rcoecupar as rtiinas do forte. As
ir.imcJiações, porém, continuam cm
nosso poder.

Os aHemãc
uma investid
sas posições,
mas foram t

1 fizeram logo cm seguida
1 para envolverem as nos-

-ao bosque ;.c Caillelte,
enchidos cm toda a linha.

a paz
Londres, 25 '-\- II.) r- R^pondea-

do aos discursos pronunciados por de.a
deputados pacifistas, a propósito da uma
entrevista que couecriou recentemente >
um jornalista americano, sir Edward
Grov, disso na Câmara dos Communü
que' cm vista da situação ila Grã-Unea-
nha, perante as suas aluadas, ello n.o
polia fazer declarações, uma ver. quo
os alliados tinham resolvido nao apre-
sentar condições separadamente.;

O ministro lembrou em seguida q.-o
a Allemnnlin não quiz evitar a guerra,
apezar dc lhe terem offcrecido o ensejo
paia isso. ,

Alludiu ás recentes affirmaçoc3 '.o
chanceller alkmão, desmcntin.lo-as íoi-
malmente c fez vor quo a culpa da cc-j-
tinuação da guerra cabia somente a :¦ •

Icmanha.
A única das nações alliauas que ncsio

momento teria o dirri-.o do falar çm
paz seria a França, contra a nual r|

desencadeou toda a Íuria_ dos allcnltic '-

mas o governo francez mo o foz e •..'

o fará. .
O dever da diplomacia, concluiu ¦: si

Grey, é main.er a solidariedade entre '*
alliados para o bom commum.

II.) _ A Agcn-
m tclegramma de

, ¦ ¦¦¦¦ i*ud*g»-«B>-'»-<i3——' ;

Plifiis k Respinyos
O sr. ministro dç. Agricv.lt:(•

i susrcndcH por trinta dias
lente (I.: Kscda dc Agrklll-

uu /.1e-o.'ii òc Scitsãe.

I,! 

c 'u eeti.il da Soroeabana. que
tem 00a hilometros cm trafoeo, o re-
ce.iie aos cofres de ?. Paulo anntial-
rr,c:::e 4.000:000?, c se é forçado á
cenclmão ,|o qU? as estradas de
ferro federaes são pessimamente ad-
ministradas ou a União muito rou-
b-.!a.

A na;': i-m que suportar os novosV/-.-J-."¦I

O Jornal do Commercio, apreciando
as opiniões etnittidas polo sr. Wonces-
láo Tiraz. quando ha poucos dias foi vi-
si'a.lo pelas eommissões do commercio,
industria e agricultura naeionaes. lcm-
bron um alvitre para ser applicado á
solução da crise que o Urasil atravessa.
Ksse alvitre ^ ° seguiute: que oà cou-
.pons da divida externa, orno, sejam
recebidos polo Banco do Brasil cm pa-
gamento dos vales caro pira a Alfati-
doca.

Quando se tratou do dcc:e--.r o pa-
gamento dos credores com as letras
pittorescamente chamadas sabiuas, o
Correio da Manhã lembrou que o The-
ponro teria tudo a lucrar se e^e?; novos
títulos fossem recebidos cm pagamento
de impostos, ainda quo 0:11 dada por-
centagem. E lembrámos que. adoptan-
do-so osso processo, as letras poderiam
ser emittidas sem juro, pois o commcr-
cio sabendo que ellas teriam poder ii-
beratorio, ainda que somente em limi-
tadas proporções, receberia com íacili-
dade esses titules. Além disso, depois
de recolhidas as sabinas ás repartições
arrecadador.!!, poderia o governo de
novo lançal-as r.o mercado, cm paga-
mento a outreí credores, dr sorte que
por rste processo, tambem a emissão
ficaria limitada.

Não foi adoptado, antes foi repu-
diado, esse alvitre, que era absoluta-
monte pratico, e somente daria vaata-
gens ao Tio.-.raro, polo <:.: -,?s as de-

O presidente da Republica assignou.
hontem, os decretos da pasta do Inte-
rior:

exonerando do cargo do procurador
da Republica, 'ao Ms a.lo do Espirito
Santo, o bacharel Oswaldo Poggi ilo
Figueiredo, o nomeando para substitui!-.-,
o bacharel Luiz Antônio de Souza Nc-
ves Filho;

promovendo a i° official ila Secreta-
rio do listado, por antigüidade, o 2",
João Joaquim da Fonseca,

Em virtude do proposta do director
do Arsenal de Guerra desta capital,
foi posto :i sua disposição, afim d,- (li-
riqir os serviços de engenharia da-
quelle estabelecimento, o capitão do 1"
batalhão rio engenharia . Pliniu Veris-
simo da ?i'va.

Consta quo vao ser nomeado o capi-
•ão dc corveta Manoel Caetano Gouyèa
Coutinho, para exercer o cargo de ini-
medico do cruzador Ti cadentes.

O ministro da Fazenda deferiu, por
equidade, o requerimento cm qtte a
Conipanliia Souza Cruz solicita dispoii-
s.i da revalidação do sello, correspon-
dento ás suas acções ao portador. 110
periodo relativo ao primeiro semestre do
anno findo, que deixou dc recolher den-
tro do prazo marcado no art. 30, n. 3,
do Regulamento annexo ao decreto nu-
moro .1.564. de 22 dc laneiro d: 1900.

Por ter revertido ao serviço arivo
da Armada, apresentou-se hontem ás
altas autoridades navaes o capitão-tc-
nente Adalberto Guimarães Bastos.

O contra-almirantc Henrique Adal-
horto Tliediiu CosM, inspe-ctor de Ma-
rinha, em companhia do seu ajudante
de ordens, Io tenente Lacerda Jordão,
visitou, hontem, a Escola do Grunietos,
na iiha das Enxadas.

O ministro da Fazenda concedeu isen-
ção do pagamento dc pe.-.na d'agua ás
egr:-jas da Candelária o Immacttlala
Conceição, á rus General Cantara, _

O sr, V, Carmy, rrprercirant^ no
Brasil ila Central anil South American
Telcgraph Company, entregou na Dire-
cção Gorai dos 'IV.egraphos uma repre-
sentação, relativa ao erro dc calculo.;,
observado nas tarifas applicadns aos
despachos expedidos por via Galvcston,
erro que se bastia 110 Íacto dc a Wes-
tom incluir nas suas taxas o supple-
mento' rio 10 centésimos dc franco por
palavra que aquelle cabo submarino
paga por utn imposto que directamente
o onera.

A 'Central, .afim do facilitar aos ex-

pedidores do Brasil o uso dos s.-us
cabos, tomou a resolução dc reduzir a;
suas tarifas, precisamente na impor-
tancia dos referidos dez centésimos de
franco, de sorte quo um tclegramma
transmittido para Xova York 011 de-
mais estações do percurso da Central,

pagará tanto quanto pagaria expedido

pela Western, Essas estações são: todos
os Estados norte-americanos, Canadá,
Cuba, .México, Chile, Pcrú, Equador,
Colômbia, Guatemala, 6. Salvador,
Honduras, Costa Rica, Panamá o Xi-
caragua. Accrcsce que, por via Galves-
tou, todo o serviço tele-graph:co sc-
guirá percorrendo paizes americanos,
sem nenhuma depcndencii da Europa,
emquanto que pela Western o serviço
tclegraphico para 05 Estados Unidos
vao todo a Londres, onde fica sujeito
á censura.

Apezar da clareza dos dispositivos
rios regulamentos iníernacionaes, que
o Brasil acceitou c a qtte a Western
se subordinou, essa empresa continua
a não querer receber nos seus balcões
directamente os despachos que levem
a indicação tia Galveston-, de sorte que
o publico tem de os 'ovar ao Telcgra-
'-pho Nacional, para que então a Wes-
tem 03 aeceite e transmitia!

Unia casmurrlcc inchssificavell
Pela communicação agora feita ao

director do9 Telcgrapbcs, os despa-
chos, a partir de Montcvidí-p, rara

O SüiisSo ? Não me convenço !
Sem agKMvos nem r.pKÜos 1
"Por qns" foi cili? =u:-pc:;so ?
De c'."rti i-ehs cabellos.

* i;:
... Política e rcligiüo,

Fala-se que o governo nomeará um
intírventor para o Espirito Santo, dizia,
homem, na Avenida, uni boateiro,

K,' ur. absurdo, protesta n Antônio
Teircs, tuna profanação do doçma calho-
liru ; tcri.-ir.ios, assim, tres pessoas dislin-
cta* num Kspirito Saato verdadeiro , o que
eqüivale dizer a terceira pessoa da Trin-

Londres, 23 — (A
cia Reuter informa,
Aihcnas:"O torpedeamento dos vapores gre-
sos AJainaiidios Korais o Anaslassin
Koronaion por submarinos austríacos 011
allemães causou viva indignação nos
círculos niariiinios da Grécia..

Os armadores do Pirei reuniram-se o
resolveram enviar co sr. Skouloudis,
presidente do conselho, um tclegramma
protestando con-ra a destruição injusti-
ficaeel daquclles navios r pedindo ao
governo que imervonha cm ilefesa dos
interesses greços junto do governo ai-
lemão."

dade assumindo as funcçúes ile Deus uno
e írino 1

:>

PR0JECT03
Uma InfaJa o',- profecias sa-

tutares vae sopvciuh 1:0 Con-
selho Municipal; os cincinato.
prathos, o cepo dos açongucs,
o fabiica^Ão do pão, as t'Ías
dc agita benta, cc-h assumpto
tem tido sim consagração fio
palácio do laveo dr, Mão do
Bispo.

(Po Correio Ja Manhã, )

Projecto e mais -projecto no Conselho
Surcem de immcnso alcance c e:n cada -lia.

T?e branco o I.cite torna-se vermelho,
Se apresenta uai projecto dc arrelia 1

V.' o cinema, ó o açouguc, é o pão, é o pia
On-?e o rrmtf* «e benze c dobra o joelho *,

E' tudo objecto de uma t;.l mania
IJ cãi tujo o Leite aictte o seu hei•.!,-!!.:

Eu d< operoso edil o empenha louvo,
Que esse nüo í do ffruao dos barrigas
F, só vive a sonh.-.r o bem do povo.

Mas e'.'c rer.Ie o tempo ent taes ícíiga? :
Por que não lança um só projecto novo
Tara fazer cumprir a; leis ar.tlns ?

*
t":r. novo projecto do sr. T.eite Ribeiro :

sobre- o tratamento ios dentes das creaa-

ças nr-a eseobs municipaes.
— E' um -projecto de inten... dente; i

"incisivo" opinou o Raul.
_ Mes que scração de mordedores se

v.-.e preparar' para a futuro, cozi bo::s
dentes I coiümcíiiõà o Jvinilio.

rjrano & C.

líaüa-Austría
Os italianos contêm varias
investidas dos austríacos
Roma, 25. (.-I. //."i — Communicado

do alto commandd do Exercito:" Xo valo do Lagarina, o inimigo
bomliardeoii hontem com grande inten-
sidade toda a uoss.i frenle nas duas
margens :1o A.liçc.

Uma columna austríaca, que tentava
avançar de Lizzana rm direcção a
Marco, foi detida p:1o fogo da nossa
artilheria.

Ao anoitecer, um ataque ao longo
do valle do Assa, em direcção a Monte-
di-Mozzo, íoi contido pths nossas tro-
pas.

Entro o valle de Tcrragnolo c o^ As-
tico, houve o costumado bombardeio.

A evacuação da bacia superior do
Posina o Astico foi cffectitada_ com
loda .1 regularidade. As tropas fortifi-
catu-sc na linha de defesa Conca-Ar-
siero. Destruímos todo o material que

. não foi possivcl transportar.
Entre o Astico o o Brenta, o inimigo

i iniciou honiem uma forte pressão so-
bre as nossas posições a oriente do
valle de Assa.

Xo valle de 3-itcara, o recuo das
nossas forças sobre a linha principal do
resistência, iniciado a 2- da eorrente.
continuava ainda houtem, lentamente e
em completa ordem.

Na Carnia travaram-?; violentos
duellos do artilheria, assim como r.o
alto But.

No resto da linha de ircr.le nao noa-
ve nenhum acontecimento digno de
menção.

Os aeroplanos inimigos lançaram so-
bro a estação dc Carnia varias bombas
nuc causaram estragos e fizeram algu-
mas victimas."

Roma, 25. í.í. -'D — A artilheria de
grosso calibre, dirigiu um nutrido bom-
bardeio contra Roveretto, fazendo ex-
plodir os depósitos de munições que os
austríacos ali possuíam.

A violência da explosão destruiu
grande quantidade dc edifícios nas vi-
sinlianças, matando c ferindo numero-
sos soldados e o bombardeio provocou
incêndios cai diversos pontos da cida-
de. ondo o fogo ce alastra com grande
violência.

ífonio, 23. (A. II.) — O annivcr=a-
ric. da entrada da Itália na guerra foi
solennemente commemorado em todas
as ' cidades do paiz. Organizaram-se
cortejos civico=, que percorreram _ a;
ruas, sempre no fflíiõ de eBthtisiasticas

Paris, 03 — (A. II.) -A batalha gc-
ral nas duas margens do Mosa conti-
mia muilo ren! ida em conseqüência do
gravo fracasso soffrido polo inimigo.
Os allemães reagem desesperadamente

já voltaram a arremessar para o sor-
vcdotiro divisões inteiras destinadas a
arrancar aos franeezes as vantagens
obtidas. As s-.ias contra-offcnsivas al-
tingiram uma violência nunca vista, es-

pecialincnte contra aquillo quo foi cm
tempo o forte de Doiiaiimont.

O kronprinz, querendo a todo o tran-
se reparar cm cortei medida os golpes
vibrados contra o S'-.t prestigio pessoal,
não hesitou nu sacrificar corpos de
exercito sobre corpos dc exercito, con-
stitui.los por tropas frescas, apenas

para retomar ruiiia-., que não lhe po-
dem dar nenhuma vantagem apreciável.

Ua operações cujo suecesso relativo
está absolutamente assegurado, desde

que sc não faça caso .Io numero dc
homens o da quantidade dc munições
o sacrificar, Foi o que sc deu. Mas,
nesto caso ,o preço está em enorme des-

proporção com os resultados obtidos,

pois que os allemães nem sequer alcan-

çarnn o pomo donde haviam sido ex-

pulsos pela offensiva franceza.
A oecupação ile Cumieres, uma al-

deia tle duzentos habitantes, situada no
fundo do tuna cavidade, tambem em na-
da compromette a defesa franceza.

E' impossível descrever os actos he-
roicos do-, nossos soldados.

As vertentes do forte ficaram cober-
tas de cadáveres de soldados allemães.
A cfficacia surpreliendentc dos tiros de
barragem dos nossos canhões de ,-5 cx-

püca a extrema elevação das perdas
soffri.las pe'o inimigo.

Cincoenta e sete trens conduzindo
feridos allemães acabam de deixar a
região de Verdun om direcção á Alie-
manha. Trinta o nove atravessaram
hontera o território do Luxemburgo.

A verdade i que a si:nação estrate-

gíca geral nada sofíreu; as posições
defensivas das nossas tropas não sof-
freram a menor ruptura c, por outro
lado, a suppressão do alguns milhares
de allemães corresponde perfeitamente
aos desejos do alto commando francez,
para o qual a guerra de usara tevi
grande importância.

E' notável que, depois de quatro dias
tle batalha, 05 movimentos dc avanço
e recuo ?o tenham produzido toilos
numa profundidade máxima de 300 mc-
tros.

Londres, 25 (A. A.) — O "Tir.'.;' •'
informa que a revista aliem". ' Dio / :•
kunfi", publicou um artigo do rcspccti'
vo director, sr. Mayünilíano Hardcn,
em que este propõe <\ne a Allcmanh 1
manifeste o seu desejo de limitar os ar
mamemos, acreditando que assim eo>v
sccütirá provocar o inicio das nego-:-"
ções para a celebração da paz.

Londres, 25 (A. A.) - Sabe-se ;:-:-•,
quo a Alíenianha tenciona iniciar u 1
mez do julho vindouro, um serviço e.(
navegação entre Hamburgo o No'-i
York, por nu io de navios mercou'.-'!
submarinos, quo conduzirão .1 corre-
pondencia e grande quantidade ile pro-
duetos da industria allemã.

Kssos navios que, segundo se aflirr».
já sc adiam proniptos. terão 100 inetnu
do comprimento por 12 do largura •:
dispõe de machinas poderosas que _li>"i
permittcni desenvolver grande voij;--
dade.

Londres. 25 (A. A.) — O tfU-
Exchange" annuncia que ao sul tle la-
petka, travou-32 um sangrento comba'"
entre búlgaros o franeezes.

Os, búlgaros cm grandes mossos ro-.-
caiam as posições francezas, sendo !«•
lém derrotados conipletamc-.r.e, -¦ .1
avultadissinias perdas.

A",;-.',i Yorl:, ?.e — /A. A.) - 'i
"Politikcn", ile Conenhaguc, anne."
cia que foi re-iniciado o trafego stier
cante allemão no Mar Baltico, outro o
portos allemães e a 'Suécia c No rc,

Ko-m Yorl.; 25 — (A. A.) - ir.-
formam de Washington para aqui que
o governo acaba de enviar á Inglaterra
uma nota sobre o serviço de fiscalize-
cão da correspondência pelas naçõ''1)
ulliadas. sendo ainda desconhecidos o
termos da mesma.

Roma, 25 -- (A. A.) — As ul»
mas noticias da linha do frento dizem
que decresccii extraordinariamente a
offensiva iniciada pelos austríacos con-
tra as posições italianas.

Os críticos opina:'.: quo ~-e Irata .it!
tuna suspensão temporária, para ropa-
ramomo dc perdas, _
que parece,
cm

¦M

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Nova Vor!;, 23 — (A. A.) — No-

lioias aqui recebidas do Petrogrado di-
zer.i que ao norie de Olyka, na Veiliy-
ma, os russos, num impetuoso ataque,
obrigaram os austríacos a abandonar as
suas posições, fugindo em completa des-
ordem.

/liiMfíníam, 25 — (A. A.) — An-
nunciam de Petrogrado filie na regi,to
do Strypa, depois de forte canhoneio,
os russos atacaram com suecesso as
nosiçües austrò-allemãs.

Tambem ao norte do Boyancfoi par-
ticitlarmente forte o bombardeio entre
as duas forças,bolligerantcs.

recomeçando, ao
linha ";.'.'¦ i" "'''1

.... Úreslia'.
Qualquer que seja, entretanto, a nova

situação, os ila't'.-|nos es;,,io ''ptos a
enfrental-a com admirável denodo
tendo o generalissimo Cadorna
as providencias precisas.

Nova Yorl:. 35 — (A. A. *?¦:!*•

grapham do Alhenas para esta capitei
dizendo que os alliados sc encontram
a ifi milhas, apoias, ao sul .1" Mona-.•
tir, continuando na offensiva iniciada
conlra as posições búlgaro--'.;! v..-'.-' ia-
quelia região.

Lomh
Casem^nr.

, 25. (.-(. HA - So
aeciis-olo como eae

".0

aconspiração da Irlanda, começará
julgado pelo Tribunal do JurJ s
te 110 dia 26 de junho

Londres, 23. <A. II.) -¦ Telcgrz-
pbam de Wollington, Nova Zeilandia;

"O governo apresentou um projecto
á Câmara pelo qual lhe .' dada autor.-
r.ação para crear um corpo do r. r,cn^
composto de duas divisões e destinado
a preencher os claros abertos no cor-
po expedicionário. Cl-, soldados paru
essas duas divisões serão obtidos ',.01

alistamento voluntário. O governo, no
entanto, depois de approvado o projt-
cto boje apresentado, podeta appiii
a conscripção obrigatória ca;'
tam en
ciente

alis-
lamentos de voluntários seja.n msut-

_ ¦Daraalf a •
depositados 1

ntiiliõ.i de ir.

acclamaçõcs h Itália, ao exercito e ao
rei. N03 cortejos incorporaram-se ban-
das de musica, associações do todo:
genêrói, creanças das escolas, cc

os

Paris, 23 (A. "•)
mana passada forar
Banco de Fiança S 1!
cos. ouro.

t j .. „. e\ II 1 — Na C.mar*Londres, 25 [A. "•' , ...
dos Communs. declarei uuje o sr. •¦-

o i.i, chefe rio gabinete, que a pedido
ío «verno o sr. Lloyd Ceorge, min.-

ro dàsMmiições, iniciara r,-goc,aç.e«
com 03 /.'.:./.'"•- irlandez.es no mtutito ric-

h,sc.-r uai melhor accordo. entre aquel-
le= chefes e a politiea nacional.

Roma, 25 (A. H.) — Foi i
blicado o decreto real, reforre
general Roberto Bmsatí.

Ojí p»
an'J-7 *

é~\ T TT T~> T
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CORREIO DA MANHA — Sèkte-feira, 2G de Maio de 191G

A crise e o sr. Wen-
cesláo Braz

Já falou sr,bre a crise «ine vae mi-
nando o paiz o nr. presidente da Re-
publica. Como cra <lc esperar ile suas
altas res.ionsabilid.ades -c <le seu ele-
vado patriotismo, s. -cx. cogita séria-
mente de que o seu governo daqui
a um anuo retome os pagam! iilos eiii
espécie. S. ex. pensa em .pedir ao paiz
e ao contribuinte novos sacrificios _ciii
impostos para attender a esse ileside-
t-atuiii. J'arecc-nos, .permitia dizcl-o,
que s. ex. labora em grande erro.
Por esse meio s. cx. não chegará a
seus fins. Senão, vejamos: dc «luas
fontes prineipaes, lira a União recur-
sos para a sua vida.

Da importação com as tarifas que
criei quando deputado «a 'Câmara, e
dos impostos de consumo creados Iam-
linii por iniciativa minha, durante o
nol.wcl governo de Campos Sal!es-'Mur-
tinlio. As tarifas não comportam au-
emento. A grita na imprensa contra
«i proteccionismo que ellas encarnam, é
enorme, c a tendência o para reduzir

. direitos, o que acarretará uma diminui-
ção dc rendas complicando mais a .pre-
caria situarão do Thesóuro, Resta, pois,
o consumo.

Ahi só o fumo, o álcool c ns bebi-
das fermentadas siipportain uni jicquc-
no augmenlo. Isso dará, quando muilo
á União, por excessivas que «sejam as
luxas, cerca de tres a cinco mil con-
tos.

Onde ir buscai) os oitenta c cinco
mil «pie faltam, para o scrfi.o da di-
vida ?

Fiquei s. cx. ccrlo, não lenha du-
viilas. íóra; do jiliuio que apresentei,
não ha salvação. Tudo se reduz a fia-
liativos, a meias medidas, frouxas, in-
coioits e sem valor. Enfrente s. ex.
eom energia o «problema e procure dar
uni golpe de mestre, salvando o .paiz,
embora soffra s. cx., como eu *-.am-
liem terei de soffrer. A situação dc
hora para hora agrava-se e daqui a
tres Ou quatro mezes s. ex. terá de
recorrer a uma nova emissão de .papel-
moeda, arruinando a nação, asphyxian-
do a vida de lod.s us classes, redn-
ziuilo á fome milli
durante o regimen ,.
"licios d«j um impo;
estadistas notáveis, tinham paz e con-
forto.

•!'ara chegarmos a esse estado de
miséria, sem credito, srm dinheiro, com
:i í.niia a bater á porta rom o es-
Irangciro a ameaçar as nossas Alí.in-
«legas, impossibilitados de pagar a nos-
«sa divida, o «]iic nunca nos aconteceu
;.!_.- hoje, não valia a pena ter feito
t-ssa Republica <|iie s. cx. .preside. Fm
liini elos mais extromaflos ipregador.es

do novo evangelho; na minha calhedra
de lente, nos cònuqios .populares, vu
não me occtiltava c, a 15 de novembro,
ao lado de Benjamin Constant

.•«: de lares, que
suado sob os mis-
ado.r uiatriola, de

frente
dc tropas revoltadas, eu caminhei para
«1 campo afim de integrar no scntimcn-
lo democrático toda a America dn Sul.
Ko entanto, vou me convencendo len-
tamente que não fiz o beni do meu
uaiz c não trabalhei, como era a minha
intenção, para a sua grandeza. Resta-
me, porém, o consolo de ter gritado
contra os desmandos <iue se tém pra-
lieiido ua Republica.

I.ogo no começo do govemo Hermes,

quando vi que o déficit se avolumava
i- os esbanjamentos cresciam, dei o gr:-
10 ile alarme na imprensa e ua Clima-
ra, prevendo literalmente todo esse
cortejo dc minas que nos ameaçava.
Não fui ouvido, uão deram valor ás nu-
nhas nffirmaçõcs, cu era um pessimista
que só via nuvens negras quando o ho-
rizonU sc coloria de vermelho, e ;i ca-
taslrephc ahi veiu terrível, como uni
ryclonc tremendo, amcaçantlo a feliei-
«lade do povo c as instituições consa-
gradas ua carta de 24 de fevereiro, to-
11103 íim paiz novo e rico, mas que tun
;i resolver todos os problemas de sua
.vida politica e enonomica.. Os listados
ahi estão fallidos, sem credilo, verda-
«Icitns satrapias. As eleições, nesta ca-

pitai e nos Estados, são o que ha dc
mais nojento no mundo. As fontes de
riqueza ahi eslão quasi Iodas a demnn-
dar uma exploração intelligenle c sa-
dia. Vivemos cm nosso paiz, lão grande
e lão rico, como pobres e miseráveis.

Temos necessidade,, pois, dc mais pa-
triolismo, dc mais energia, de mais
competência e de mais trabalho. Ouran-
te 2S annos de Republica, o que lemos
feito? Anniquilamos o Exercito c a Ma-
tinha, corrrompemo." :i Magistratura
oneramos o contribuinte de impostos

-excessivos, destruímos a moralidade do
ensino «: atiramos a Republica á banca-
ióta na impossibilidade de pagar o ser-
viço da divida 1

Verdade 6, <;uc nem Quintino, pae
espiritual da Republica, nem Uenjainiii
Constam, nem Glycerio, min Aristitks
I.obo, velhos propagandistas, consegui-
iam a presidência do paiz, hoje, entre-
gue nas mãos do sr. dr, Wenccslào
Tlraz. Ao adlicrisiiio que avassalou o
reginicm, quasi que devemos os males
um: nos atormentam o do qual não sc
cogita seriamente de s:.ir. Como repu-
blicauo, .poi*:,, como faclor desla nova
ordem de coisas, dóc-Illc Uo fundo do
coração, ver o estado a que chegamos.
Já velho, alqúebrado, avassallado pria
moléstia, i.iiiui-nii: abatido c sem espe-
ranças lão infiin.li enxergo, na vas-
tidão «lo Oceano que banha as nossas
costas e na extensão profunda -e negra
iias florcslas virgens «;*.:e sc estendei!
pelo nono interior a pequenez do ho-
nroui, e?pecÍattiKiUc a do homem «poli-
tico. ('«'rio tem o nosso paiz uo vasto
departntneiUo dos conhecimentos liunia-
nos, em medicina, engenharia, em scien-
cias naturaes, em scicncias uiora.s, sn-
ciaes e econômicas, nas artes da menina
sorle, vultos eminentes de saber, mas to-
dos esses cstno retraídos, á margem,
¦pnrijue o que avassalla o paiz é o regi-
mcm «Ia iiicomoetcncia.

Desgraçada pai ria I Povo infeliz!
Scm-dclln (.Ol.RfíA.

O anniversario da
rainha da Inglaterra

A dala de hoje é dc gran.Io júbilo
para a Inglaterra, pois registra cila o
..nniversario da rainha Elizabclh.

O couraçado Deodoro, unico navio da
nossa esquadra surto r.o porto, con-
soatiic as disposições do prolocollo ma-
vitimo, acompanhará as salvas que ao
meio-dia dará, pelo faustnso aconteci-
mento, o eruzador-ouxiliar inglez ÍuíVw*
Inirg Caslle, ancorado na nossa bahia,
por motivo da passagem -do auuivcrsa-
lio.

¦ .¦¦—•»%_%«_v-m*L>-».i&-.»-i.. -¦ ¦—-•*¦»

Grande marca Franceza

tas- \.*2
Z:-:>, v )*&Ti'. VB.

í" "' \
Mi::t:*..\

a POUDliK SI... ...
li.lioir.i.e,__,. ^ -_ ,3,-,^^.-

mi.- para i. ri ,io do s
pro.híctos d-vets-j*?. Os
elementos dc que se
io!:í;'õftn o.-j eo.imctU
cos nfio inu.í.i > veies
in.; inipali. r.ir. e pedem
fruei re;u't.iíío» fvi-
.••fatos. ;Wm ÊtteccJe
eotn ã escuíha do pó
de ;«:.¦ ¦:; n.-m tolos
£¦? I ...ri beni rom a
CP.r.MIC Sl.MOX, que
de. c ser tieompatilia-
na, «!e iir.-icrrneia, com

¦ '¦«. perfume viuleta e
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PORTUGAL NA GUERRA
LisnoA, abril — 1916. — Lisboa

vae tomando, de dia .para dia, o aspe-
cto bellico duma .praça forte. Ao atra-
vessarmos as suas ruas centraes, desde
a avenida ao Terreiro do Paço, temos
a sensação dc que Pallas, modernizada
pelas novas industrias e pelos novos
processos guerreiros, anda a armar os
homens para batalhas próximas. Os
conscriptos da primeira divisão chegam
continuamente aos quartéis. Os ca-
tnioiis, ás dezenas, rolam cm iodos "os
sentidos 110 transporte do munições e
fardamentos. K por toda a parte, 110 in-
lerior das casernas, nas paradas raili-
tares, nos soldados que èhsahiciam pela
cidade, se nota a certeza dc que chegou
a hora de participarmos .-letivamente da
sorte dos alliados.

Durante mezes, no primeiro periodo
da propaganda contra a intervenção no
c-cn.licto sangrento, affirmava-se que os
nossos soldados preferiam morrer numa
tevolta interna a combater os alleaiães.
E quando se ..municiou a primeira ex-
pedi.âo á África, não faltou quem ga-
ranlisse que os expedicionários se re-
cusarlani a embarcar. Os boatos, as
aífinuações garantidas falharam. Os rc-
giiuciitos partiram, uns airaz dos ou-
tros. 15 além dc não ter havido recusas
collcctivas, não se deu uma unica de-
serção — seguindo as unidades dos
quartéis para os navios num emliusias-
1110 perfeitamente disciplinado.

Agora, embora com menos intensida-
dc, voltou-se á mesma propaganda. Mas
nem por isso os preparativos militares
afrouxam. Tanto os recrutas, como os
reservistas, chamados ás fileiras, apre-
sculain-se sem difficuldade. 15 na hora
da partida — se essa hora chegar —
tenho a certeza de que embarcarão para
a França com a serena tranquillidnde
que mostraram ao embarcar para An-
gola.

lia, na verdade, entre militares e ci-
vis, uma Certa corrente de hostilidade
contra a Inglaterra. Nos centros de
palestra, desdo os mais calmos aos mais
impulsivos, discute-se acaloradamente o
malogro do serviço obrigatório naquelle
paiz. Apontam-se centos de ingh-zes na
edade militar, que nem sequer pensam
cm abandonar a segurança dos seus es-
criptorios pelo perigo das trincheiras.
Fala-se 110 eierno egoísmo da pátria
saxonica. Affinna-sc que o seu egois-
1110 de hoje, egual ao de honlem, será
egual no de amanhã se porventura lhe
couber u missão de decidir acerca dos
destinos dos povos pequenos que esti-
verem com os aluados.

Mas, apezar das hostilidades e dos
vaticinios do Futuro, não -haverá des-
ânimos entre os que forem combater.
15 cada portuguez chamado ás fileiras,
irá para a frente que lhe designarem,
se não eom o enlliiisiasmo dc quem se
expõe por sentimento, com a decisão dc
«liiem precisa respeitar o seu noilve.

Demais, eslá envolvida a Fiança na
Rrande lula. O seu corpo claro, crivo-
lucro duma alma nue iiluiiiin.i o mundo,
sangra cm torrentes, mordido, retalha-
do pelo colosso germânico. K t-mbora
ella so tenha fortalecido tanto na «les-
írnça, que a sua força salvou a raça |latina de morrei- no líido duma
devassa o descuidos sob a torrente teu-
tônica, ella precisa do auxilio dos s«us
irmãos afins.

Parece que esla guerra, com torl.i a
sua monstruosa brutalidade, era indis-
pensavcl para salvação dos povos la-
;.'nos. Se cila não vem, c os não «les-
pena da orgia sensual e politica «.in
que tinham caido, tombariam de esgoca-
mento entre as suas próprias fronteiras.
Nós mesmos, dos mais deprimidos d.i
raça, dos mais divididos pela politica,

vida polw A SITUAÇÃO ÍM!! SANTO
_-©

— flffl

«Bancada situacionista hliiana
aggrcgaremos numa unidade robusl.i, A bancada babiana situacionista, esteve
SÓ crearemos uma opinião nacional, itm.i Iioiitcm, reunida, na casa de residência do
consciência nacional — pois que, até
agora, não temos tido senão opiniões e
consciências — 110 dia em que sentir-
mos, sufíocando-noô, o peso duma des-
graça immincntc.

a guerra, sem este banho lustrai

sr. J. J. Seabra, c sob a presidência,des*
d, com a presença dos deputados Moniz
S-Hlri;, Arlíndo Lcone,! Leão Vclb-v-j, .-M^'
rio Hermes, Octavio Mangabcira, Kojlrigues
I.ima, Tcrcira Teixeira, J. J, Paliiia,1 _.*:«

de sanguec lagrimas, a França, a Itália ! pidio de Mesquita, Alfredo Ruy e José
— com ellas todos nós, filhos dos árias, ¦ Maria Tourinbo, deixando apenas dc com-
estaríamos cm breve apodrecidos na dis-
solução do nosso corpo social, na grau-
grena da nossa vida physiea.

E hasta o soffrimcnto da França, ã
dór e o heroísmo da França, para que
a nossa alma vibre c remoce em pro-
rr.issoras energias.

Depois, se hontem cra duvidosa a
nossa morte como nação, no caso da
victoria allemã, bojo c tão certa que
nenhum opiimista a põe cm duvida.
Feio que, combater a Allenianha na
França 011 na Bélgica, cm Salonica ou
no lígyplo, corresponde ao mesmo que
eombatel-a no regaço matcrnal da nossa
terra. 15 se a morte «i inevitável, vale
mais morrer com honra, combatendo,
do que morrer como os criminosos, cru-
zando os braços.

parecer os srs. Kugcnio Tourinbo c Ubal-
dino de Assi?, por sc acharem na Tíãliià.

Depois de examinados e debatidos «ver-
ses assumptos dc economia interna da._baa«
cada e da politica da Eahia, resolveu .a
bancada babiana desmentir publicamente, de
modo categórico, 03 boatos que se têm in-
sis tentem ente espalhado de scisão entre oi
seus membros, etn cujo seio perdura a mais
completa harmonia; 'pessoal c poüiica.,

* * Hi '

Accordo político uo Ceará
roRTianz.,, a;. (Do correspondente.) —

O Unitário publicou utn tt.lt'Eranuua-circitb
envieso para o interior do listado pelos
sr... Agapito dos Santos, José Accioly, Fl

Os heroes" das Tcrmopilas foram' Kucirò ° Floro Bartlidloincu, dizendo ha-
tnormes, não por terem morrido — por verem neccitado um accordo co mos gover.
saberem morrer. Eram apenas trezentos, niitas, relativamente á representação do ter-
E em frente de Xerxes, com o seu mi- ço nas Câmaras Municipaes .attendendo k.
lhão dc homens, ergueram-se tão alto, exigências tio momento,
que hão de ver-se sempre do fundo da j i;ss..„ c;.;a.nc;i3 _ (ya q Vnilaria -
Eternidade

A nossa conipavlicipação na guerra é,
pois, tini facto assente. Nada a evitará,
ao que sc diz. Embora surjam novos
attentados, como o do Deposito dos Far-
danientos, em que arderam milhares de
contos em materiacs bellicos; ou como

são os conchavos dos amigos do coròtiel
r.cujaniitl Uarroso com os tres tillimos si-
giialarios do tclegr.imma para a liquidação
dc coutas dc indemniznção que têm no The-
«•ouro.

O Correio t/j Cciirrf, cin nota dc ulí.ni:
o do Arsenal de Marinha, cujas cham- \"'m 

'me boje publica, diz consta que
mas grandiosas illuiniuaram as sete cot-
linas da cidade, o sacrifício consumniar-
sc-á. Fixa-se até o numero dc unidades
do contingente portuguez. Da America
do Norte estão a chegar, continuamente,
armamento e transportes. As fabricas
dc explosivos e dc munições não lèm
uma hora dc repouso nas vinte e quairo
horas dc cada dia. F, assim, dentro de
Poucos mezes, os nossos soldados, repe-
tindo a historia, voltarão a lutar ao lado

governo do Kstado vae convocar a Asi
bica Legislativa, afim de quo esta rccoiibe-
,.i :is novas bancadas municipaes.

sí*1 íí íjí

A cand|datnra do Sr. Dias do
Barros

Recebemos a seguinte carta:
"Sr. liedactur, — Pcr.-nitti-mc o seguinte

eenunenlario, a propósito da d.e'...ra...«i quedos francezes. como nas campanhas na-1 vos foi feita liontem, no_ corredores dc.
tudo, pclo Dr. Dias de }larros e constante
da "Vida Politica" de hoje.

J.unos a necessidade urgente
intensa commoção collecliva.

(le
Só

poleonicas. Os contingentes do mar
quez de .Morna o de Gomes Freire pra-
licaram actos de épica bravura. N"a
noite tempestuosa do ultimo ataque con-
tra Wagram, ua passagem do Russhacll

sob o rclampagucar do trovão e a
mctralha dos canhões austriacos — rea-
1'zaram os maiores prodígios. Conta-se
até que Napoleão, assombrado com o
espéctaculo duma celebre carga á baio-,
nela tia Legião Lusitana, clamara: i

— Bravo! Com cem mil homens como ;
estes eu conquistaria o inundo!

Hoje não sc conquistaria o mundo
nem com cem vezes cem mil In i"-is

embora couimandailos por outro Eo-
náparte. Dcqttte das trincheiras, «ias me-
tralhailoras, das bombas de dynamite,'
das minas subterrâneas, dos gazes as- í
phyxiantcs, dos canhões de .i-\ não ha 

'

heroismos possíveis. E cem mil homens
são a sopa o o cozida do banquete !

, .__ monstruoso dum dia — para os milhares 
'

dc bocas igncás que devoram exércitos i
Irinehando-os á mctralha. ;

Os cem mil homens que Napoleão '

| appetccia serão, ao que consta, os que
vão agora bater-sc na frente franceza.
Evidentemente que não conquistam a
AUemanha, muito menos o mundo. Mus,
offerecido.. por um paiz minguado com?
o nosso, são a mais eloqüente donions-
tração do nosso amor pela causa dos
aluados. Oxalá que os aluado:
esqueçam na hora própria — como no;
esqueceram, a seguir a guerra Fcnin-

unia Eiilar, m> congresso de Vienna.— Sov-A1:35 Cosia.

Sem querer entrar em apreciações que n:c
seriam fáceis para demorstrar a blasõiiissc
dos — amigos e 

'correlitiioriarios 
dc S. f.x,

que levantaram c justificaram sua cândida'
tura, apenas direi que, u.«s ultimas eleições,
o nome do hunrado professor foi suffraga
de apenas per j volos '.... Ora, deante "'des-
!•: facto, todo vcrdadcú'0, a declaração'poi
S. S. feita, torna-se ri licita c bem dciiota
o topete dos nossos novos politiqueiros!.,

Com csttma c consideração — Jjõq Pcdrc
Calazatis,"

-¦- — ' ' ¦ mara o—y^^a-fim- . .—Bobiun (•A.s-wn.XH.i
' ¦¦ '-*-"¦ jnr^n---^ -• *-—'*-»¦-¦ i. ii , ¦

RO SENADO
A sessão resumida

A dualidade de presidentes do Estado
formações pessoaes

.Continuaram a chegar liontem, a esta
capital, dirigidas a diversos, inclusive
á im->reii.a, noticias telegraphicas do
Espirito Santo, . relativas á situação
anômala c-.n que se •encontra essa util-
dade- da federação brasileira.

Tclogrnmiaas dirigi-

«Jos & CtiniíU-ii «Viii-iiiiinl

A pasÉaçi
Contestado

O sr. Joãa Peraetta discur-
sa, na Camaia, acerca do
requerimento do sr. ÍSau-
rieio de Lacenl

^'!^^--TT*f*3J*illt*'**^^*^^^

jjj) CORREDORES DA W~
O Sr. Juão rernctta, r.a tribuna, defen-

dia o Ccneral Setembrino que o .Sr. Mau-
rieio, em apartes, necnsava.

Ccmimcnlario do Sr. «Moacs-r:
— Qual ! Kísc Pernetla ií como

•l'residi iicia do sr. Urbano, presentes
^4 senadores. Acta da sesáo anterior!
lida pelo sr. Metell-O «-• approvada sem \observações. (Expediente lido pelo sr. |
1'edro llorgcs quasi sem imporlahcia c|
constou iodo elle de te_lcgrammhs'i de i
Victoria, repetindo as peripeoias da du-
plicata (fovc1-n.1nw11t.1l. Nem pareceres
nem oradores. Na, ordem do dia, iodao nao .._.;, d-, matéria cujo resumo já publi- j
cimos, o credito dc hj.jü :qi'*6í*5oo, í
para a Estrada de Ferro Cemrai' do jBrasil soffreu animada discussão, lo-'
mando parte nella os srs. Rayn.undo
de Miranda, Francisco «Sá e Sá Freire.
Sobre os Ires discursos. prom::iciai.lo.i
por este9 tres senadores, falamos em
outra, local. Não havendo numero para
as votações, fo. lev-anla Ia a sessãív,

-iv /Cr *7-<ZX> -O* tiliir-

rno nome: !'i d-
pro-

pernas.

ia.

N\i sala do eafe:
— Xão sabem da novidade ? O Tolcntino

entrar;, para a Academia de Letras. Sendo
o Ataulpbo o avpocttte dos cscriptorcj. sem
livro;!, cllc será o expoente dos oradores

ula

inf laminado

cubo cont oí
majores, nem

tem lUiscursos.

O Sr. Maurício, tutu
uc Si*. João Pcmctta:

Como Deputado,
fícncraes, nom coronéis
t-ipitães, nem tenentes, r.cm olferes..,

O Sr. I.eb.m Ecgic:
Mas tem muita ccisa com cs sir-

pontos,

V..C5 ao c!,á do Ministro Arnçntiiio ?
N'ã". Dos defensores do tratado do

A. R. C, á escepção do Leão Vcllo.-o.
ncnbuni íoi convidado. Km compensação,
o Souza c Silva, que combateu o tratado
«¦ obstruiu a sua votação, j.i me mostrou o
convite que recebeu.

.' interes
consegui

rr«ti3«-»t*g-fr .tMBE»— -.
O "_\ . li, C."

O

lioute.it, após ,1 leitura <la matéria
constante do e.-ipeJientc da seísão da
Câmara, foi ãununciada *a discussão do
ret|iR-riine*nto do sr. .Maurício de l.a-
cerda,_ sol citando do governo iiiforeua-
ções acerca das atrocidades prtitic.-ui-is
por forças do Exercito no Cciníesia.io.
r.ir.i falar sobre o ..iludido rcipierimen-
iu, achava-se inscr.pto o sr. Atiteni-o
Carlos, que .Içsistiu, porém, de oecupar
a tribiina, assim que lhe íoi dada a
palavra.

Uepois ..lessa inanifcsinção-do leader
1I1.1 maioria, « .deputado signatar«. do
requeriaieiito declarou que opportuna-
mente o retiraria da discussão, substi-
.mudo-o *por t*:itro, mais desenvolvido
e imnucioso.

O sr. João PernctiUi, depois da atl-i-
lude, aliás esperada, do sr. Antônio
Carlos, e das p«ilavras -lo sr. Mauiieo
de Lacerda, solicitou a palavra e oe-
capou a tribuna. Começou afíiimando
que o requerimento cm questão envol-'
na graves e injusiissinrJS necusações
contra o general Seterabiuno de Cuia-
lho. li, pana evidenciar a sua asscrçào,
o orador passou a historiar esmiuça-
ilauuir.e, as Peripécias todas da pae:-fioação daquella r.e.::.i _...! do paiz, du-
rante o tempo eai que o alludido ge-neral com-.nand u as forças do Exer-
cito cm operações, terminando por af-
firmar que o sr. .Setembrino de Car-
valho prestara um serviço relevante
considerável á Republica, ....-ío quo fa-
z a jús á admiração e a estima de to-
dos cs bons republicanos, nataJanientc
dos paranaenses, directament
sados na iiorniaíiza«;âo «aíiual
da.

O orador iiiãistiit cm declarar que o
que apenas se procurava com a pro-
posição do requerimento do deputado I
fluminense era tornar a general Seteut-
lirino o ::!v,. de uma caaip.inha demo-1
lidora, profundamente injusta, ,".ie cs
a.nony-nins _i.-ibcria.ni aproveilar, ra-a I
escurecer a benenie.-cncia do trabalho
|>.ic-.l e.Tl..: daquelle militar. Depois de
se ter de-.ido longamente na esmiuça-
niento «lo conteuMo ;io rcqnerinien-'
to e. sobretudo, da acção 

'da 
nnel-1 KSCOr.A SUPiímOlt Dli

Buenos Aires,

linmeipo nnmrcrsn-
rio do tiv.liido

(A. A.) — Todos

Contrabando de guerra
O CASO DA DORRACHà. DK
AHKTKItDAJl FOI AKCIÍIVA1H)

Ila tempos surgiu um caso cscnnd.í-
I0.-.0. que os jornais noticiaram.

Alfredo Figueiredo de Araujo, chefe
do eseriptorio -de informações do -T3rn-'
sil, cm Hamburgo, solicitara da Dire-

1 cloria do Serviço de ¦ .InforiiiaçSc^iíJô'
Ministério da Agricultura vários volu-
mes, .prospectos c publicações de pro-
paganda para o eseriptorio que dirige.

As taes publicações forr.ni postas eni
quatro caixotes entregues á casa Tbeo-
dor Wilic, que ns embarcou no i";íí,oii-
Uu.

Ao comniandante do navio foi entre-
gue uma caria official, firmada 

' .pelo
director da secção do Ministério da
Agricultura, explicando a remessa des
quatro caixotes, contendo folhetos de
propaganda,

Em Amsterdam. porém, a; autorkla-
des inglesas fizeram abrir os caixotes,
a -despeito da carta cxhíbida pelo cnm-
mandante n descobriram que dois d '-

les continham 23Í kilos dc borracha,
que o chefe do eseriptorio de 

'Ilant-

burgo e n com men dá r a á mesma firma
encarregada de rometti r os caixotes
de folhetos,

E os caixotes foram apprchcndidos
como contrabando de guerra,

Houve processo a respeito, instaura--
do no juízo federal, mas hontem o pro-
curador criminal tia Republica pediu o
iircliivamento, por considerar que os
caixotes pagaram direitos e se contra*

os jornaes recordam, cm lermos muilo | bando houve foi lá e não aqui
cordiaes, que passa hoje o ami.versa-
rio i!a assignatura, nesta capilal. do tra-
tado denominado do A. 11, C,

Ií. foi decidi,lo.

¦—^cj-*r_>-c^>-,*-a*w'

Xo nosso
lliSI'lll«.-.SI>
inoveis ila

meio p.cgnnto
coiu enlor os

Xndn do lão Índio, lão
juoiliino, ü i>iu tão lio.-is

oontllvOes ila preço o
Dtiirnnicnto.
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pae:-

O SI?. CAMII l.l) l'.\i;\ 4
lMIKIliriTUA R o Sil,1:111 ssi:i,iKiu:s i'Ai!.\ os
CU1UU.10S

A nnticia, porém, não vas-
sou de lionto

Correu li«mttin, com in*V.enci.. o
ltoato de que seria •nomvjdo presidiomunicipal o sr. Camillo Soares, arma!

.-•director ?;•¦•;*.! dis Correio?, <»¦!¦.* tert.i
cimo substituío o sr. I.éoa Roussou-
l-.éres, 1" 'lelegado auxiliar.

1'rccitriKitiw r.o p.-.':.vcio do iraverno
avrriRiiar o une a respeito havia e nos
f«>i rcipendida 0:1» lá nad.i «-.-.nsiava.

MISSAS OE HOiT
Rcr.TT.*?*. ;:í FORuiflícs, por nhm de :
«MfiTra }o.t(tnina Resino. á§ ') Ikt.is, 33

tp:eh di S. Francisci de. Pauta:
KríU-ceüno Cardoio dc Va^cotircMo.-!, As

8 i]2 lifr.i-1 n_t e.kircja do Itoaifin;, cr.: íãí
Clirislbvã» ;

Aiuorii lioiacs «los PiiíS-S Per-licrio, ás
O hora» na iiiairi.r d*> linscnba . e!hn :

lCtolvítu Vitmifin. iu 1 • Itotai na egreja
de S. I-rancisco de I'.ui!.i :

l.r,;í<> Denadio. ás o heras. " • altar-ir.ór
Í3 ecreia de Santo Anlenio do.« Pobres ;

Imiim dl I.uz ãs o boras. na rereja ma-
Iti,* dt* Xfissa írenhora ib Piedade ;

C3nnurti.ia«]iir J- J- Kodrrsiiis Cuima-
rãe: lunior ás S hoias, ra c„'r.ja «lc São
jjoã-1 

"Itapilrto 
da LiRna : , ,

«Arthur Vieira de «Morac*. aso 1,; bo-
tu*, tri esreja do í*«. í jãn Ií»t>ii;t-. :

Ambrcsiiia Caròlina Ferreira «!«• Paiva, as
hora*, na cereja de S. Francisco ileUS!

ficação n-.ilitar do Contestado, ..
ando-a do sen .ponto de vista favorável
ao derradeiro coiiiinandanie das forças
«:u operações ali, o orador passou a
ler o protesto publicado, num jornal de
Coritilia, pelo coronel Ramalho, contra
os aceusadores do general Setembrino,
uo .,-.:.'! re acoima o sr. Mauricio dc
Lacerda de caliur.niador, porque csie
deputado :.:::'n.ir.i que o íaluddo ee-
ii'".':il sc havia apoiKr::.!;., apressada-
mente c sen y> consentiiuwito do dono,
de moveis pertencentes á iin«,'ão. .W--
sa altura, foi, poré.n, o oia.l... inter-
ri iiipidn por tini vehctiiente ep.iríc .:o
>r-. Vicente í'iragil)e. que protestou
contra o facto do deputado pr.ranc.ise
ter lido, -na tribuna Ja Canura, uma
p.ípcia Ia com palavreado aliameníc ia-
j-.1 rios_> para uni Jos representantes da
noção.

O ;r. João Pcrnetl.i, replicando,
d :¦•_• que estava promovendo a defesa
de um pcneral do K.tereito, que Je.e-I
r:o, coa.. uai deputado, merecer a
cons deração da C.i.r.ara. :

O sr. Moreira Ja Rocha, leader da :
bancada cearense, e:u aparte ao orador. I
observou que se tratava, portai, «le tv.n
general que sc tem divorciado de sua
classe, ccav.o suecede'.! ;:o
Ceara.

V sr. Ma-.irii-io dc Lacerda, por sua
vez, que interrompera, cai varias oc-
c.-isiões, o orador co:n apartes, inqui-
riu-o, ee-.ii calorosa vchemencia :

— Mas houve, «,*.i rã-' houve -d-egol-
li ' íl,'.iv'.\ oti não, fuzilamentos :
Houve. o:i_não saques repetidos ? Essas
sã,-, as-'iiforai.içiH.-. que- deveriam ser
respondidas, porque o resto é somente
literatura de advocacia.

O s-. João W-rncrta. ap«'«s ter «mais
ou iiumios procurada responder r.eis
aT>:ir:os formulad-os. noz-sc a lor vários
tele_rra:i«rjr»s e officios lit-s quaes o
eeneral Se:c:nbri::.> de Carvalho re-
coaimendava aos seus Conunandailos.
que tratassem os fanáticos prisioneiros
ru fugitivos coçi o m.iior cu:Ja.io, hu-
manidade c comnlaeenc'a, evitando vio-
lencias.

suspenso noi"

Al.IlIfll.TlKA

Vm leiili
.IO dius

O ministro da Asciciiitura suspendeu
por irima «i!as o leme substituto da
Ksec.-.i Superior de Agricnltura c Me-
dicina Veterinária, em Pinheiro, Robcr-
>.o David Sanson, por ler faltado com
o devido rcípcitu á autoridade supe-
rior.
——¦¦¦...¦¦* 1—ta <ii nBt> o B_r*—«
rn.\T.\M!lXTO IIAS SIOIiESTIASrin.As giia.vdhs .Mi*:i)ir\«i

ÇÒIiS r-HVSICAS, Pfci.0 liS-li'i:ciAi,isr.v ;
DR. ÁLVARO ALVIM — F.xamt

pelos raios X. Installação especial para!
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose
to ii-- ;is
andar.

NA CÂMARA
Falta de numero para as

votações
A fc^ãn liontem, da Câmara, foi

liberta com a presença de 50 deputados,
sob a presidência do sr. Vcspucio d;
Abreu, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro c Marcello Silva. A acta da ses-
são anterior foi approvada, sem obscr-
vações. O expediente Si-do constou,
como nas sessões dos dias anteriores,
de telegraninias do Estado do Espirito
Santo, acerca da situação politica.

O sr. João Periietia oecupou a tri-
buna durante toda a liora do expedi*
ente, tratando do requerimento iie in-
formações do sr. Maurício de Lacerda,
acerca do procedimento das forças nti-
litares, sob o commando do general Se*
Icnibrino de Carvalho, em relação aos
fanáticos, no Contestado.

Passando-se á ordem do dia, não
houve numero para as votações, m«)!:vo
pelo qual ioi a sessão levantada ás r..-,o
da larde.

 1 ¦¦f*3-*>-C!& nt> t%~»i 11

•No 'expediente da sessão oa Câmara
foram lidos hptitotn os seguintes te-
lcgriuiinins :"itapemirim, 23. — Exmo, sr. «pre-
sidente da Câmara 'dos DepuLvlos _ 

—
Rio. — Temos «1 honra -de eommunioair
«1 v. ex. que ira fôrma da lei loaui-
mos posse dos cargos de vereadores
municipaes, *preíeiio e juiz districtal,
em sessão solenne realizada no edifício
provisório *por estar impedido o edi-
íicio próprio por policiacs e ciJadãos
armados. Apresentamos ta v. ex. . os
protestos do nosso profundo respeito.

Wàldemiro Alves presidente; Ar-
.-í-hío Evangdlisl í ii<* Jesus, Joaquim
Ferreira _ do Sirva Borges, Frankiin
Moreira 

'Comes, 
Onnindo Freitas Mel-

lo, Ângelo Driglicr.te. prefe-ito; Palmei-
slor Comes da Silva Pinheiro, iuiz
districtal.""tleinnania, 23 .— Carneira. Federal

Rio. — CoiiimiMiico-vos que de ac-
cõrJo com a lei vigente tomaram posse
hoje 23 ás ia horas prefeito, gove-ima-
dores .municipaes, juizes disiriciaes de
Santa Isabel que apoiam o presidente
do Estado eleito, dr. José Gomes i'i-
nheiro Júnior — Cordiaes saudações.

o Directorio de Santa Isabel".
Pilimti, 23 — Câmara dos Deputados

Rio. — Contnutnicamos a v. ex- a
posse dos targos rm que fomos eleitos
para o quadriennio de lyiC a nj-'o, pelo
eli-i..*orado livre do .uuu.cipio. — Kes-
oeitosas saudações. — Trajano llonc-
guinou liiinua, prefeito; Camillo Pc-
rcs Martins, vereador; Luís Paulino
lh:-p:ista, Joaquim Scráphim dos An-
jos João Gomes Portella, Alexandrino
Antônio Cardoso, Ambropio Pires Mar-
tins; juizes districtacs, Aristides Go;:-
çalves, Silva Trajano, Henrique P-c.nc-
guipitoii', Arruda Santos .Martins"." 

Alfredo Chaves, 27 — Mesa da Ca-
mara — Rio. — Coimiimnlco a v. cx.
que tomei .posse 'Solenncmientc r.o edi-
licio do governo municipal do cargo
dc prcsxleiiit.e para o ouc fui eleito.
Saudações. — 6'm'iío W01 Docllengcr","S. 

José Calçado, 2,1 — Es-.no. sr.
presi leme da Curara dos Deputados.

Ro. — Comuiu-nico a v. ex. que
em sessão soleiine hoje realizada fo-
ram empossados na Câmara Mititii-
cipal nesta comarca, e reina grande en-
thusiasino do povo, sendo brindado o
nome do dr. \Vei'ce.=!áo Uraz, c dr.
Pinheiro Júnior, presidente eleito neste
Estalo, sondo a posse 110 edificio par-
licul.li', devido á pressão do governo
nitinic-pai. —- Saudações — Horacio !
Filgitciras, ajudante do procurador da'
Republica." |

S. Matheus, 23 — E.vnio. sr. pre- !
sidente da Câmara i!:.s Deputados —I
Rio. — Os juizes districtacs eleitos
para o quaidrienhio de içití a 1920 item '

a honra -dc coiutuutiicar a v. cx. sua
posse solenne de hoje. — Cordiaes
saudações. — José Sabino . Oliveira,
Gcrlindo Sanlos, l.yrio Francisco, Luio
Só, éialim Siilmon, Ambrosio Ferreira
Souza, Ignacio Anionio dos Sanlos c
Ococlccio (.1 ornes de. Cunha".

S, Matheus, 23 — Presidente da Ca-
mara dos Deputados — R'-o- — A C1-
mara «Municipal de Barra de S. Ma-
ihcus coinmiiíiiica ti v. ex. a sua pos-
sc solenne hoje *— Cordiaes «saúda-
çOes. — Lourenço SCruard-o Vieira,
presidente; Mcncgitndes Machado, vi-
cc-presidicnte; Manoel Agripio Sentia,
José Pereira, Alexandrino Sebastião
Fonseca."

S. Mcilieus, a.1 — Cainiiuinico a v.
cx. que tlpinei, hoje, posse solenac <lo
cargo dc juiz districtal "Jo municipio
<Ía" Barra de São Malheis.
• :S;vu-:].i<;Ões cordeacs (a) — Joaquim
Rõdriijurs da Moita.

lrS. Míitheus, 2J — Levo e.o conhe-
cimento de v. cx. que tomei hoje pos-
se do cargo «le nrefe't.o nmnieip.il. —
Saudações (a. Joaquim dc Andrade".

"S. Matheus, 33 — Tenho a honra
::., que tomei
le p: .'feito do
S. Matheus.

) Brasil Vas-

tingidos moveis interiores. Mesma si-
inação todo* Estado. Dulcino Pinheiro
d.z-se ameaçado morte. Commcrcio aqui
fichado seis horas tarde. —Pinheiro
Júnior, presidente do Estado.

0 deputado Dcoclccto Borges rece-
bcu liontem os seguintes tclcgrainmas:

-Victoria, 24. — Continuando a fai-
ta dc segurança, sua familia segue
hoje para Villa Velha, para a Escola
de Aprendizes, onde ficara com o com-
mandante Aguirrc.

Hoje haverá uma manifestação ao
sr. Bcritardino, sendo dc r:ceir con-
f lidos.

.Estamos sem telcgrammas — Depu-
tado Paulo Mello.

Gitarapary, 24. — Moiivo fosse Eer-
nardino hontem á noite mais ile 100
desordeiros atacaram casas nossos ami-
gos Sizeiiando «Martins, Osório, Anto-
ilio Neves, quebrando vidraças das ca-
sas. havendo forte conflicto.

Familias aterrorizadas deixaram «is
suas casas. Não temos direito, de pro-
nunciar nomes VVencesláo Braz, Pi-
nheiro Júnior, João Luiz e toda repre-
sentação federal do Estado.

Man.1,,111 metier facão, elles gritam
pelas 

' ruas cataventos desgraçados.
Peço urgentes providencias, estou
ameaçado. *— ^(ijiiilo tâ-Utos, coüc
ctor.

Guarapary. 25 .— Em sessão solou-
ne no edificio da Câmara Municipal,
tomaram posse os vereadores é juiz
districtal. Foram eleitos Mariano bi-
mões. .presidente e Rodrigo viçe-pre-
sidente. A policia respeitou o "habeas

corpus". Govcrnistas fizeram duplicata
de Câmara, tomando posse em casa
particular. Congratulações .pela posse
do eminente dr. Pinheiro Júnior, 110
governo do Estado. Saudações. Adjun-
to dc procurador Republica.

Uniu prisão illet.nl

Ficloria, 25. (Do correspondente).—
Acaba .de ser preso Therencio Rosa,

gerente da ".'V Tarde", com "habeas-

corpus" requerido desde hontem 110
juizo federal. ,

Porcnntns opiiosiclo-

ue eomaiiMiicar a v.
hoj'2 uosse do cargo
município dia Barra d

Coi d'a vi saudações
conceitos''.

O sp. ISernnr.lino te

Cada

Icspnplm uns sentiilopcs

nador da Republica recebeu
lionteni, no Senado, mn telcgrainiua do
sr. llernarJino «Monteiro, despedindo-se
dos collegas e coimiuiiiicaiido liaver as-
sumido o exercício do cargo dc presi-
dento do Espirito Santo.

Procuramos logo saber como ss. ecx.
iam responder aos despachos recebidos.
O sr. Lopes Gonçalves niostrou-nos a
sua resposta: Dr. Ucrnardino Monteiro.
— Ficloria. —- Agradecendo gentileza
romuuinicacSo terdes assumido suprema
funeção órgão executivo Espirito Santo,
retribuo sinceramente generosa mani-
festação cslinic\ ]'a.:cndo votos prospe-
ridade Estado, tranqtiillidadc publica.
Saudações, (a) Lopes Gonçalves.

Os demais senadores, os «i'.ie j.i rc-
-ponderam, o fizeram «111 termos fome-
lhantcs, evitando todos tratarem o sr.
Bcrnardino de presidente legal do Hs-
tado. «\'ã.i querem comprometter-sc, cx-
c« pio o sr, Rayinnndo dc Miranda, «r«:«'
declarou reconhecel-o chefe do executi-
vo estadual antes mesmo do <*r. Bernnr-
ciino tomar posse. O senador alagoano
não faz segredo da sua solidariedade
politica com os Moníe'ro3, do Espirito
Santo.

'i'|.|<'i>T.i;iini:isi-oi!ir(ti-

«listas. . .

Sem assignatura, foi nos enviado o
seguinte trlcgraitiina:

Victoria, 25 — (ii 1,20) -r Os ber-
nardinistas. que vêm lia muito tempo
annunciaudo estarem senhores de mais
de mil praças de policia, conforme se
verifica das cartas do ex-secretario ge-
ral do Estado, dirigidas ao sr._ Jerony-
1110 Monteiro, publicadas na imprensa
dahi; que confessaram, lautas vezes,
pela sua imprensa, possuir elementos e
poderosa força, o que se verifica ainda
pela entrevista concedida pelo sr. Mar-
condes de Souza á «d Rua, na qual ai-
firmou haver gasto-mais tde 150 contos
em acquisição de material beilico e
pessoal, não pagando o coiipon da divi-
da externa, para ter dinheiro cm reser-
va afim de attender ás "eventitalida-

des"; porque razão não explicou como
puderam até hoje prender os jagunços
opposicionistas, quç uÜes dizem ter ata-
cr.üo o palácio, o quartel de policia, a
Assembléa, o Diário da Manhã, o posto
policial e oulros edifícios estaduaes,
que estavam, todos elles, guardados por
enormes contingentes da poliria c ca-
pangaf embalados? Para o ataque a
esses edifícios, a opposição teria neces*
sidade de numerosos elementos e uo
ataque, quer da parte dos atacantes,
quer da dos atacados, deveria haver
muitos feridos. Onde eslão elles? E
por onde entrou na cidaJc a numerosa
jagunçada opposicionista, necessária
para tão arrojado cniprehendimcnto, se
lia mais de um mez o governo «Marcou-
des creou postos policiai'; em todas as
entradas da cidade, não permitindo se-
quer que eleitores opposicionistas viés-
sem ás urnas eleitoraes. para a renova-
ção do Congresso? Será crivei que cai-
oa na cachola dc alguém (]uc os oppost-
cionistns de Victoria, que são Iodas
pessoas conceituadas, classificadas, fos-
sem atirar-.-,: de armas nas mãos contra
a força militarizada? A policia militar
não está dominando a cidade? Porque
não hpprcliendcii as armas que aos op-
posicionistas serviram para o suppusto
ataque «iqiicllas repartições estaduaes?
Quaes foram os_ reduetos, pomos de
concentração da jagunçada opposicionis-
ta, tomados pela policia? Apenas inva-
diram os asseclas do governo, arromba-
ram, depredaram a redacçâo d'.-l Tarje,
onde existiam algumas armas para a dc-
fesa contra o enipastellamcnto annuncia-
do com antecedência c levado a effeito,
por fim, Pódc alguém conceber que se
esses jagunços e pontos de concentra-
ção existissem, já não teriam rido cllcs
presos c tomados pela policia ? O mais
é querer tapar o sol com peneira,a

A illiuninacHO rm Vi-

ctoria

Victoria, 25 — (á 1 hora) — O che-
fe de policia bernardinista tclcplionou
liontem, á tarde, ao capilão do porto, di-
zc-.kIo que a luz ia ser novamente apa-
gadaliontcin, aconselhando-o a retirar
se.a família da capitania do porio. Isso
foi ouvido do próprio capitão. A si-
Inação continua angustiosissima, cor-
rendo sério perigo de vida o dr. Pinhci-
ro Junior, os congressistas c todos os
amigos daquelle, não havendo a minima
garantia dc vida, porque o coinuiandan-
te do contingente diz não ter elemento
para tornar effectiva essa garantia.

Municípios nlnlietrlstns

Vicloria, 25 (ás 2 hora?) —As cama-
municipaes de Guarapary, Santa

Leopoldina, Collatina, Alegre, Serra,
ra

anla Cruz. «>, ovo. uoa

•los nos sis, Toroiinlo

Mon lliiiclei io

Bobam CA*C.\T1XI1A

O .professor Alitizio de Castro, dire-
clor da Faculdade de Medicina d* sta oa-

pitai, esteve hontem 110 Minisicrio^do
Interior, onde foi agradecer ao sr. t-ar-
los Maximiliano a presença da s. ex.
110 aclo li cc.llocação «Ia pedra funda-
mental da«|itelk edifício.

broncttítc. etnpliysema.
4; largo da Carioca, 1

.NICED* I 
I-  -—-rr.-;-

x*jff>» pr—¦
cigarros mistura"; pa-
ra "íoo réis. cnm
brindes, LOPES SA'
«"e C.
<gX!Í**-te^i - ¦

*«*nO-»»-fSit> -*-f-.»n-«

AVISO AOS 1XTKKRSSAD0S

ilo alvarás dí

kl COMISSÕES DÂ CÂMARA
O imposto

licciiçi.
Pe contontüdade com a i.i orça-

j mentaria municipal, termina r.o dia 30
\ do ccrrcnlc a cobrança do impos-o de

?uj n pi.-!.!c:iei,i do è-r. Cunha Ma- j
chado, esteve hontem reunida a co.'*!-i
missão de Constituição e .lti«'is-a da *
Câmara. Após a leitura c appvoVação

. da acta d;i reunião ultima, foram li'do=
,ioo cerre...ca coorança do impes.o dc variog telegrafn.nas d,^s partidários cio'

alvarás de licença, sendo desla data cmjsr. Pinheira Juniur, na suecessão do
deante o mesmo imposto aggravado da Esairiu Somo, dando informações ícer-
multa dc ico?ooo. 1 t"1 ^a sua posse, situação anormal do

__^ Estado, cio.«T-.-s---rt-»-e3—- 
1 |..0 pOSt0j 0 5r- Cunha Machado leu

S mais lindas «sabs de jantar e eu par«>eer favorável ao proje.c:o
os niais elegantes dormitórios sií I vindo do Senado, mandando rt*?iitutr o
.podereis encontrar r.a CASA terreno pertencente- a d. Caròlina Vi\.-.\~-r-h
Lcamlro Mitrtius & C, a rua

do Ouvidor r.s. 93 c <:; e nos antigos
armazéns á rua dos Ourives 39 a «t ..

A EXPEDIÇÃO A' TIUXDADH

ou semO Barroso
novidado

Do commandantc do cruzador Bar.
rríso, recebeu liontem o cluíe do Eslado-
Maior da Armada o seguinte radio-Finda a hora «do expe-J.ente e disso | gramma:sendo, polo presidente da sessão, uri- "Bordo do "Barroso", 2;, via Olindas.i«lo, d« ixott o orador c tribuna, fi-: — Chegámos Trindade ás o hor:condo dc a c'la

hoje.
nn sessão de | minutos <la ncito, dc 21. Tudo bem aberdo. Sandaçõcs. —- Lc.;.:.-; Li

r.cllli Reis á mesma

Sob a presidência do sr. AIjQr Prata,
reuniu-se lambem a commissãj de Via-
ção c Obras Publicas.

O sr. Pedro Luiz Kit o seu parecer
favorável ao seguinte projeeto dt au-.
toria dos dajjtados cearenses:

Art. 1". Sem prejuizo Jos trabalhos em
andamento c já executados, c das verbas
v_.i..das para o Nordeste brasileiro, é o
governo d.i L'uiâc« au'or:zado a .er£ã:iiz;r«nu con*.:r.:.*-:_irt de -profíssionaes,' espífera-
3ista5, que se pronunciem, no prr.rai-cTi.-ti3curíp, sobre.,as cansas *d;is seccaa c seus
definitivos remédios,

Art. . e". Uev05ar1-.sc ns dis^:*r:t;23- cai
cantrarío.

1 nrc-cr fo: assienado,

liorses

O dcp-.itado Torquato «Moreira recebeu
hontem de Victoria c>s seguintes tele-
gi animas:

"Victoria, 2j. — Continua angustiosa
situação. Jornal opposição cercado não
sendo pcnniuido levar alimentos sitia-
dos. Xinguem sc senie garantido, dada
espécie .indivíduos infestam cidade,
liontem cedo govcrnistas annitnciavani'
interrupção lt:::, tendo sccrclario dr.
Lotar, director Banco Mypotliccario
Agrícola, ouvido isto «Io dr. Henrique
Kovdes, chefe dos serviços públicos da
capital, sobrinho Bernardino Monteiro.
Existe cm Argollas fo-ríe destacamento,
lanchas guarnecidas policia cruzavam
baliia sem cessar. Sub-cstaçõcs, postes,
condiictores energia eleclrica vivem
Luardados força policia. C'o",io poderia
cpposiçãò realizar attentado? Esie não
pr.rtiu de nós, tanto tjue com o dr.
jòsino, comniandante Ajuirrc c muitos
c.-.íros amigos quasi fomos surprehen-
didos na rua pela suspensão !u?. segui-
da immcdiata fuzilaria. Vendo hora tc-
Icgramma que Marcondes dirigiu presi-
liei-.ie' Republica verificara rapidez :'.i
feita tal correspondência deixando pre-
ver estivesse preparada previamente.
Representante "Raa" constatou calma
Marcondes momento angustioso. Tal
foi perturbação entre nossos que só um
telegramma foi passado ao dr. Wcnccs-
!ío. Dizem opposição atacou paiocio
Congresso, quartel não se tcr.do reco-
Ihido tmi ferido nosso nem durante
fuzilaria toda noi,o. Hoje prenderam
empregados "Tarde", calraeiro Madu-
rc:ra, nenhum capanga nosso. "Tarde"
tontas vezes assahada tem para cleíen-
der gente material. Gymnasio S. \'i-
cente Paula tambem. Directores fize-
ram retirar aluiunos casas familias.
Deputado Luiz Freitas verificou hon-
Um chegada grande leva capangas go-
verno. Xo hotel fui surprehendido pelos
acontecimentos lendo ahi periK^itado.
Deputado dr. Dukla de Aguiar pro-
curou-me casa dr. Thiers durante mi-.
rdia «ausência, lá. ficou detido vendo sc-
rem forçadas portas durante noite. Não
ri officiaes Exercito. Corre boato in-
terrupção luz esta noite. Triste situação
¦para ,;..:cm cenia restituir nosso Esiaào
regimen repnblícano.— Pinheiro Junior,
presidente do Estado."Victoria, 24. — Continua sobrçsallo
publico, alimentado cxhibição iorça as-
salariada. Boatos terroristas. Tiroteio
noites anteriores. Interrupção luz, pro-
metti.ios para hoje. Casa Tliicrs cheia
vesligios vandalismos desordeiros, «U-

Familia.
Affonso Cláudio, Villa Velha, Ca-
choeiro do Itapemirim, Villa Itapcmi-
rim, S. Matheus, Barra de S. Matheus,
S. Pedro, Iiabapoana, Calçado, Vianna,
Santa Thereza c Pão Cigante, telcgra-
pharam ao dr. Pinheiro junior, apoian-
dn o seu governo, reconhecendo-o
legal,

Pcrsccnicno a jorna-
listas

Victoria, 25 fái 2 horas. — A ca:
dn «ir. Affonso Lyrio, director d
Tarde, foi invadida pela policia, afi
iie prendcl-o. O dr. Affonso Lyrio f:
glu, porém, pelos fun los da casa. e
mangas de camisa, refugiando-se na r
silencia do seu* pae. Foi preso o g
rente d'.I Tarde, sr. Therencio Ros
estando outros opposicionistas íimcaç
dos dc prisão.

Oovcriiislas cniiicha
nas 0110 elipgnTii

Passageiros do Ilassitcô tambem che-
garam liontem de Victoria os srs. losé
Cupcríino, jornalisla e deputado esla-
i.-.l govcrnisla, e o coronel Virgílio

Calmou, irmão do vice-presidente 
" 

da
opposição, coronel Alexandre Calmon,
«• partidário, entretanto, da chapa do
sr. Bernardino Monteiro.

^ Ambos esses politicos acham que tu-
do vae bem no Estalo vizinho, não
passando de fantasia rubra o que dizem
03 seus adversários.

O sr. Jocino do Mc-

1 r

nezes vciu alarmado

O paquete nacional Itassucí trouxe
hontem, de Victoria, o sr. Josino de
Menezes, inspector da Alfândega da-
quelle porto. Acompanharam este fun-
ccionario federal o dr. Isaac Ccrquinho,
o deputado Terra Lima. o coronel João
Aguirrc ç o dr. Simão da Cosia.

.A bordo, ainda, falámos aos viaja:'.-
tes, O rr. Josii-.o. ouc esteve cm desla-
«.ue por oceasião dos primeiros sticces-
sos, a quem nos dirigimos e;n primeiro
logar. confessou-se alarmado com a si-
inação deixada na capital capichaba. A
situação cra realmente angustiosa, não
sendo digno, nem patrotico, que o cs-
tado de coisas perdurasse.

— Emfim, concluiu o iuspccior, o
tempo urge c cu pouco lhe poderei
adeanSar no torabadilho deste navio.
O-.iç.i vocõ os amigos c companheiros
dc viagem ahi presentes, priu_.ipaln.cn-
tc o dr. Cerguinlio, que tambem é jor-
nalista, que elles poderão contar-lhe os
acontecimentos com mais alma e mais
detaihe.

E estendeu-nos a mão. descendo as

cs:adinhas de bordo para a lancha
atracada.
Victoria sob o regimen do

terror...
—— Que Louvo o que

ha 110 Espirito Santo ?

Esta pergunta dirigimos .immediata-
incute ao dr. Ccrquinho, que abraçava
o sr. Josino de Menezes, soparandose.

nosso interlocutor não nos respondeu
fogo o foi-nos arras-.indo .para o buffct
do navio, onde melhor falaríamos, con-
versar longe do bulicio e dos atropelos
dos carregadores.

Abancáiuos deante dc dois bocllf.
Queríamos um resumo succinlo o so-
lido da situação capichaba e o jorna-
lista e tribuno não vacillou, começando
a nos informar:

Houve unia série de coisas .pavo-
rosas -e inacreditáveis. A Victoria é a
cidade talvez de cl.irid.ide m.iis intensa
do paiz devido á sua grande força via-

J da do rio Jucu'.
IA's 20 i|a iliqras, da véspera da

posse, a capita! ficou inteiramente cs-
cura, positivamente na hora cm que
chegávamos com o dr. Pinheiro Junior
em visita a amigos que estavam no lio-
tel Internacional.
[Desde pela manhã accentttava-sc o no-

ticia do assassinato do dr. Pinlieiro
Junior, apottlando-sc os jagunços vindos
do interior para executar a tarefa.

O pânico íoi geral, meu amigo.
Uni terror nunca por n.im sentido,

item prescuaiado.
A cidade é pequena c o tiroteio, que

começou logo, vindo do alto das mon-
tauhas, onde estão funecionando vários
qitarteis de policia, e do segundo e pri-
meiro andares do palácio, que fica cie-
vailissimo, foi o tiroteio ensurdecedor.

Ficámos no Hotel apavorados aguar-
dando a cada instante a chacina.
—Mas dc Victoria tem vindo telcgram-

mas dizendo que o sr. Marcondes ioi
atacado ?

Atacado o sr. Marcondes ? Com
que armas, nós 'atacávamos o palácio
que, segundo as palavras do próprio go-
verno, pclt> órgão official, dispunha de
"dinheiro", força c palácio?

Atacada a redacçâo d'.! Tarde ao
mesiuo tempo que todas as casas dos
adversários do governo, esta trancou-se
iuinicdiaiameiue e repclliu, com alguns
tiros, o terrível ataque.

Pois bem; aberta «•! Tarde, no dia
seguinte, encontraram lá meia duzia dc
armas; c, então, seria com essas armas
que se deporia um governo que tem
mil homens na policia, além de unia
capangada chefiada *por nove crimino-
sos de morte, que o sr. «Marcondes os

perdoou na uliima sexta-feira santa ?
E os governos estão íunecio-

liando ?
Ambos, O do sr. Bernardino no

palácio e o nosso cm casa particular.
E como funccioiir.m o sr. Pinhci-

ro ie os seus deputados ame tantas
ameaças ,

«4fiós a véspera, as ameaças dum-
nuirain porque cllcs esperavam que o
dr. Pinheiro fosse .para o palácio;
quando succcdctt o contrario, diminui-
ram as ameaças, mesmo porque, soube-
ram que até o juiz federal tinha tele-
graphado para o Kio, narrando as pc-
correncias e dizendo-se sem garantias
tambem, para conceder vários habeas-
corpus requeridos á sua autoridade ju-
dioiaria.

Realmente, é um verdadeiro heroísmo
a reunião do nosso governo e do Con-
gresso, sendo que, deste, alguns mais
tímidos já buscaram esta capital, em-
bora dispostos a voltarem, logo_ que
saibam de mais garantias dadas á op-
posição.

O Espirito Santo então es'.a anar-
cliizado...

Não ha duvida !
E acreditam na victoria os oppo-

sicionistas ,
Sim, uma vez que temos dois re-

médios, ou de ser ntlendi-.la a intervém
ção reclamada pelo dr. Pinheiro Junior
ao poder executivo da Republica, ou
aquelle que desde dezembro está eu-
trcgtie ;i commissão dc Justiça da Ca-
(liara o já agora do Senado, condensa-
do na sub-indicação Paulo-Dcoclccio
João Luiz.

Confiamos na moralidade do governo
c na unidade de vista da politica do
paiz, que não negará o apoio a uma
obra de elevado saneamento .moral c
cpublicano a bem de um 'Estado, que,

além do mais, emquanto apenas arreca-
da pouco mais de ires mil contos deve
setenta e tantos mil contos ao estran-
geiro, que ha tempos vêm iir.portunan-
do a União, r.o sentido de ser embolsa-
lo de somma tão notável c tão mal
amparada.

Xáo se pódc crer que haja no Con-
gresso quem — portador de uni nome
«ligno — defenda essa politica que tem
sido a mais perigosa lepra dos Estados
do federação...

Lcvantamo-nos. O dr. Ccrquinho
ainda teve uma palvra dc maravilha
para a urbs carioca, que, aquclla hora,

da tarde, parecia incendiar-se sob a
inundação aluazailora de um sol ver-
ditdeiranicnle tropical.

Poliria parn Villa Yrllia

No Conselho Municipal

il questão da venda do pão
Hontem, ao contrario da sua li.!:ttial e divertida comniodidade disc-fi."o Conselho Municipal funeciorou Sanimação, agradando ás galcri.is \Vta a sessão e após os pequenos'o - ^

tuineiros tramites do regimento, o 
'<fr

Leite Ribeiro oecu.ieu a tribuna ii«.,ificando uma indicação, que foi -i-,
vada, 110 sentido do Conselho, por'-,'termedio da mesa, telégraphar « P0',„missão municipal de Buenos \ir,'* 

"'

gratulando-se pelo facto da Rev'i'i'.',
Argentina cominemorar a .j,-i!;l .__,__• ',.
sariada suai independência nolhie',
.Depois disso,, o alludido consellHrn
justificou o seguinte projeeto rela-ív.a hygicne dentaria escolar:

Art. 1" _ Fica o prefeito autoriza!,,
a crear o regulamentar o serviço ner.
maneute de hygienes dentaria escolarcontratando ou nomeando o pessoa! ¦'.'
clinico indispensável.

Art. 2'' —- Toda a população infantilelas cs>>Iri3 municipaes fica obrieid.
a inspecção e tratamento d(iiv*atio.. 

"Zs-
do todo o serviço gratuito para as c-'ancas cujos paes, uitores, ele nio
possam satisfazer ;í retribuição coiiitan-tc da tabeliã permanente, que a Prcfci-
tura previamente organizará.

Pàragrapho unico — A arrecadaçio
resultante da retribuição acima iriirida
reverterá, jior completo, para o K.ihiió
Escolar, e, na falta deste, para as Cai-xas Escolares designadas pelo preferiu'.Art. 3" — Fica o prefeito autorizado
a fazer as despesas indispensáveis iexecução desta lei, abrindo os nccci-
sarios créditos.

Art. 4" — Kevogani-se as disposições
em contrario .

Por fim, o sr. Leite Ribeiro, volwn-
do, pela terceira vez, á tribuna, tratou
da questão da venda do pão, respondi n-
do «io nosso editorial de hontem.

O orador começou accetituando <j ••
o desaccordo entre *o seu ponto dc vis-
ta, cm questão, e o do Correio da Ma-
nhã, era mais appaicnte que real. Nós
nos prcoccttpamos tiuntcdiatamcnie com
o modo como cra vendido ao povo o
pão, advogando a venda a peso; o ora-
dor cuidava mais directamente, não do
modo, mas do preço pelo qual era o
pão exposto á venda. No fundo, porem,
os intuitos eram perfeitamente idcn::-
cos: evitar que o povo continue a ser
explorado. Afnstaitdo-se, todavia, dos
conceitos a respeito da questão cm.itti-
dos cm o nosso editorial, o sr. Leite
Ribeiro disse que sc o simples modo
de comnieroiar tivesse influencia doei-
siva sobre a carestia ou barateamento
de qualquer artigo, é evidente que todos
os cereaes, líquidos, etc, de venda su-
bordiuada a determinado systema.do pe-
sos e medidas, não estariam caríssimos
como .estão. Se não se podia obter a
fixidez do preço do pão sem a sua
venda ser feita a peso, certo tambem
era que de nada sorveria esse proees-
so de venda sem a complementar tarifa
ção, como esta não podia ser imposla
.10 negociante, por infringir isso a li-
herdade do cotnmeroio, da difficuldade
se deveria sair pclo meio do auxilio in-
dirocto. Não ignorava o orador, como
o Correio suppunha, que em muitos pai-
ze- o .pão é vendido a poso; o Correio
foi que apparcntou ignorar qne a íi:.:i-
ção do .preço, cm relação ao peso, não
era um absurdo, pois cra pcrn.itt.ido em
vários paizes, inclusive na França, ci'
tando o orador, a propósito, o que a
respeiío disse Dallos, no seu Pclit Di-
clionairc de Droil c .-ifíiriniiiido, por
outro lado, que na Argentina o pão é
cguulmenie vendido a peso, corroborai!-
do, dcst'nrte, a allegação p-or nós for-
nuilada, Continuando as suns conside-
rações, o orador lembra o facio do sr.
Bento Ribeiro, quando prefeito, ter liai-
xado uma tabeliã de preço de uns tan-
tos artigos de alimentação, não ten lo
semelhante medida surtido o menor rc-
soltado pratico. Após haver reaffirma-
«lo que a venda do pão a peso, «se:.:
Jirefixação do peso, uão resolveria .1
questão, o orador passou a responder
nos reparos feitos pelo Correio acerca
do seu projeeto, sobre pias e vasilhas
oulras cm logares públicos, procurando
defender-se.

¦« oi,» n m

O «sr. Deoclecio Borges recebeu ain-
da o seguinte telegramma:

Ficloria, 2;, — (A's 5,20» — Neste
momento, aitravessou a cidade um con-
lingcnte de policia, com cometa á ften-
tc, com destino, policia c cometa, á
Villa Velha, onde um capanga adver-
sario disparou carabina em frente da
reáideiKia de amigo nosso. Assini

icroando pretexto para «iffront.is, vae
a gente adversaria fazendo soffrcr a
população ordeira. O seu sentimento dc
humanidade podia determinar qualquer
medida para tranqüilizar os desampara-
dos da prop-.ia justiça. S
Pinheiro Junior, presidente

atuações

""*"'¦ ..¦ iWJg^fc^g) r_t pri ;¦¦

áDagncultura no Esta?
[ do do Rio de Ja- •

neiro
Está quasi concluído o serviço de

inspecção ás culturas feitas tio territa-
rio do Estado do Rio de Janeiro c que
disputam os prêmios de aniív.ação oe-
ci ciados pelo governo.

As ultimas chuvas que inundaram
grande parte do Estado do Rio, força-
ram a respectiva commissão a retar-
dai os trabalhes.

As medições de varias culturas de cr-
re;- foram feitas cm canoas^

A respectiva commissão, consli.uida
peles srs. drs. Dias Martins, director
do Ministério da Agricultura; Créso
Braga, 2'' official d. mesmo Ministério,
que está ;i disposição do governo flu-
minense, e Waldemar d*. Paiva, inspe-
ctor agrícola, acha-se no interior do
Estado, concluindo os seus trabalhos, r,
«lentro de poucos dias, apresentará to-
dos os mappas das inspecçSes feitas,
acompanhados de pllotograpliias e dc
cadernetas cont as medições das cultu-
ras, o que habilitará o governo do Es-
tado a affcctuar o pagamento dos pre-mios qtie sc elevam á somma de rs.
iuo:ooo3ooo.

O ministro do Interior eomirrr.ou
hontem a nomeação do sr. Hugo Ca-
i,cí0t,..!?' Cam;i^¦, no logar de auxiliar
da Bibhothcca Nacional.

branoe comniissão Portugueza
pró-Patria

0_ cemanendádor José Gomcilves Gui-
matr.es. tliesoureiro da 2" sub-comm;'s-
sao, entregou ao sr. Antônio Ribeiro
de Seabra, thesourciro gera] da grandee.mmssão, a qtimra de i.8Gi?5<-.o
proveniente das seguintes fontes: re-
cita no theatro de Caxambu, 1:03o? •
produeto do varias se^íies do e-uc-na
Lapa, -de propriedade do sr. João dasNeves, .ijiSjoo; '-soirée-' mo restau-
rame Assyrio, a 3 do corrente, d>o$ooo

O thesatiroíi-o d-i .referida g» s-.i!,!
commissão já arrecadou a quantia de
126S000, produeto da .porceatage.:ii of-ferecid.i d Cruz Vermelha Portugueza
petos ..atores da revista "Meti bo't¦Bonten •

VMX COXFKPiiTrXOíA

A Central não jiaza nos
seus credores

Confcrcnciou honlem com o minislro
da Fazenda o dr. Arrojado Lisboa, di-
rector da Central.

A conferência versou sobre as diffi-
ctildíidcs em que se encontra presente-
mente a direvíoria daquella via ferrei
para wirW'-:. os seus credores.

Oi.. Duiibam, sub-dirtclor
da Contabilkladi da Central, que assis-
tin á conicrenci.'., lembrou ao sr. Ca-
logeras algumas providencias que, ap-
provadas *por s. <:x., virão tirar a rc-
partição da situação embaraçosa em que
se cuconlra.

O ministro da Fazenda prometteu cs-
tildar o assumpto.

S.N. DE AGRICULTURA
A próxima Conferência

Algodoeiiia
Está definitivamente marcado para o

dia i° dc junho próximo a inauguração
da Conferência e Exposição Algodoeira.
acto esse que será presidido pelo pre-sidente da Republica.

Contiini'a a commissão executiva .1
receber o valioso concurso dc presti
niosas instituições do paiz e de par-t.icularcs outros que confessara o seu
vivo interesso pelo brilhantismo do cer-
.amen.

'E' já bem elevado o numero de me-
morias que aquella commissão tem ro-
cebido e de que j.i demos noticia.

Durante os trabalhos da Conferência,
o sr. Eiinvco Martins, inspector agri-
cola c representante do Estado do Coa-
rá, fará tuna interessante exposição so-
bre o algodão Moco.

O Centro Industrial do Brasil infor-
mon ú Sociedade Nacional de Agricul-
tura já haverem respondido ao inque-
rito.que, a seu pedido, promoveu !.)-'
fabricas de tecidos de algodão, em cujo
numero csião incluídas as niais impor-
tantos. Este inquérito, com todas as re-
sposlas, será acompanhado de grandes
mappas, dois dos quaes oecupam cada
um, cinco folhas extensas. No dia 30
deste mez o Centro Industrial fará en-
ircg.i á Sociedade Nacional de Agricil-
tura de todos os respectivos docutiiem
tos.

^V

Liga Brasileira contra o
anafphabetismo

IM I'O I ITA XT BS 1 il.SOLUÇÕES
A] r,ir.i co:t*.ra o 'Ana-Iphabctisino con*

mun-eou a sua eoníenerc de Barbacenn n
creação de mais uma escola gratuita mas-
ciilma, denominada "Rio /llranco", com 1
írequeucia de 106 alutnnos, Participou ia:*.-
'" -a a Associação >Kspirita Espirito-santense
de Cachoclro do Itaperacrim estarem jáfunecienando «loas escolas gratuitas, umi
nocturna e outra diurna, com a ifrequen-
c'n de 154 alllinnos.

O 1" tenente Fernando Lopes da Cosin.
do 4" batalhão «lc ártilheria dc posição, «h
Itahia, tomou a resolução de fazer uni 1
conferência em prol da instrucção prima*ria i obrigatória.

Foi nomeada uma commissão co:n-.o:t.i
«ios drs. Julio Cucdes, Carlos Seidl c.M •
reira Guimarães e d, Maria Santos, parnsolicitar do cardeal Arcoverde o auxiüi
do clero, encarreçaíido-se o ir. Luli P'-
mier de- csual missão no -Estado do Rio.
tEste associado communieou ainda a cre?.-
Ção da 'Liga Carnpista, devido á propagan-i-i
tenaz da imprensa local, e a creação, n^í-i
Associação iltcncíiccnlc Coínmercial Sui>-
urbana do líbíado do lí.:o, ds ontra c -
cola nocturna para cdullos e menores da
sexo masculino.

O sr. Armando Dantas foi incumbido de
aetiiar j.-.n!o no Coascüio Municipal rc
sentido dc oliícr nm projeeto tornand-i
Cibriga-.ori.i c inslrucçrio cm tudo o «listri-
cín.

Picou resolvido que o-n ío(Ítb as pran*
des datas nacionaes a Liça fará confere;:*
ci^s publicas sobre o civismo.

_ Resolveu ainda, por proposta de A. M.i*
na S.';*itr,=, enviar uma mensagem --íe Io::-
vor c -ic agradecimento aca deputados t\}'?-
subscreveram o projeeto que declara a Liga
instituição de utilidade publica.I*oi marcada nova reunião p~rn amjíilil.
ás 4 horas, no I.i'cc*.i de Arte3 e Òíti-
cios.

—¦-•.¦ —im.iaTXx~ll__p*&&u*~—~-- —.- - —

REVESAO BI. T*>r l-ROOESSO
DE ArOSICNTAnOlMA

T*m aposentado ouor roce.
bor UTiitilii-aifio atldi-
ciounl

•Havendo o mestre de linha dc i*casse, da Central do Brasil, Josc Ar-tonio Pinto de Araujo. solicitado revi-sao «ie seu processo de aposentadoria.atira de lhe ser assegurado o direito :i
percepção de mais 20 o|o de gratifica-ção addicional, obtida c:n ioir, o mi-nistro da Fazenda pediu ao'seu coli. -
ga «I.a Viação informar se foi 011 rãoresolvida a duvida de fls. 6 do incluíso processo e se. em conseqüência fo-'
pago o referido addicional.

$
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Um caso serio que
a policia apura

A firma Gonçalves Campos aceusa da
de ter peitado um malandro
para matar o sr. Paula e Silva

" Eram J i|- hora3 da tarde, de hon-
lem mais ou menos, quando, quc-ran-
ia a calma habitual do gabinete do

Inspector da Alfândega, ali penetrou
a supplcnlc de policia Santos Sobrinho,
levando seguro pelo braço o despa-

diante geral Se-
». Ml

I' ''%•'-
ir- vi!,,*l.'.f':.''.:

« y l' ¦' ' '•; 1
___„ lt'l

A Mc

bastião Moreira
Marques de Pi-
nho.

O facto des-
pertou logo a
attentão geral,
lim pouco esta-
vamos a par de
tudo, com 03 mi-
nucias que pas-
sumos a expor,

do accordo com
o que nos decla-
rou aquelle sup-
plcnte.

Disse-nos o sr.
Santos Sobrinho
que ha tres ou
quatio dias um

crcoulo que cos-
tuma ir á sua
casa, conhecido
pelo alcunha dc"Moleque Ante-
nor", declarara-
lhe que 'havia
sido procurado

nor" pelo despachante
.Sebastião, o qual,

rin nome do uni dos sócios da firma
-jonçalvcs Campos & '(*., precisava dc
Uin lionicní que inalasse o inspector da
f-líandega, tendo Sebastião procurado
,•'!,: "Moleque Antenor" por coiiiiar
nelle.

Deante da gravidade da declaração,
<i supplente Santos procurou logo o 2"
delegado auxiliar, a quem coinniiiiiicou
o iacio, assim como ao inspector da
Alfândega, tendo 'ficado combinado que
clie seguisse sempre o crcoulo, até que
o prendesse, cm companhia do referido
despachante,

Até hontem tinha vislo o crcoulo c
o despachante encontrarem-se cm va-
rios pontos, o que comprovava o que"Moleque Antenor" lhe dissera, e que
mais verdadeiro lhe parecera por se
acharem os dois, ihontcm, a cotifabu-
lar na poria da Alfândega — 110 mo-
mento cm que se esperava que o in-
Spector saisse, Foi nessa oceasião que
os prendera.

Dsse-nos mais o supplente Santos,
que o negocio fora tratado por i :ooo$,
lendo j.i "Moleque Antenor" recebido
aoo$ooo, por conta do "serviço".

"Moleque Antenor", confirmou na
Alfândega as declarações do supplente
Santos.

Dados os precedentes, porém, do des-•incluir.- Sebastião, que negou a pé'firme o que lhe imputavam, não se
pude affirmar com segurança sc são
verdadeiras as aceusações.

Acredita-se mais na Alfândega que,
Se o que diz " Moleque Antenor" não
i: o resultado de um plano, cujo trama
.'¦ó a policia mais tarde poderá «apurar,
essa ''resolução extrema" da casa Goii-
Calvos •Campos & C. não passa de mais-.1111 dos seus muitos disparatados c
innocuos processos de afaslar o sr.
iVutla e Silva da linha «|ue vciu seguin-
ilo com relação aos contrabandos do
Iterozene e gazolina, passados por
uqucllti firma.

ü despachante Sebastião c " Moleque
Antenor" foram removidos para o i°
districto. Acareados ali, Sebastião ne-
gou as aceusações que lhe furam fei-
;_3, confirmando "«Moleque Antenor"
as suas declarações que, entretanto, di-
vcrgeni em alguns pontos das do sup-
..lente Santos Sobrinho, que tambem
ucpoz.

ÍI * *
,1 HISTORIA Dit! VU COX*

TUA 15 ANDO

(1 que acima ficou dito foi o que
te passou na Alfândega, com a interven-
<;ão do supplente S.nücs Sobrinho. Mas
iiue interesse linha o sr. Gonçalves
Campos ein "eiiminrir" o inspector
Paula c Silva? Volta, assim ii baila,
o famoso contrabando de kerozcni: que
a firma tentou passar, ha tempos, c que
tanta celeuma provocou. A firma foi
obrigada it pagar os direitos que impor-
taram eni mais de 300 loooÇooo, corren-
do o processo 03 seus tramites legaes.

sr. Paula e Silva, até então resi-
diado ú -ua llumaytá n, .}, viu-se for-
çado, por motivo de moléstia a se mu-
dar para a rua Santa Clara; cm Copa-
cabana, onde o procurou um advogado
da firma Gonçalves Campos «t C. Queriaclie que o inspector ila Alfândega não
exercesse pressão nenhuma sobre os nc-
gociantes eni questão, deixando que o
processo corresse normalmente. Fez-lhe
sentir o Sr. Paula e Silva que absoluta-
mente não sc afastaria da sua linha dcconducia, cumprindo á risca o ecii dever,

Pa5..-iin-se (lian e agora surge esteescândalo, que com grande apparato cs-«curou liouteni na Alfândega.
ma farça? Algum plano de Moleque.iiiünor de cumplicidade com o sup-

.'.ente Santos Sobrinho? E' o que odelegado Calta Preta vae apurar, in-icressado como está rm esclarecer toda

Antenor Marinho, ou o Moleque An-
tenor,. como o baptisou a gyria, dizemos
francamente, gaguejou uo scu depoimen-
to. tendo toda a gente a impressão dc
que elle não estava contando a coisa
direito.

Ouvido pela autoridade policial, disse
elle que no principio do mez que corre,
entrou num botequim da rua Pereira
Nunes -e ali fora informado por seu
caixeiro quo um cavalheiro deixara
ura recado para que o procurasse no
escriptorio da rua Theophilo Ottoni
n. 17. Ali encontrou um senhor gordo,
alto, de bigodes pretos que lho propoz
um negocio, no scu dizer muito vanta-
joso e sem perido algum. Elle, Antenor,
deveria "fisgar" um senhor que lhe
seria mostrado. Que não se iuconuno-
dasse com a policia c com o resto, por-
quanto estava encostado em "boa arvo-
re". Havia dinheiro em quantidade e
advogados não faltariam. Essa confe-
rencia teve logar no dia immediato ao
do recado, á 1 hora da tarde, precisa-
incute. O senhor gordo, que depois
soube chamar-se Campos, marcou um
encontro para o outro dia, atrás do
edificio da Bolsa, 'encontro que teve
logar, recebendo então, por conta de
um conto de réis, quantia estipulada
pelo negocio, 2oo$ooo. Pouco depois
ipassaram tres senhores c o sr. Campos
mostrou-lho o homem que deveria ser"fisgado" e que ia 110 meio, o inspe-
ctor Paula e Silva. Acoeitou o nego-
cio apenas para explorar o sr. Campos,
a quem foi apresentado pelo despachan-
te Sebastião dc Pinho, o mesmo quodeixara o recado no botequim da rua
Pereira Nunes. Não linha «absoluta-
mente intenção alguma de pôr em exe-
cução o plano engendrado pelo sr. Cam-
pos, tanto assim qtie nunca foi á rua
Humaytá c nem tampouco procurou co-
íihccer o. inspector Paula e Silva, que
apenas viu uma vez e tanto isso era
verdade quo procurara o supplente San-
tos Sobrinho a quem denunciou a

Referiu-se aos encontros que teve,
quer com o negociante Campos, quer•com. o despachante Pinho 110 largo da
Carioca e ás conversas que com este
ultimo tinha pelo tolchonc ri. 3262,
Norte,
o m.i-01-.ncxTO do sifrog.

TK SANTOS SOHHIX-K)
Como já dissemos acima, foi este

supplciitc quem levantou a lebre, hon-
tem na Alfândega.

O seu depoimento era. portanto,imprescindível. Disse elle, uo inquérito,
que 110 dia 19 deste niez foi procuradoem sua residência por Antenor Mo-
leque, que lhe contou que 11111 ds.pa-
chame da Alfândega lh_ propuzera, cm
nome de um negociante, dar umas fa-
cadas em um funecionario da Aliau-
dc-gn, residente á rua Iltunaytá 11. 

''., 
o

que- soube ser o sr. Paula c Silva. I.e-
vou este grave facto ao. conhecimento
do 2" delegado auxiliar e"por conselho
deste ao inspector dn Alfândega, fi-

.cando combinado então que o «íepornic
seguiria todos os passos dc Antenor,
afim de •prender os aceusados em fia-
graníe.

Antenor disse-lhe que no dia co
encontraria o despachante alludido c o
coiiuncrciautc no largo da Carioca, o
que se verificou ás 7 lioras da noite
Viu Sebastião e um senhor baixo, cheio
de corpo, bigodes escuros, chapéo dc
feltro, conversando com Antenor, alrás
do mlclprio ali existente. Antenor dis-
se-lhe ainda que na noite desse mesmo
dia recebera :oo$oco, por couta. No
dia ai, novo encontro se verificou, o
que lhe lez acreditar que tudo quanlnlhe dissera Antenor era verdade, lí,
«assim icsolveu, hontem, prender Sebas-
tião dc Pinho, o que fez, quando este
conversava com Antenor na Alfândega.
Accrcscentou que Antenor o conhece,
porque é scu vizinho.

As declarações do supplente são mais
011 menos semelhantes ás do Moleque
Antenor,

O ni-SPAOHAXrM SKDASTUO

DE PI.VItQ

O isr. Sebastião de Pinho é despa-
diante dc varias firmas e, dentre cilas,
da Gonçalves, Campos & Comp, In-
terrogado por nós liontem, 110 i" dis-
trieto, declarou cllc que é nbsolulamen-
te falso o que diz Antenor, a quem não
conhece o que peta primeira vez vê na
delegacia.

E quanto ao que disse o supplen-
te Santos Solininho ?

Não sei que interesse tem esse
moço em aee-usar-me.

Toda gente na Alfândega me conhece
o sabe que eu seria incapaz dc mc ai-
liar a qualquer bandido para unia vin-
gança de tal ordem.

Antenor diz que o in.crpellou va-
rias vezes pelo telephone.

Este moleque mente. Como já lhe
disse, nunca o vi mais gordo.

As suas declarações foram tomadas
por termo e á noite foi clie acareado
com Antenoi', mantendo ambos as suas
declarações. O sr. Sebastião e mole-
que Antenor foram postos cm liberdade
hontem mesmo.

Hoje deverá depor o sr. Gonçalves
Campos.

TEMOSIAPEL...
MUITO DINHEIRO
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BRASIL
A ordem do dia da sessão de hontem

do Senado estava quasi toda esgotada
.cm que ninguém pedisse a palavra, pois
na sua maioria era ella de interesses
pessoaes, quando o sr. Urbano anium-
ciou a continuação da a* discussão da
proposição da Câmara do3 Deputados
n. 152, de 1913, que abre, pelo Miuis-
terio da Viação, o credito de . . .•
16.341:960,500, para attender a servi-
ços da Estrada de Forro Central do
Brasil. , .

Esta proposição tem uma emenda uo
sr. Raymuiido de Miranda, autorizando
o governo a nomear uma commissão
físcali.adòra, afim de examinar as con-
tas ãlltcs dellas serem saldadas, emenda
que a comniissão dc Finanças houve por
bem rejeitar.

O sr. Raymundo pediu a palavra para,
ainda uma vez. discutir o credito e dc-
fciider a sua iniciativa. Começou o re-
presciitantc alagoano estranhando que a
commissão teclmica tivesse dois pesos
e duas medidas na espécie em. lide, la-
montando que o sr. João Luiz Alves,
autor do parecer contrario, não se
achasse presente. O anno passado, num
credito de semelhante natureza, o go-
verno designou uma commissão do Mi-
nisterio da Viação para fiscalizar as
despesas pelo sr. Frontin. Foi este o
critério da commissão de Finanças e
agora o critério é differcnté. Por que.
perguntou o orador, esse systema de
dois pesos e duas medidas?

Fez o histórico do credito-monstro,
descrevendo a sua marcha apressada
pelo Senado, a ponto de se querer for-
çar a sua approvação quasi á meia-
noite, 11a ultima sessão du 31 de dezem-
bro de 1915. O sr. Rosa e Silva im-
pugnou-o, reclamando informações, e O
Senado, reconhecendo que o credito er»
apenas um recado pedindo muito di-
nheiro, não teve coragem em approval-o
de afogadilho. A sua emenda era um
gesto de cohcrcticia do Senado, pois não
era moralidade administrativa aquella
maneira de se mandar gastar sem se
indagar dos fin3. Examinando os papeis
que acompanham o pedido, o orador ar-
gunieutou e provou que nada havia até
que justificasse o credito. Tantos mil
contos para isto, tantos mil contos para
aquillo, etc., etc. Nada mais, e não
Se coinprehendia como uma asscmbléa
politica, tão adepta dos cqtiilibrios orça-
mentarios, se dispuzesse a conceder cre-
ditos fabulosos nas escuras, sem infor-
inações, só ponpio nâo era gentil que
se melindrasse um director de repar-
tição.

O Senado tinha o direito, eslava na
obrigação de .duvidar da legitimidade
das contas apresentadas, embora todos
soubessem que ellas já estavam pagas
c o pedido era apenas para concertar
a escripturação,

E concluiu o orador, rcafíirmando
que lhe mereciam pclil.** e inteira còn-
liança os actos do presidente da Repu-
blica e do seu ministro da Viação, acre-
ditando até que ss. cex. não se oppo-
riam á fiscalização que vinha de sug-
gerir.

liuincdiatamentc ao senador alagoano,
pediu a palavra o sr. Francisco Sá.
Foi s. ex, o defensor desse credita
na noite dc 31 dc dezembro e sentia-se
na obrigação de voltar a amparal-o.
Negou que o critério da comniissão de
Finanças fosse dc dois pesos e duas me-
tiidas. Disse que o similc do sr. Ray-
inundo falhou, pois no caso do sr*;' Fron-
tin uma comniissão fiscalizadòra impu-
nha-se, tratando-se de despesas extraor-
dinnrias. No caso em debate, a despesa
era ordinária.

.— Para as despesas ordinárias, ha a
lei do orçamento, aparteia o st*. Ray-
inundo.

Continuando, o sr. Francisco Sá lem-
brou que a emenda do scu collega ala-
goano. viria crear umn nova repartição
dentro da Central do Brasil, o que seriao cabos c atlgiucutaria as despesas daburocracia.

Não apoiado, exclamou o sr. Ray-mundo. N0 Ministério da Viação hafunecionarios competentes, dos q«ies o
governo se utilizaria.

O senador cearense proseguiu, alie-
gando que a cxigiudadc de documenta-
Çao podia ser supprida, se assim . en-tendesse o Senado ou o próprio Tribunal
de Contas.

O sr. Sá Freire pediu a palavra.Cohcreiite com a sua velha altitude anunca esmorecendo no desejo de manter0 equilíbrio orçamentário, coufe*"*ou oorador, votaria contra semelhante cre-dito. Aflirmou qoe o sr. Raymundo deMiranda ú quem estava com a boa dou-truta e a razão Um assistia.O sen voto é uni voto systematico
aparteou o sr. Francisco Sá.

O si*. Sá Freire continuou, lamcn-
que o Senado fosse coagido arejeita- a emenda Raymundo, que emnada lhe lana mal.

Assim, conhecendo como conhecia amatéria cm debate, antecipava o seuvoto favorável «í emenda c, talvez, cou-trano a proposição.
Encerrada a 2- discussão, foi a suavotação adiada, como o resto da ordemdo dia, por falta de numero.

A VIDA DAS AMÉRICAS

Palavras do sr. Mc. Adoo
O5 Esfados Unidos e o problema de.

marinha mercante
O sr. Mac. Adoo. ministro da Fa-

zenda dos Estados Unidos, que esteve
ha pouco tempo 110 Rio de Janeiro,

quando dc volta
do Congresso,
Financeiro Pau-
Americano, re-
centemente re-
unido em Buc-
nos Aires, ao'
chegar n Nova"York, interroga-
do pelos jorna-
listas, declnr.'iu,
entre outras coi*
sas o s-rgiume :" Nossa e_-
cursão pelas Uc-
publicas l-a'i"*is.
foi sobremodo,
iiistructiva e in-
teressante.

Todos os . pai-
zes que visiui-
inos receberam
os dei ç g a d os
norte - amerien-
nos cordia-uii-n-
te e a aniisln-
sa hospitalidade
que nos foi dis-
pensada conlri-
buiu grandemeii-
te para tornar
muito agradável

a nosia permanência nas lindas capitães
em que estivemos.

Somos limito gratos a todas as ge-
ncrosiis attenções que uos tributaram,
sendo-uie impossível dar uma idéa exa-
cta do encanto pessoal e da hospital!-
dade_ esquisita desses paizes latino-
americanos que timbram por uma dis-
tineção invejável, muito sua, muito
pessoal.

Não tentarei descrever as impressões
colhidas nos paizes visitados; devo di-
zer, entretanto, que, se bem ipte espe-
ras.se encontrar formosas e bem cous-
truidas cidades, jamais pensei que n i
belleza^dellas excedesse muilo dc qitan-*«o podia eu imaginar. 1

Desejaria. 110 nosso próprio inteires-
s«\ que todos os commerciantes e ca-1
il«jtalistas norte-americanos jludessem
visitar essas formosas nações, afim de,
que apreciassem ; pessoalmente como jsão ricos esses paizes, como são graii-
des os seus recursos, como rapidauien-
té pi!tis so desenvolvem, cheios de op-
portunidttdcs pura os norte-americanos
que disponham de capitães e so sintam
animados de iniciativas.

Tive o privilegio d«- falar rom os
presidentes do llrasil, do Uruguay, da
Argentina, do Chile, do Pçrú, o tam-
bem com os principaes estadistas, dis-

O sr. Mac. Adoo

cr.lindo com elles as grandes questões
de interesse nacional, lim todos esses
homens dc governo encontrei o firme
desejo de fortalecer as relações com-
mçrciaes, financeiras e políticas com os
1.3'ados Unidos. Falamos numa attitu-
dc genuinamente amistosa, isenta de
toda a suspeita de desconfiança para
com a Norte America, que em gráo'.uais ou menos elevado cem existido atâ
agora entre algumas das republicas do
Centro c «la America do Sul.

Caso este sonho venha a rêalizar-sc,
penso qnc elle contribuir!, paia tim cs-
tavel, rápido e pacifico desciivolviinen.
to de iodos os Estados americanos, mui-
lo mais que qualquer aclo político <io
S«'Cillo.

Seria indubitavelmente um acpnteci-
mêmo transcendental que a integridade'politica e iterrilorial «lé qualquer nação,
grande 011 pequena, pudesse assegurar-
sc mediante nina- unidade de acção c
ur.ia. unidade de interesses.

Se assim acontecesse não existiriam
no futuro limites para as Américas,
que se tornariam tão inexpugnáveis
quanto poderosas para fazerem o bem."

Tratando do grande problema do mo-
mento. o da marinha incVcante, disse
o sr. Mc. Adoo:

"Todos os políticos com os quaesfalei salientaram com cnthusiasmo a
importância que rcvesie o problema da
organização de uma marinha mercante
sob a 'tutela dos Estados Unidos ou
sub as bandeiras «los paizes americanos,
para fomentar sob bases duradouras as
relações commerciaes «• financeiras en-
tremas Américas. Não encontrei uma só
^iiniáo divergente cm tal «ssum/plc».
Todos os estadistas se pronunciaramfavoravelmente a idéa, pois roconhe-
cem que o -issunipto é o mais iniportan-
te que prcoecupa as nações do Novo
Mundo.

lím todos os paizes que visitei é uua-
iiiuie a corrente para que se organize
uma alta ccmimissão internacional quevenha aos 'Estados Unidos para resolver
urgentemente o problema da marinha
mercante.

Está admittido que só os Estadosl.uidos dispõem dc recursos financeiros
para levar a cabo lão importante em-
prch .udiniento.

Vários estadistas sul-americanos não
vacinaram em declarar que sc o gover-no dos Estados_ Unidos deseja verda-
deiramctite servir os seus próprios in-
tereáses em harmonia com os das na-
Ções iia America Meridional, pode fa-
zel-o, auxiliando aquelles paizes grave-mente infectados pela falia de navios.

1'. os listados Unidos não deixarão
«le fazer cin breve prazo algo verdadei-
ríimente pratico."

NÂO SE ESQUEÇA
QUE HOJE no

O anniversario da in-
dependência da

Argentina
A recepção offerecida pelo

sr. Ayarragaray
Comniemorando a grande data dc 25

de maio, o sr. Lucas Ayarragaray, mi-
nistro da Republica Argentina junto ao
nosso governo, offereceu hontein uma
recepção ao corpo diplomático, ni-tndo
official e á alta sociedade carioca.

Ü qua 'foi essa festa, qne ha de ficar
marcada como uma das mais brilhan-
tes até boje realizadas nesta capital,
dil-o-ão quantos estiveram na legação
argentina, na tarde ele hontem,

lüs vastos salõe9 do histórico pala-
ceie dai rua Senador Vergueiro, antiga
residência do barão ide Cotegipe, re-
gorgitavam de convidados.

Todo o ipalacete eslava linda e artis-
tSc-iuieiitc decorado, (imperava o cn-

canto do mundo feminino, que se sen-
tia bem naquelle paraíso de arte e luxo
que imprimem á legafãol argentina,
mine. e mlles Ayarragaray.

Houve canto, musicas e dánsas. 'Por-
que além de uma escolhida orchestra
de tziganos e de uma banda marcial, lá
fora, 110 parque, os ministros árgculi-
nos proporcionaram aos seus convida-
dos vários números admiráveis de can-
to magistralmente interpretados por ;.i-
tistas de valor.

Nn torrasse da legação, graciosas, pc*
queniuas mesas armadas para o chá e
doces. No salão de janar, uni profuso
serviço de btlffçt.

A recepção, que começou ás 5 toras
da tarde, só terminou ás primeiras ho-
ras ila noite. Tanto o sr. Lucas Ayar-
ragaray como a sua distiucta senhora
e genlillissimas filhas foram de capii-
vanío attenção para com os scus con-
vidados.

Dentre o extraordinário numero de
pessoas, notámos as seguintes:

Coronel Tasso Fragoso, representán-
do o presidente da Republica; dr. Ur-
lano Santos, vice-presidente da Repu-
blica: Pandiá Calogeras, ministro da
Fazenda; dr. Sauza Dantas, sub-secre-
tario das Relações Exteriores; repre-
sc-níai-tes dos demais ministros de Es-
tado; Eihviii Morgan, embaixador dos
Estados Unidos; dr. Leão Velloso, pre-
sidente da comniissão de Diplomacia e
Tratados hai Câmara; dr. Azevedo So*
dré, iprcfeito; dr. Hélio Lobo; secre-
tario da presiden _ia; Duarte Leite,
embaixador de Portugal; Irarrazabal
Zni.arfu, ministro do Chile; Santos 'Du-
mont, José Carrasco, ¦ministro da Bo-
li via; Adhe.v.ar Dctcoigne, ministro da
Bélgica; Zeppelin Oberniullcr, ministro
«l.i 'Hollanda; Arlhur Peel, ministro da
Inglaterra; ministros Cardoso de Oli-
veira e Guerra 'Duvat; dr. Lauro Mül*
ler Filho, «Ir. Miguel Calmou, dr. José
Carlos Rodrigues, deputado Souza e
Silva, Coelho Rodrigues, Erasmo Mos*
queira, encarregado de Negócios do
Paraguay; Mariíio Herrcra, encarrega-
do de Negócios da Columbiaj Gomez
Garrigo, encarregada de Xegocios de
Cuba; Erasmo Callorda, encarregado

1 de Negócios do Uruguay; . Alexander
I Uenson, secretario da embaixada ame-
I ricana; Giusoppe Savont., secretario da

legação da Itália; Gabriel da Silva, o
| Paes Brandão, secretários da iinbaixa-
'da de Portugal; dr. Plácido Barbosa,
, conselheiro de legação Barros Pinu-ii-
tel; dr. Souza Bainh-ir..', dr. AUtulpllO
Nápoles de Paiva o Humberto Goituz-

1 ;•.•.*; Paul Barrcdo, dr. Galvão Bueno,
secretario du legação; dr. l.aphacl de'•••'yiiiiek, chefe da secção de Proto-
eólio do Ministério do Exterior; Syl-
\ io Rangel de Castro, secretario de le-
gação; Gustavo de Aguilar Pantoja;
Pedro Arrua Rodas, dr. Pereira Braga,
general Tliauinalurgo de Azevedo, dr.
José Braz, general Bento Ribeiro, dr.
Oscar Lopes, Julio Barbosa, dr. Luiz
Soares, dr. Sá Filho, dr. A. Ramos,
etc.

mm*

Buenos Aires. 25 — (A, A.) — A
alvorada dc hoje, anniversario da In-
dependência, proclamada cm 1810, foi
saudada pelas salvas dos navios da cs-
quadra, sendo prestadas continências
em todos os quartéis, ao ser hasteada
a bandeira nacional.

_.ii«-ii<7.. Aires, _S — (•¦• A.) -~- O
dr, Victorino de Ia Plaza, presidente
da Republica,, solicitou da empresa do
tlieatro Colou, que seja cantada no 'es-
ipcctaculo de gala, de hoje, a opera
"Fatist", dc Gounod.

OS ARMAMENTOS NAVAES

DEVEMOS PREFERIR
O SUBMARINO AO"DREADNOUGHT"

m
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O prin :ipc llen-

HA SALDOS E RETALHOS

tando

O navio-escola para a Marinha
Mercante

\ iniciativa d.i administração do
Lloyd Brasileiro, adquirindo o navio-
escola Primeiro de Março, para ado-
P'al-o exclusivamente á navegação a
vela o fazcl-a escola dos futuros offi-
ciaes «lu marinha mercante, c, ccrla-
mente, um dos maiores serviços presta-«los pela actual directoria da nossa"f-riiicipal empresa dc navegação á ma-
rinha do comniercio c .10 paiz.

O llrasii, di' ha muito se resulte
«!;i falia dessa escola, que cm todas as
marinhas do inundo constituo o primei-ro passo p..ra a formação do official
do m.tr.

C.iiiipri..«:,..•!-.-_ a administração su-
turior do J.loyd Brasileiro c com essa
iniciativa firmou no nosso paiz uin dos
Retos «ie mais valia dos tantos que>-•:. praticando na sua gestão.

Aos altos poderes públicos cabe .".gora"segurar o feilo patriótico dos srs.
Servido Dourado. Carlos Midosi e Mül-
ler dos Heis, pela sua iniciativa intel-
ligente ,• «jue muito honra a nossa pa-tria. porque a instrucçáo í o principal¦cc or para u pfogrcdiinenlo dos ;.'ran*des po.os. _A anterior exigência do próprioLloyd, de «pio 0s candidatos a prati-cantes de pilotos e dc machinas fossem
pubmetidos ii inspocçSo medica c a
mn exame preliminar das matérias cs-
sciieiues, ao curso, foi, inegavelmente,•.«' um alio alcance c agora a creação
do navio-escola. que, dentro dc 30 dias,
í.iirá barra fura. veiu completar o
grande esforço em prol da instrucçáo
compli ;a dos futuros officiacs dn nessa
frota de commercio.

Os nossos parabéns aos actuacs diri-
pentes do Lloyd, e oxalá que esse gTan-dc feito seja amparado pelos nossos
dirigentes com o carinho que merecem
as grandes iniciativas,

TIU-SUS MMMOAS
V l.ivi.mu Hriisili-ii-i ucnbiV de

ri-ci-lici' m-anilc siutiiiuMito.
13a. ltiin do i,avi-;i.Uo. 133

JUÍSVIO Dl' ÍNSTIIU-MT-NTOScmuaGicos_
Rstií tcinilnado o ínque*

lit»
l-.sja terminado «*> inquérito «obre o"*?".? % oçparelhos cirúrgicos da fir-sna üorudo Muniz e Cia, da 6» secçãoui*.^ Correios.
No seu rciaiorio, que acompanha osnu.03 houtern enviados ao juiz co-upe-

..'**" ,° '. dçl.gado auxiPhr acha «
v.r,>:"0%"u:l''';1 ('ar'J;)5o ''''"'o e Al-

-m *_.___!' 
'-''ra3A da k-i a. 3.130 de00 4» «teiir.ro i- inoj.

Os confrabandüs
Mais uma grande

quantidade de meias
apprehendidas

(Muitos tem sido os contrabandos ap-
prclicndidos a bordo do .Uincs* Geraes,
entrado 0111 20 do corrente dc Nova
_.or!«-, to.los porém pequenos,Attendendo a isto, o guarda-mór da
Alfândega resolveu dar, hontein, na-
quelle •naquele, uma busca rigorosa.

li andou bem inspirado o sr. Bayma
Belchior. Acompanhado dos officiaes
aduaneiros Pereira da Silva, Gonçalves
Pereira c André Henrique d'*>s Santos,
ás .2 iioras «la tarde, depois dc um tra-
palho insano, ... s. viu coroado dc
bom exito a diligencia. Entre os ante-
paros dos camarotes de 11 classe o sr.
Bayma encontrou tão grande quamida-
de de meias de seda para homens c
senhoras, que deram para encher tres
grandes saccosI

¦Acompanharam na busca, tambem, o
sr._ Bayma, os officiaes de bordo do
Minas Geraes Cândido Moreira da
Cunha e Horacio Ferreira Lopes.Ninguém de bordo, porém, soube cx-
plic-ar a existência dc taes meias em tallogar.

O parda-mór fez remove!-.... para a¦g-uarda-mona e deu conhecimento dociso no inspector.
— O official André dos Santos ap-nrchendeii tambem a bordo do jVftiioide 11111 estivador, antes da busca, cincodúzias de pares de meias de seda

IllliiÉiiigíilI
Quem 3í.-LZ_}l.[.H tem á incsn
Dc almoçar bem tem certeza :
1- do certo tambem tem
Certeza do juntai- bem 1

• .#1 r»i V

CASOATINIU 6 a reive.i.i idénl

O caso da "Águia Negra"
Um mandado a favor

do empresário
Toda a cidade teve noticia j;i, de quea nossa policia, depois de assistir, porscii3 mimcrosos supplentes de 'delega-

dos, duas ou mais representações 
'da

"Águia Negra", no .healro Recreio, rc*
solvcu suspender a representação porattentor cila contra a indispcnsawl
neutralidade que devemos manter.

A' vista disso, a empresa Loureiro
requereu ao dr. Alfredo Russell, juizda 1* vara eive], um mandado prohi-Intono, que foi hontem mesmo cor.c:-
Uitlo c -expedido.

Xcsse mandado o juiz asse-jura o di-
rei*o de proseguir a empresa r.a repre-
senração da "«\guia Negra", <¦ corami-
na a multa de cincocnla conlos «le réis
á -iiitorid.ide que impedir o cumpri-
mento, .ndcpen-Jcn;«i*ci!íc- da rcs-iei:-
saliílidadc que couber^

impasavel .1

mt» mr » a.. 
XO EXERCITO

ílOmliiU',1110 üe officiaes o
praças

¦Estão anuiin.iados os seguirrtes cm-
barques :

Para o norte até Manáos, no dia 31,
no antigo 'Arsenal dc Guerra, ás y ho-
ras da niauh : e

¦Para H. Paulo e M.rtto Grosso, no
dia 2 de junho, ás 5 horas da tar«l«\
na r.slaç_c Central da Central do
Brasil.

A Academia -.acionai de Historia, da
Venezuela, cm sessão de 15 de março
ultimo e por proposta dos drs. Felipe
lejcra, 'Eloy Gonzalez o Rafael I.opez
Baralt, elegeu seu sócio, por unanimi-
dade, o sr. dr. Annibal Velloso Re-
bello, encarresado de Negócios do Bra-
sil em Lisboa.

A LACAPÍTALE
'Continua a fazer grande reducção cm

preços. Camisas, camisetas, ceroulas,
cóllarinhos, punhos, pyjanias, meias,
luvas, etc., <*tc.

Artigos de pri.T.nira qualidade com
enorme abatimento. Gravatas de seda
de iSsoo a 3Í5»o. S. Carvalho & C„
proprietários. RUA DO OUVIDOR,
161.

'"¦»_».-»»¦
XA IÍUA JAI-Dl.M BOl^VICO

Um nato atronela uiu ca*
vullo'Acom,i."ahados de emas iordenançr,s,

cs capitães do Exercito Fábio I'*a-
'bricio e Raphacl Benjturin Fonsecla
passavam hor.tcni ú tarde pela rua do
Jardim Botânico, niontando, fogosos
oorceis.

De rebente surge -a:n automóvel de
a. 1.0S0, quo atropelou a montaria de
uma das ord-Siançãs. O pobre buce-
phalo teve uma das mãos partidas, fi-
cando no local do desastre á -c-ÇK-ra de
ecr sacrificado.

O facto foi -Omniunícado no íi° dis-
trieto por aquelles officiacs que dc-
clararam ser o automóvel de proprie-
dade do marque?, de Çarvalha«s, que
o dirigia e qv.; p.-aticaio o dclictQ «va-
diu-so-,

CKEUOJ.ES A POSTOS I

O Thesouro Nacional
vae pagar

O Thesouro Nacional vae cffectuar
os seguintes pagamentos de dividas de
exercidos findos:

de 10:000$, a Academia do Commer-
eio dc Pernambuco;

de 4i34o$3-!2, a Antônio Sallcs Nu-
nes Bcríord;

do 1 :o.| |i?, á Brasiliir.iische E, Ge-
sellschnft;

dc **oo!S, a Adolpho Eclcstcin;
de 9-I7-?/'*:. á Companliia E. F.

Goyaz;
dc <|S5$$oü, a E, Carneiro Leão & C.J
de 4.47Í/6.14, a Porfirio Américo de

Ramos;
de _*509$Soo, a 'fhc Leopoldina

Railway;
dc 3:iOní/rr. a Antônio de Aráttjo

Agnirre;
de 1 :-66$666, á Dalila Cunlia;
de 1 :_34?p"8. a João Gonçalves;
de 1 :S5-'5o5-?, a José Pedro No-

brega;
dc 209?, a F.lsa dc Miranda Salgado;
de íooiooo?, ao Estado do Matto

Grosso;
de 2733$.00, ú Compagnie Manufa-

cturiércj
dc 7*ooi$6l3, a José Alves dc Oli-

veira, pela Delegacia Piscai de São
Paulo; è

ele lo:pSl$6oo, a diversos, de fome-
cinientos 110 corrente anno, ao Minis-
terio da Viação.

¦ <<__> _> __,¦ÇprtflPI-Ç completos paru jantarúGIflIfUO „or 5.r.,i000. — (GO
peças). — Sú na CASA MUNIZ

— .: Ouvidor 11. 71 si;—
»tn»...

1)0 UKUGUAY

A, futura presiden
Monlcvidco, 25 (A. A.) — Reure-

sc hoje a convenção do partido "colo-
rado" qtt«* •proclamará a candidatura do
dr. Baitlc c Ordoncz, á presidência! da
Republica, no futuro nuadrienilio.

Bebam só Café Ideal
mi liittro

Um "chauffcui''1 espanca
11111 menor

lA policia do 8" districto prendeu
liontem 'Ciu flagrante o indivíduo «Vn-
toaio_ Lápis, dc r; annos, "c!i;niffeiir"
e residonte á rua do Riachuelo n. 203,
que foi encontrado espancando o me-
nor José Loureiro, de 15 annos e rc-
sidente á rua S. Christovão n. tíoS.

O 'aggressor foi auto.ado e o nrenor,
que recebeu ferimentos muito leves, foi•mandado a exame de corpo dc «le-
li eto.

DINHEIRO ÇCxg
»orro, condições-especiaes —• 45 e 47,
rua Luiz dc Camões, Casa Gonthier.
Fundada em 1867.

O sorteio da "A Mundial"
Presente grande numero de mutualis-

ias, representantes do commercio e im-
prensa realizou-se hontein, ás 4 horas
da tarde, na sêdc desta sociedade, á
avenida Rio Btanco 133, o sorteio meu-
sal das apólices das classes de seguros
denominadas série Especial, A e B (de
remissão continua).

Antes de dar começo .-,03 trabalhos
o sr. Adhemar Barbosa convidou paradirigir 03 mesmos o mutualista dr. Ar-
thur PcL.oto.

Foram sorteadas, na série B (133apólices! a de n. 63, pertencente ao
major Ticiano C. ücn-.on; aa série
Especial (47*1 apólices), a de n. 293,
pertencente ao sr. Joaquim da Costa
«Senna e, finalmente, na série A (1.879apólices), a do n. 72;, pertencente ao
sr. Raul Aurélio dos Heis Clepton.

Após o sorteio 3 directoria da CO-
nhecida companhia de seguros ofícr.-
ecu aos prcscnte3 uma farta me.a de
doces, scr.ilo por c.sa oceasião brin-
dada. .

Uma praxe nova
O dr. Auto Fortes não se

submette a ella
Quando foi do inquérito aberto na

3" delegacia auxiliai*, a requerimento
da W.aiKianl Oil", decidiu-se abau-.lo-
uai* a [iraxe até então seguida de fazer
substituir o juiz de direito, dado de
su-ipeijo, pelo pretor mais antigo.•I. foram os autos reme:lidos ao iuiz
da 2a vara criminal, o dr. Silva Caslro.

O •promotor .Murillo Fontainha dei-
tou parcoer que i--,: publicar cm um
jornal desta cidade e revogou-se todo
o lèstabcleoido até então.

Odr. Auto Fortes, juiz da 1" vara
criminal, não se conformou com a 11111-
dança assim resolvida pelo orgâo do
Ministério _ Publico, havia lanto tempo
em exercicio do cargo, <¦' só st. !_'inbr.ui-
do da coisa no caso da "Standard
Oil".

•E resolveu não acccdcr á requisição
alguma de collega seu impedido antes
que a Côrle dc Appellaçâo resolva de-
fini-ivnmênte acerca da matéria.

Montem, o dr. Costa Ribeiro, presi*
dente do jury, impedido para fiuiccionar
1.03 julgiiniei-tos de Aitíonio 'Gamboa

c Abilio Ferreira de Almeida, rcqitisi-
tou, por officio, o scu collega da 1*
vara.

Esle devolveu o officio ao presiden-
to do Tribunal Popular -e. officiou-lhe,
dando sciencia da sua resolução dc sc
não submc-ter á novíi praxe antes dc
rcgitlarmeir.e reconhecida pelo tribunal
superior.

E ambos os rcos pcdírani sdiamento,
quando o dr. Silva Castro, juiz da 2*
vara, chamado a remendar a coisa, ap-
pareceu na cadeira da pre-idencia.

Esia justiça I
1 > — . 

Uma revista suissa deu á pubücida-
de uma interessante palestra que o cn-
genheiro italiano Lorenzo d'Adda teve

com o principe
Henrique dc Prus-
sin durante uma
visita a Kiel, cm
dezembro de 1914.

Segundo declara
o sr. d'Adda, o
chefe supremo das
esquadras allemãs,

111 a n i f e s 1 o u-su
abertaiiieiite ediitra

o " tireadiiouglit",
confessa ndo a
grande confiança
que lhe inspirava
.. submarino como
arma de defesa." Nossos subma-
rinos — declarou
o principe Henri-
que «io engenheiro
italiano —• são,
magnificos, foram
construídos nos
moldes dos mais
modernos aperfei-
çoamentos; hão de
nos ser de grande
utilidade; 03 "dre-

. iqite adnotights" repre-
sentam, enorme

gasto inútil 1 e trabalho e de dinheiro.
Sempre fui de opinião que a cous-

trucção de " dreadnoughts" era abso-
ltitamcnte incompatível com as nossas
necessidades navaes. Quiz fazer pre-
valeccr a minha* opinião, mas não fui
ouvido. Pedi que se çonstruissem cru-
zadores armados, navios para collocar
minas, c, sobretudo, muitos outros sub-
íiiàfiiiõs.

Nossos " drcaditoughts" acham-se,
engarrafados nas suas bases navaes de
Kiel o Wilhcinshavcii. Ficou patente,
nois, que gastamos dinheiro inútil-
mente.

_ Por eniquanto, o numero de subma-
rinos dc que dispomos, é iusuffieiente
para o desenvolvimento dos nossos pia*
nos de campanha maritima. Nos nossos
arsenaes trabalha-se febrilmente na
construcção dessa classo de navios,
porque, afinal, convenceram-se de que
é essa a única arma cfficaz que temos
para lutar no mar cotn 03 nossas ini-
miffos.

Mas, doiulc tiraremos 03 cruzadores
necessários para continuar as façanhas
do "Emdcii" ?

Compreheiido .lerf.ilamcivto mie a
Inglaterra construa "dreadnoughts .

E' suficientemente rica para permit-
tir-se esse luxo. Além disso, possuo
muitos mais navios do que todas as 011-

Iras nações e, por conseguinte, ach.i-
sc cm condiçfles de perder a quar!.:•parte das suas melhores unidades do
combato sem coiuproiiietter a defesa dal
suas ilhas. Não compreliciido, nor isso,
como querem as nações pequenas lei-
a sua força naval baseada em nlgiun.t.
unidades.

Ha um anno, quando visit<ei a l.«pu-
blica Argentina, indiquei ús antoridídes
que cia verdadeira loucura construir*
dois grandes "dsie.idnoiights" como o"Rivadavia" o o ".Moreno". Fiz vcv
que uni submarino ou um navio de col-
locar minas poilia facilmente destruir
esses dois grandes couraçados, com o
rjue a Argentina perderia 80 u|° de su.i
torça naval, sem ter tido sequer o pra*mr dc ter dado com elles uma ba-
talha.

A meu vêr, as marinhas pequenas dc-
vem tender a correr os menores riscos
possíveis; e, para esse fim, mula mc-
lhor do que a construcção de snbmari-
nos. collocadores dc minas o pequenas
unidades. Concentrar todos os riscos
nalgumas grandes unidades de camba-
te torna-se grave erro.

'Essa loucura da construcção de gran-
des "dreadnoughts" ataca cguslilictllfl
todas as marinhas secundarias, do mes-
mo modo que a Áustria, a Russia, .1
Hespanha, a Itália, a Argentina e 1»
Brasil, Até a Hollandc» csíá iproje.
ctando agora a construcção de unida-
des de combates de grandes toneladas «:
armamentos. Que lastima que não se
tenha realizado a grande idéa que teve
o irei da Itália, Vietor Manoel, ao pro-
.põr a reunião dc uma conferência in-
terua.cion.il para limitar a tonelagciu
dos grandes navios I

Creio firmemente que, quando lermi*
ne a guerra, os contribuintes dc todos
os poderes marítimos, experimentado-
pelos ensinamentos desta luta, abrirão
os olhos e reclamarão «pie cesse a cons-
InioçSo do. (grandes "dreadnoughts",
que são obrigados a permanecer nas
suas bases, porque não os mandam com*
bater.

Até a Inglaterra, apezar de dispor'
de lão numerosa frota de "dreadnou*
ghts", so encontra impotente para for-
çar a entrada das nossas bases navaes
de Kiel o de ...ilhelmshaven. E1 issu
que o primeiro lord do Almirantado bri*
tannieõ, sr. Winston ti, Churchill, de*
cintou ciu plena, Câmara, "que os n.i-
vios britannicos exeavariam. as itossai»
costas, para obrigar-nos a sair das nos*
sas bases como ratos", não passa, da
inútil jaciancia dos inglezes, a quem
eu tanto prezava o admirava, e que são
agora — accirescentou itijtelemente <.
principe Henrique da Prusia — os nos*
soa mais implacáveis inimigos".

Cursos de Arte

LEVINO FÃNZERES E
CARLOS OSWALDO

Assignala-se, para gáudio dc quantos
se não deixaram ainda assoberbar pelo
£ terreiro r-iiirilo pratico desta época

do «.rises e de

Aonde se poderá comer um polvo fresco
i h-S-Miilioh ? só 11a CABAÇA GRAND1..

— m — > m
DE S. PAULO
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MOVEIS
.MA(ÍAI-I1A1-S MACir.M-0 & O.—

Hun dos Andrndns 10 o 21. Os
maiores arninzens desta capital.

m > tm » »»" ' •
OS BO-ÍDES PB Piai RÉIS

O prefeito ai>iU'ova os lio*
rarlos

O prefeito iapprovou iionírni os ho-
rarios apresentados ;>e!a I.ight restabe-
ieec-ndo, em visita do laudo proferido
pelo dr. Ubaldino <lo Amaral, as anti-
gas linhas dc cem réis que hayiani sido
-itppriir.idas.

Os horários estabelecem ns seguintes
viagens: linha Papagipc-Rio Compri-
do. icO, sendo dç :o intnutos o tempo
dc percurso; Fieiiade-Asylo Isabel, via-
gens 151, percurso 72; Largo de Ca-
trauby-Coqueiros, v!agens, 114, percur-
so 20: -c tião l.uiz Dúrüo-Canípo de
tião Christ.v.ão, viagens 183, percurso
.15. Esses horários eiürarão em vigor
sabbado pela manhã. A companhia ie-
diu, apezar disso, autorização nara sub-
st-tuir a linha Piedade, que percorre a
nia Aiionso Pcuna, pela antiga linha
Asyio Isabel, Esse pedido está sendo
estudado.

"AINDA NADA!"
S. F..-!i.o, 24 de maio. — Eram quasi

3 horas da tarde deste glorioso dia cm
que a historia pátria nos relembra o an-

niversario da ba-
talha dc Tuyuty,
quando encontra-
mos um _ nosso
amigo politico:E n t ií o, já
saiu?

A que allu-
de você?

¦— Não perce-
bo, doutor...?

«\ solução
das candidaturas?

Está visto.
Eu tambem

ando a perguntar
a mesma coisa.
Vocês da irnprcn-
sa me perguntam
o eu intcrpcllo os
ciieícs. Atò agora
não obtive respos-
ta satlsfactori...

Kão ha pressa.
I *... 76 -i. Paulo não gos-
'* «m _¦_: tou nunca de ter

a sua bancada
O si: Carlos Garcia, desfalcada, m a s

mi.* dos papaveis agora é uma coisa
excepcional. Os

dois futuros deputados precisam ir mui-
to ponderadinhos porque não podem ser
homens paia um fim do legislatura,
Continuarão...

Dizem quo o sr. Penio Bueno, um
dos candidatos, falados, uão acceita?

Não duvido. Contaram-me, real-
-nente, que o lleiuo Bueno prefere a
deputação estadual, por não querer sair
do Eslado. .Mas o Az-vcdo Marques.,,

Não recusa?
-- Polo 'contrario: trabalha pela

deputação federal. So dependesse ape-
nas delle e dos chefes que lho amparam
a pretenção...E-o boaio sobre o sr. Carlos Gar-
cia?

•— Não é tambem infundado. Ila mes-
n;o quem entenda, nas altas regiões,
que uma das vagas da bancada deve
ser dada no Carlos Garcia. Mas nada
ha de positivo, sobre o trabalho em seu
favor.

'E o senador Oscar de Almeida?
Caramba! que você anda melhor

informado «lo que eu...
Não é mysterio, doutor: até um

jornal ofíicioso já fez uma allusão mui-
j to clara ao nome do senador Oscar dc
j Almeida.

Pôde ser. Eni todo o caso, como
você parece mais 011 menos orientado,
ouça; contaram-me que o Jorge Tibiri-
çá dissera que era dc justiça promove-rem a deputado federal o Vicente dc
Almeida Prado, desde que elle uão
pode entrar para o governo. Acredita
nessa versão?

Perdão, doutor. O intcrpellante so-
mos nós...

E' verdade... . eu que me csqne-
cia! mas é que vocês, jornalistas, sa-
bem tanta coisa, antes da gente as co-
nhecer por alto... Se fossemos contar
tudo o que sc faz nos bastidores, em
torno do duas vagas na Câmara Fe-
dera!, era _ um _ nunca acabar de con-
tos. O melhor é você mandar dizer para«1 Rio o «jue lia, nestas duas palavras
incoloreà: "Ainda nada".

Não era máo o consciho «lo nosso
amável interlocutor^ Seguimol-o religio-
satuctitc, como se vê.., — C,«»«¦«-_»

...... "*» _;.tcrra, e conscr-
vam ainda um
resquício de sen-
timeilto pelo hei-
'o na Arte, assi-
gnala-sc, dizíamos
um pronunciado
renascimento, um
considerável cn-
-liüsiasino uos ar-
raiaes da pintura,

liontem era Lc-
v i n o f nnzeres
abrindo o seu cer-
t a ni c u ali na
União dos Em-
pregados do Com-
mercio, onde con-
serva até agora,
as

A's quintas-feiras. Succulenta Feijoada,
Ss 9 da manhã, so na CABAÇA GRANDE.

EM rKU.VA.MBUCO
Uma estadão radiotrra-

pliica clandestina
Recife, 2$ (A. A.) — A "Província"

publica a seguinte noticia:
"Pessoa que acaba de chegar da Pa-

rahyba do Norte, onde íôra a negocio,
diz-nos que ao passar, por Campina
Grande, notou ali uma installação radio-
giaphica dc alta potência c. perguntando
a respeito, Ih - responderam que eram
UU3 estrangeiros que tinham aü posto
aquella estação."

¦ __»«_¦
CASCATIXHA 6 a cerveja lüíal

rartieipa- cos o-ãr. .Guillicnn* Tel-
les <jue abriu escriptorio de advocacia
na cidede dc Ribeira.*) Preto, Estada dc
tS, Ta-*'(**..

CASCATIXIIAJ) a cerveja ideal
I»I I-EllXAXDO NOROXILI

A chegada do sr. Manoel
Borba

Recife, _;. _ (A. A.) - Tclegra-
çha:n de !• ornando Noronha dizendo
que o dr. Manoel Borba, governador
do Estado e -sua comitiva fizeram boa
viagem e chegaram aquella ilha d 1
hora da tarde de hontem.

«1-—
A ABSBKIO I-U1»IM

Um roubo cm nm comboio
Buenos Aires, 25 — (A. A.) — Uu-

rante a viagem do trem. que do Rosa-
rio sc dirigia para «ra capital, indi-
viduoa desconhecidos conseguiram cn-
¦tr,ir no vagão em tj*._s viítli-a u:::a caJx.i
co.n v_2.iort3, íi:nordaç_*r_iw*i <IoU -eniarç-
gados o d-sapparecer_._a levando a re-
ferida caixa.

O roubo passou desp-ercebiJa ao3
passígeiros e gitaráas da trem,

i. Faitacrcs c
C. Osicalio

vistas do nu-
blico uma collc-
cção de trabalhos
que dizem da sua
extraordinária o-
perosidade o do
scu muito apto-
veitamento.

Agora, é Car-
los Oswaldo, inatt-

gtirando a sala do novo edificio do Ly-
ceti de Artes o Officios com uma cx-
posição de trabalhos seleecionados á
sua obra volumosa, uma collccção si-
gnificativa attestnndo o seu estádio
de cultura esthctiín.

Ambos colhem os louros do exito,
ambos recebem a dádiva do applauso
dos que so deliciam por momentos dc-
ante dos seus quadros sentidos, das
suas telas eloqüentes...

Bein o merecem ambos, propugnado-
tes quo são, o inconsaveis, da victoria
final da Arte pela Arte, combatentes
sem eshiorecimentos na cruzada ingrata,
num meio avesso, atrazado, indomável.

Levino é o enamorado da natureza,
o apaixonado da luz viva, vendo tudo
através de um prisma unico, sentindo
a realidade dis coisas, que se não acry-
solam através do s.u temperamento.

Oswaldo é o pocla, <•¦ o colorisla es-
piritu.il: — "enamorado da côr, como
o outro, clie busca, provoca, complica
03. effeito. de luz, pelos processos ar-
tifrciaes e arremessa-se, emmaranha-se
nas diffieuldades para vcnccl-as, á gui-
sa de todos os fortes na tentação de
heroísmos.,."

Dissemol-o per oceasião da sua expo-
sição com Latour na Escola dc Pellas-
Aries c o não desmentimos agora.

Não ha duvida quo clie nos apparcce
hojo menos arlificialista, mais tocado
pela poesia da paizngetn, mais panthcis-
ta se o quizerem, mas a corda mais vi-
bratil do seu temperamento ainda rc-
side ua. psychologia das suas figurinhas
banhadas na luz coada, interpretando
sempre uma emoção, que vem de uma
carta que lô, «la musica quo executa ou
que ouve, do um êxtase ou de uma re-
cordação..,

O. ar livre de Levino é descriptivo,
medido, copiado estrictamente do real,
cm cujo eniprchcndimcnto revela apti-
does irrecusáveis, do teclmica, larga vi-
são. c maneiras privilegiadas...¦Em Oswaldo ha uai elemento sem-
firc novo entre a clara '. isão da realida-
iic c o transplantado na '.ide.: — é a
doce fantasia do artista sttbjectivo...

Sua paizagem faz reconliccido o tre-
ciio copiado mas vem mergulhado em
um ambiente morno, uma nevoa que lhe
empresta um não soi que de languida
emotividade, que a torna evocativa, quedesperta no oliscrvador idéas, abstra-
cções...

Levino agrada muitas vezes, OiivalJo
encima sempre,

Levino aborda todos os gêneros, es-
tuda a figura, despe-a e vcslc-a com
propric-iade,. ban.ha-a da luz viva, reco-
!hc-a aos interiores, siirprehcude com
ella costumes, paginas da vida socega-
da j-iii transes passageiros..,

E' paisagista como é marinista; pin-ta o retrato, como analysta c o nú
como o acadêmico, arranca á natureza
o.pint_.l..ado d,i3_ suas tolhas, das suas
flores, dos scus frutos e tanto com elles
compõe os scus recantos como os torna
separados nas saaj naturezas mortas.'E' malcavcl, variado iia sua capacida-
de artística.

Oswaldo diversifica-se noladamente:— a paysagcm c a marinha são accesso-
rios de uma causa principal: — a sua
arte,

Um pedaço dc mar tonia-o para em-¦prestar-lhe as feerias quo lhe desperta
iPalma... e então põe-lhe oiro puro na
agua ao sol; um trecho da Tijuca, ser-
ve-se deüc para compor o poema do
cair da tarde co"üo o i.nte e co'no
nelle vibra; a mulher >': o vchiculo de
sua emoção, calma, em altitudes mode-
radas e outras vezes "fria, inespressi-
va. empolgada na luz'1 "desfeita em
nuanças em meios tcr.s. vibrando cqui,
desmaiando ali em polcscimentos cs-
vaindo-se em sombra, mais longe."

Nos **interiorcs" de Levino, ha o
lume da lareira, noã dc Oswaldo ha a
scentelha da Arte dc Dcbussy e do Bc-
thovcn, os rei-.xos 'Ias pratarias, rela-
zindo, das sedas caras cai contrastes
com as rendas finas...

As ilòrcs são cingidas no., •-.-¦aos porLevino e desparzidas cai frouxa i^S-i-
dão. sr-bro velludos por Oswaldo...

Na Europa Fanzeres, arrebata-sc dcan-
tc da vegetação das planícies, cortadas
pela fstrada tortuosa, c fal-as viver
nas suas telas com um lyrismo todo
próprio, bem exacto, bem sincero...O ouiro dcsccbrc-ihe o pinturésco e

Na Prefeitura
XOMBAÇCES 1'AHA OS I.VSIl.

TüTOS l*U01'l4iSlO«\Ai_S
Pelo profeito furam lioiüein assiüim loa u!

fleiíuinteg iiotosí
lleclarando addidos os seguintes funccio.

ji.iriuá i!o Insliiuo Profissioiml João Alfro
doi pl-uícáíMr da extineta cadeira dc cliianV-i
tndustrí.il, dr. Humberto Netto Uoutízo; pro-
fessjf da "extineta cadeira ilo noç5e-. dr¦pliysica o cbimiea, dr. losé D. «Ki Uarvosi
coiiiiiiuo Julio Pimentel da Silva i'iutoj
i".ic.-:ti*L* de composição Joaquim Pinto da
Azcrodo; mestre de impressão e stenographln
Arthur Rodrigues da (unha; mestre de en-
cadcniação Oei-ar de Kreilas; contia-mostru
dc typographia Alfredo li. Mírandui contrj-
mestre de encadernação America lírun da
Silveira; professor de electricidade ile iua-
chinas dr -.Milton lf. Cruz;

Nomeando: proíc.-^or tli' hv^iene daí < S-
celas iiroíii-sionacs femininas Üento Uibeiro
e Rivadavia Corrca, u urotesüor aJeÜJ.) dti
Instituo Profissional loão Alfredo, <lr.

Humberto Netto (Jotn/zo; nrofessor de hy-
íjú.nc das escola:, nrofíssionaes tuasculiiKta
Álvaro Baptista e Soti2a Aciuiar,"o profes-
sor addido do Instituto Profissional JoSu
Alfredo, dr. José V. dc Barros; *i,iru •¦
Instituto Profissional loão Alfredo: suh-di-
rector, o adjunto Manoel Joaquim da l!on-
seca; medico, o dr. Ernesto de AzevuJo. Al-
ves; dentista o addido Aususto Valcrinuu
Pinto; inspector chefe de alumnos, o rida-
dão líraz de Soura; inspcctorei. de alumnos,
os addidos Nicoláo Teixeira, Josó Pinto da
Fonseca Telles, José «lo Castro deito, I.uii
I,.oc.l-io (I03 Santos Theodoro da Cosia
Almeida e Arthur tialdino I.cal; mestre-
sanalciro, o addido João .Maciel liòuQ.ilvc!
Ncvao..; para a KíjcoI.i 1'rofipflíonal Bento
Itibeiro-, adjuntas de desenho, 1'ridas 1'etzold
Galvão, llaydt.i Nahuco de Freitas n Dtilc-
Pereira Brajja; para o lCxtcrnalo do Insti-
tuto Profissional Orsina i.a Fonseca; ,.djun<
tas dc desenho Cadiun Souto. .Maria llarrc
to. Tliomé da Silva c I.coiitiua Courado
ílnns.inann;

Transferindo o uuard.i munlcipial .Tose.
Gonçalves dc Oliveira, do 8° para j 15'
districto.

— c 1» * tm,.
Na actualiilad-, pensüo a 110$, so : .1 CA-

BACA CRAND15: av. Mem tle Sá, 1.1-15.
ai 1 n~ * *-

POWriOA AROR-íTINA

A eleição clii incsn ilu
Camarn dos Doimliltliis

Buenos Aires, _- (A. A.) — A *-':--
mara dos Deputados procedeu hontem.
d eleição da sua mesa definitiva. Foram
eleitos: presidente, dr. Mariano Dc-
maria Filho, deputado pela provincia.de
Beunos Aires e -pertencente ao partido
conservador; viccpiesiilente, dr. Fer-
nando Saguier, do partido radica! e ri ¦
presentante desta capital, c dr. Mario
Bravo, do partido socialista, lambem
deputado por esta capital.

CIMENTO???-.1!'
Icleiilimio 831, Central. — Rim

Siiiiti» l-iizla 202
— PAULO PASSOS -4 o. —

r«_)^4_R>*|»

O CASO 13.1 ".STAmU.D OIT/'

Foram requisitados os nn*
tos do inquérito

Como se sabe a 3a Câmara da Còrti;
de Appellaçâo, depois de podir infor-
mações no juiz da a** vara criminal,
acerc_i dos inoti'. os que .0 levaram a
decretar a prisão preventiva do Icnenl.e
Romão Fernandes Moreira, que solici-
tou uma ordem de habeas-corpus, .- de
liavcl-o recebido, converteu o. julga-
mento cm diligencia pata requisitar os
autos em original.

liontem mesmo o escrivão da 1"
vara criminal reipiisitou do 3" delegado
auxiliar o inquérito com a máxima ur-
gencia, .-«iim do poder satisfazer a exi-
gencia da 3" Câmara da Côrle dc Ap-
ptllação.

O sr. Mendes Vinu. delegado m.**
liar da policia do Labareda, reqinr*
ao 1° delegado que fosse feito uni mV
me ni lançamento dos livros da "«St»»
dard Oil", pois, ao que se diz, o l»»
çamento n. 3 foi emendado, pares»
do que não se tratava dc s. cx, c w
do 2o auxiiiar, .

Na a* delegacia {oi ouvido hontein ,
sub-in.pcctor «Miranda, da Policia lí*
ritima. Declarou elle não ser vcrdmfif
que 'houvesse recebido dinheiro làftsti
da "Standard", tanto mais quanto «j_t
nunca precisou da Policia Marítbúi
para coisa alguma.

NOTICIAS DB ALAGOAS

Maceió, 25 — (A. A.) — O gover-
aador do Estado iir.ccionou a lei, ap-
provada pelo Congresso Estadual, 'au-
to.-iza-.ido >a permula do edificio esta-
ditai ondo funeciona a Escola de
Aprciídi_e:i tAntifi-ies ctun o próprio
|jí.'d!;r.*(l ocd^ado lp«lo !i_l__.hãj poli-
ciai,

Maceió, 25 — (A. A.) — Com pc-
quenas alteraçõe. serão reconduziu! 8
todos os juizes substitutos do listado ,¦

CASA BOITEUX — Casr. .speci;
de tapeçarias. Uruguayana 11. 31.

créa c:n torno com a sua imaginação,
cheio dc ousadi >, os seus oia/nincos
painéis decorativos, surprehcr.dcr.do-todo
o deliciosa bacolismo oas praias tosca-
nas.., ,

Mus, são anisias de menlo ainfios _
a sua obra r.hi esta para que delia jui-
guem os entendidos com maior segu-
rança. ,.,, -,

\qui fica por .mora pallida impressa,
pessoal, despretenciosa c.sem responsa-
bilidades, mais com o fito de prestar;
Uics unia homenagem merecida qtt»
desenrolar eon-ei:oi dc critica para r

que muito falharia a competência do
autor. . .

Pc- menos smecra nao peccara a im-
pressão «--.boça.la e tanto por certo at
legitimará _03 oibo» dc» «KM gr<Í4<#-«
G. St 0^
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Synthese das quatro dy-
mnastias portuguezas

Terceira dymnstia: philip-
pina, hespanhoia pu da
c*ssa d-.usti.a_

Correio dos Estados] KO CATTETE

s_
'A iiiiplanlhçãp «lo poder dos. Phiüppes

no solo portuguez marcou uma época
«lc abatimento moral e decadência ein
iodos, os ramos da actividade, ficando
. tçlorioso reino. dc Affonso __.eiu.qucs
[Seduzido a um estado precário e lasti-
mõsó, desde a perda total da sagrada
independência, até os desastrosos c-ffei-
Vos produzidos pelos múltiplos erros ad-
•¦•¦inistraiivos do orgulhoso gabinete dc

uniões, viviam os portuguezes como os
christãos cm tempo dc Tiberio, Calli-
gula, Cláudio ou Nero; como os Gau.
Iczes sob. o jimo dc Clovis, Karl Mar-
tel ou mesmo Carlos Magno; ou ainda
como os hebreus na Assyria cm tempo
dc Nabuciiodonozor c Sabmanazar.

•Sim, .precisamos fazer essas compa-
rações, porque, o leitor iutelligcnte, que
se recordar «lo snífrimcnto daquelks'jUiidrid, os quaes reflectiratii de um' povos da historia antiga c media edade,
escravizados, villipendiados e maltrata-
dos pelo dispotico vencedor, poderá fa-
zer idéa, muito embora approxim-ida,
do padeciinento daquellcs iu.cli.es ir-
mãos dc Camões, durante todo o período
nefasto do governo philippiiio.

li, pergunto eu, no fundo, qual a
differença entre Nabucliodonosor, Sal-
manazar, Sardanapálo, Scsóstris, -Tibc-
rio, Calligula, Cláudio. Nero, Antonino,
Clovis e outros grandes opprcssores c
Philippe II, lão célebre quanto aquelles,
a ponto da posteridade lhe applicar o
cpitheto de Demônio uo Miiio Dia.

Ouçamos o que dclle nos diz o grande
poeta, romancista, dramaturgo e polli-
Rraipho d< Besançon, Victor Maria de
Hugo, justo orgulho da-França, intre-
pido.fillio dc um dos mais illustres ge-
ucraes de Napoleão llonaparte, c vi-
clima tambem de um principe opprcssor,
pois tetulo-se declarado adversário de
Luiz Napokão, foi por este desterrado
em 1851. coaservando-se no exílio ate
1.70.

Voltando para França e sendo no-
meado senador... Taremos.

O desejo dc tudo informar ia-nos des-
viando, mão grado nosso, od assumpto
principal.

Leiamos o quc diz Victor Hugo de
Philippe II:" Philippe Deux élait une chose tcrriblc-,Ililu dans le Koran et Caiu dan Ia lülil.Son» a peme aussi noirs au'cn son Escurlal

. r.,.r°y-'1' spccJre, fil.« ilu sueclrc Imperial,rkilippe Deux «Slait le Mal tenant le glãlve.II oecupait Ie liam ilu

modo intenso e directo nos negócios
-.olilico-in.litares ila nova possessão lies-
ji.nhola.

Breve esvaiu-se, esgarçada pelo vento
da realidade — como nevoas no espaço
W7 a vaga esperança que muitos portu-
guezes ainda alimentavam, levada pela
sua ingênua boa-fé, de receberem sob
o jugo hespanliol benéfica c honesta ad-
üiinisiração, benefícios diversos promet-
tidos pelo monarcha em Tltomár, En-
ti-etaiUo, ao contrario do quc esperavam,
acharam-se os portuguezes — como cm
tempos remotos os Carihaginczcs depois
dá invasão dos Romanos — envoltos nas
minas produzidas .pelas guerras conti-
nuadas, nas. cinzas dos incêndios, 110
sangue dos seus irmãos, uo ódio dos
inimigos da Hcspaulia...

..*
., .Philippe II era filho de Carlos V,
iiiipiradiir da Allemanha, dc quem her-
«Iara a Hespanlia, Napoli, Milano, Paizes
llalxos e vastas possessões na America.
J-.ra neto de d. Manoel I de Portugal,
por ser íi.lio de d. Isabel, filha, por
sua vez, deste venturouo monarcha.

Os principaes pretendentes á sueces-
0Üão, ciu Porlugal; o, por conseguinte, os
principaes inimigos de Philippe II, fo-
rain os seguiiitcs: d. Antônio, prior da
ordem milil.r do Crato, filho bastardo
«io infante d. Luiz e da formosa Vio-
larite Gomes, t Pgmcana; d. Catliarina,
duqueza de Bragança, lambem nela de
«!. Manoel I, por seu pae d, Duarte;
Manoel Kelisberto, duque dc Saboya -...„t „„_,._*, ..v. ¦.„.<,-,,., 11 ¦ ¦ monde coti.i_icin.rcvc.
Raynuncio, duque dc Partna; Catliarina '¦ ,-! .".vmt aa} ".'osait lc regarder; 1'c.froi
de Médicis, rainha de Franca desceu- n.1 . W..Im?im <j*ran« nutour du roí;
.,__.. .1. .,' _""._..._. r.u'..u. .c."u Ou ticinblait nou qu'á voir passar ses mu-

., . ., , , [jordumit-s;Tant il se confondait, aux j_ux trouliles des
[liomme,Avcc I aliune. avec les atires du ciei bleu !

_ant _ciu'j!ait «rande á tons son approcho,
_,",;,. Ide Dicu !"53 

_ volante fatale, enfoncec ohstince,
J.t.lit comiiip llll cr.inipon mis sur Ia destine.;II tenait 1'Ameriquc et 1'Iude. il s'appuyaití.ur l Afnqtie, il régnait surIMiurope, in.uict,
heulement «lu cot. «lc Ia sombre Anglcterrc;
ha bouçhe élait silence et son ame nustéie;_on trone était de iiícro et de 

'fraude

„ Iconslruit;
fl, nvait (lour soi-.tient I. force dc lu nuit:J, embre cta;t lc clicval ds sa statue eqüestre."

dente de il. Affonr.o Ilí* d." Mathildi*.
condessa de Bolonha; c, por fim, o
rapa, que. sc dizia legitimo herdeiro,
por ter a dynastia expirado com um
cardeal.

A ,11 de janeiro do isSo, após ura
curto reinado dc dezoilo mezes, fnllcceu
o cardeal d. Henrique, não lendo feito
ira anno _ meio o quc outros haviam
feiio em quarenta dias.

Collocaudo-sc os porlupiiczcs ao lado
de d. Amonio, Philippe II organizou¦1:11 Iifadrid uma Junta exclusivamente
destinada a se oecupar dos negócios dePortugal, correspondendo-se Com o ab-
jecto Christovam de Moura, rcnej.ado
porluguez, que, para servir ao maisdcshonçsto dos soberanos, uão trepidouem trair a rua pátria.Os governadores nomeados pelo car-ilcal, cou forme narra Rcbello di Silvanada fizeram para defender o reino da'..ina sanguinária do exercito hc.panli.l,enviado por Philippe II a Portugal sob» conluiando do duque d'Alba.A esse lempo, cra d. Antônio, raio»n. CitATo, acclainado cm Santarém.O duouc d Alba, depois de atravessar
todo o Alemlejo, chegou a Schibal, cujas(jiiai-niçues capitularam immediatamenteJJeseiubarcando em Cascacs, marchouo lenivel gencntl casieüiano para lis-'•'", onde, depois de pequenas escura-»>ti.a-, junto as portas dc Alcântara,« erro.ou, a aS de agosto do 15S0, d•\nionio, que sc retirou para o norte csc reluniou no estrangeiro

Auvilia.lo por «.ma. esquadra, o duque
. Alba apoderou-se, dcfinitivameule, dorcitio*

.õDi:,iAllíonii0'-c? .^a.vo terreiro quo,¦«.*> lado de d. Sebastião tanto batalho-,•iu Afnca, -ludo fez para salvar a pa-ina querida do domínio estrangeiro«tieit.-in.lo mesmo a governar curlo cs-
3>aço «,- I empo. até quc. vencido pelosi «P-inh.es no Porto andou fugitivo
|l«j|o 

Minho, de onde passou para a

. F.ui princípios dc dezembro dc i;Socnlrou 1'uibppe u, o famigerado Dn-Stos-io no Mi;io-.Di.., cm Portugal, sen-üo acclamado tei nas cortes de Tho-mar.
Rceelii.lo com magnificencia nababes-ca em Lisboa, procurou conquistar assjinpathias dns port-nguezes, fazendo-lii«:s mil promessas que intimamente se

nropiiuha a nao cumprir. Creou umaUclaçiio Judicial no Porto, convocou se-¦.-tinia vez as cortes para reconheceremlierdeiro do throno d. Philippe seu sc-
gundo ftl-ho, peis d. Diogo havia fal-Iccnlo.

Ascético, vivia P.iüppc II encerradonolisctit-ial, cucado de centenas dc re-IiSiosos.
Sinistro, irascivo, fr;o, falso, de int*.mo perverso e trat. hypocrila, imprimiuno sen reinado de quasi meio' sceulo um1...1.1 l.iff.ilne e niystcrioso, sentindo-seam;!.! hoje o historiador melancólico«¦ ilesannuado ao descrever as proezas«lo 'honiem fatal, que só soube aincsqui-ii.i,-!,-, .pOíluu- e fenecer tudo quanto cs-tava ,h>I> o seu .poder,
Sonhador, -aspirava o pan-dominio,(¦¦que t.-mlo ambicionava seu pae), pro-movendo discórdias em toda a parte•u.rn.-.ndo ,c a alma de todas as pe.tiirbaçoçs que agitaram a Prança no no-vi nu s ultinios Paióis,
A rcuuiãü das cõrlcs em 'fhonrar nc-iiht-.ina vaiitasciu trouxe para Portugal,

porquntito o governo conliiuioit absoluto,st-ndo mais larde esquecidas as proincs-sas de se conservarem ülesas as liberda-
des, respeito aos foros e manulcnção«.os uses c Isenções, vivendo os portu-guezes debaixo de pesados grilhões, su-
nordinadús a unia administração prepo-«leranto e aos caprichos e absolutismos
dos grão senhores descendentes de Pc-
lavo.

Perseguidos pnr toda a parte, soffren-«l.i oppressúes de toda a espécie, exhaus-
tos por exacções dc toda a ordem, cur-
vados sob o peso de nii*. impostos cx-
«fessivos, absurdos e variados: sein leis,
sen; recursos para ns trrbuuaes, obscr-
vados e seguidos onde quer que fossem,
fiscalizados nos si r.s passeies e re-

Sem representação nacional durante
Ilido o periodo da dominação, os nego-
cios verdadeiramente uteis ao paiz não
puderam progredir, porque nada se dis-
Çiitut que não fosse em beneficio da
Ilespanha.

Para contentar um pouco aos dcs.en-
tur.-idos lusitanos, foram publicadas cm16*03 as OtíDi-.N-.içõiis Puii.iiti*í.\s, as
quaes, incoiilestavclmenlc, inelhor.-iram
dc. algum modo a vida dos opprimidos.

1 revaleccudo da sua antiga influen-
Cia, Roma continuou a cxcrccl-a sobre
Portugal, sustentada pela natural devo-
Çao elo povo. c, .portanto, pela impor-
tauci.-i c credito de que gosavam os jc-sintas, e ainda pelos interesses e ga-uaneias da classe ccclesiastica, orgulho-sa .pelas grandes concessões, favores e
benefícios a ella feitos pelos dois pri-meiros ministros, não obstante o altivoconde duque de Olivarcs, almirantet-aspar de Gusmão, ter rtstriueido chostilizado.

Uu» pouco antes dc reinar em Por-tugal, a dyinnastia hes-panliola já nSo
possuía aquelle magno esplendor das
grandes familiar, titulares, o brilho of-fuscnnte de outrr.s eras.

Em Portugal, o resplendor «Ia no-breza foi eclipsado com o domínio es-írangeiro e anaionncnlc com a a-sen-cia da corte.
Comtudo, Philippe II atfendeu ás sup-

plicas qtte lhe fizeram os nobres paraeon.eivarem as sua; regalias, subordi-
nando-os. porém, a uma série de forma-lidades ridículas e deprimentes;

Nada recriando das hostilidades doclero, o conde duque de Olivarcs aba-teu-a, tendo egual procedimento com aaristocracia, cujo poder enfraqueceu-
diminuindo lhes as riquezas e principaesmeios de influencia.

A liurguczia c o povo, sem a min!ma
consideração politica, livcrani uma si-
tuação crudelissima, acarretando comas conseqüências funestas da péssimaadministração licspanltola.

Conto iodos os outros ramos da admi-ni:tração publica, a instrucção retro-
gradou, ficando o estudo das sciencias
circunisci|i.plo , ás Universidades <k
Coimbra, de Évora c aos collegios dos
jesuítas.

O movimento literário, abatido coa-,
a inlroducção dos lxiucr.s ExruKGATo-
mos, paralizou-se inteiramente, sendo
retirados da circulação livros uteis e
importantes.

O commercio, propriamente dito, era
leito entre a Hespanlia e a America,
seguindo desta .para aquella galeões re-
pletos de ouro c especiarias das Atui-
lhas e Mcxico.

Ar. industrias e actividadés, snb a
grande pr.ssãn do vl_spotismo bespa-
nho], succubinm aos poucos, conjunta*
mente com a agricultura.

As guerras dizimavam a .população
já empobrecida na sua essência pela
multiplicidade dos conventos.

Os pagamentos foram suspensos e a
bancarrota declarada.', As colônias, principalmente o Dra?!],
ficaram inteiramente abandonadas, Os
mares do Oriente eram saqueados pelos
hollandczes, emquanto os inglezes oceu-
pav.-.m poiios e ilhas.

Arruinaram-se as finanças e a mari-
nha. abandonaram-s-c os domínios ultra-
niarinos, e o desleixado cardcal-arclii-
dltquc_ Alberto, quc cem o titulo de vice-
rei dirigia o paiz, acabou de concluir
a i.l.ra n.íasta que o filho de Carlos V
iniciara. — loR.n Abreu.

(IlAlilTOS COSTA EEIUlEníA« A venda em todas as charutarias —
Deposito; Rua do Carmo, _.,

¦ —¦--_. <*fr-3C>*t>5»»- ¦ ¦

TERRA & MAR
...\l'l'CUO

O 1" Uf.cntc mct!:ro dv. Laiuíclino dew\:ií-ji> Sj. qhc serve r.o lüo (.'-r_i._e .!-.>
íftil, í.-i inundado seriir nu Collegio Mi-liu; di ]';irli;ic.!.n.

--• l:m ir.aníado inspcccíonar <!.• sr^ütlco .1' bííi.i.il iln Arsenal «ie C-.:.-rra destacapita!., I.ui. llaptista Alquereí.leve permissão pira demorar-sc S dhsneta caintal o -¦» tcnciüc dn s° regimentode iníanicrm Mario Machado Maurity.-- Mandou-se servir addido, por .1 me-zf« .1 e.r !•„_, do ,-,» regimcnio «Io cavalla-m .1-.i.i-ji-v. Riacho Horacio e Silva.Seatic lioio por via terrestre, afim «!.rçiuur-si; 111 1.1' Rru|M do nrtilhcrU, cmiMatln (• !,••:•; o 2" sargento I.eopoldino de
:.i.ii_.i l\,-tli.i.

-- 0');« •_»: S _ir.r. de -ll.n-cnsn do F^rv-çoo i" u-n.nte Leopoldo dc Almada Ko..'-
«ucs. ¦>!¦« -çn para hojt :
^Superior «le dia, canhão '.\lírcd«i V.çro

Cant_'ice, dn i_0 rcgimenlo ile cavallaria.
Dia oo ti--,»!, medico da Villa Militar ca-

rii"«o «ir. Maaotl Aniooio «Ic Andrade, co1" regimento dí artillieria.
A s" brigada d.-r.i as _ua.d_.i di Mir.r«.

icr!o dn Guerra e liosi.ial Central, patru-lhas -para o novo Arsenal c Intendencia da(¦'.v^rr.í c o. coniçu.ru. |:;,r;t o Collegio
:Müiicr e esta divisão.

A O-1 brigada dará as pf.nrda.. dos ra-
l.icio. áo «.'alicie e (liirnabar.. e 1, j atralha
ú disposição dii off.cia! dj d;...

lA 4* brigadn dar.í ot officrril ipr.r. dí-t
a este Q.iur.el n.ncr;.!. üois oiurcs para o
(•erviça dc r-i«.d:i c q_.*ttrò on*t::ríii!;-.. paia
íi dinrfo.

A 3* í»:'cit!n dará .... fOtrwMias para o
r^irro f!-» Capão e f;ibríc. de cartucho?,

Au\il: .r d.-, official dj dia, 3o sargento
.Vieira d,- Mello.

Uniforme. 5".
••*i * ©

Corpo do Bombeiros
Penico t>*ri h.ií :
lvsir.'|,M.iaior. ca.fiiSn Be.erra.'lAltxÜnir. alfen-s Sc>sii:ín.
iJ snr .rr... alíirts Ifarüiz.; 2' '5:carr9i

â'....ü .leriny-no.
Manobra!, alírr.s^ I-ÜRjeiras.
Iíoaíla. t«.iic_te Santos.
Medico de proinptidâi), «Ir. Tayhf. ,Emcrfiencia, tenente Tfâreiro t -.-.

Tiic.
, Un.forae. !'.

MINAS
FORMIGA, 19. — Esü desde do-

mingo, completamente alarmada a pa-
cata população da cidade, com os acon
tecimentos que começaram sabbado á
noite, no arrabalde Padre Doutor, com
o massacre dc dois soldados da policia
local, destacados para ali, onde havia
uma festa, e mais tarde, ante-hontem,
pela manhã, com o assassinato de al-
guns dos apontados assassinos, pelo
commandante da guarni.ão, vingando
seus collegas.

Presos na madrugada de domingo, 14,
pela escolta que foi daqui, vieram ipara
esta cidade os aceusados Paulo Alv«*s,
Pimenta, João Ribeiro da Silva, João
Ribeiro da Silva Filho, João Ribeiro
da Silva Sobrinho, Joaquim Ribeiro,
José Ribeiro, José Ribeiro So-
brinho, Messias Caetano Roliiido, Ju-
vencio Ribeiro, Pedro Ribeiro, onze ao
todo; ipois os outros, Abilio de Olivei-
ra Campos, Joaquim Picapau, Sebastião
Ribeiro « Pedro Celestino, fugiram, an-
tes que a escolta chegasse ao local.

Indigitados cúmplices no assassinato
c profanação dos cadáveres dos poli-
ciaes,, foram os onze recolhidos á ca-
deia. começando logo o inquérito qtteera feito nelo dr. Aluizio de Barros,
delegado de policia c escrivão José Eu-
genio, c correndo 05 trabalhos na mais
perfeita ordem, uão faltando teslemu-
nhas do facto, etc.

Andava o inquérito nesta altura, já
quasi concluído; pois o dr. delegado já
havia solicitado ao dr. juiz municipal
ordem para prisão preventiva dos ac-
cusados, o quc não pódc ser feito, visto
ter sido rctiuerido .pelo dr. Antônio
Gomes de Almeida, habeas-eorpits para
todos, sendo, depois de ouvido o dele-
gado, e de accordo com a lei, concedi-
do, ante-liontcin, já tarde da noite.
Hontem, ás 9 lioras da manhã deviam
estar soltos, o que se deu, e- ncin podia
ser de outra maneira.

O cabo commandante do destacamen-
to, Evaristo Fraga, do 2" batalhão, que
viu naquelle rasgo da lei perdidas todas
as suas esperanças de vingar seus com-
panheiros, jurou vingar-se com as suas
próprias mãos; e. possesso, rubro, lerri-
ycl, apezar de calmo, foi, á medida queiam os -presos se retirando da cadeia,
alvçjando-os um a uni, procurando da
posição que se achava, apanhar aquelles
que lhe pareciam mais culpados, sem
entretanto offender, outras pissoas, quese achavam por ali, na oceasião.

Daquelle tiroteio certeiro, sairam ba-
Içados quatro, que se sabe, dos quaes
João Ribeiro, primo, e Paulo Ribeiro,
que faíl-Otram liontem, este no hospi-
lal, e aquelle 5 minutos depois dos tiros.

Os outros dois, José e Joaquim, ío-
ram recolhidos ã Santa Casa, e estão
sendo tratados. O primeiro tem uma
bala na perna, 110 segundo, os feriaten-
tos são Jiinis graves.

O dr. Aluizio, sabendo do oceorrido,
dirigiu-se imiiKdiatamente para o quar-.tel, em companhia do dr. promotor e
do escrivão, prendendo o cabo, que os
recebeu com calma e refiectido boiu
humor, dizendo ao dr. delegado que se
considerava preso, mas penalizado pornão ler tido a sorte de eliminar todos
os assassinos dc seus companheiros.
Disse que uão.tinha cúmplices, que agi-
ra de caso .pensado, e se suicidaria se
não pudesse matar aquella gente que lhe
ia escapar de vez para sempre.

O dr. Aluizio, que já havia comum-
nicado ao chefe de policia a occorrcn-
cia anterior, por tclcgrauim.. e ofíicio,
telegraphou e officiou de novo, liontem,
ao seu chefe, solieitando um delegado
especial para tratar da questão, afasta-
do de relações e pein.ç, como deve ser

Os soldados trucidados nn de 13, 110
Padre Doutor, clianiavam.se Antônio
Dias e Joaquim Ilercnlano, ambos ca-
sados; este fazia parte do destacamen-
to de Bambuli-.*,

João Ribeiro ao , expirar, confessou
ter sido um dos primeiros que atiraram
num dos soldados massacrados no Padre
Doutor.

Joaquim Magdalcna de Azevedo (Ca-rtoca.l, que foi companheiro dos solda-
dos, pois cra iuspcclor da policia ba-
leada 110 conflicto, acha-se mal, em tra-
lamento, na cidade.

Presume-se que outros presos, do gm-
po, alvejados pelo cabo, fossem balca-
dos.
Como, fugissem apavorados, nada
sabe ao cerlo. ;

O CLLElfl
No palácio do Cattete,. reuniu-se,

homem, ás 2 horas da tarde, o Minis.
terio, sob a presidência do chefe da na?
ção, tendo sido assignados decretos das1
pastas seguintes:

INTERIOR. — Sanccionando.a.re-
solução legislativa quo autoriza a «Ss.

A GUERRA

lias e impressões
¦')'¦ O SINO DE CONOARNEAU - Grande
'emoção no mundo das cartomantes pa-
risienses. Os "'-homens" voltam. Reis

,ç. valetes reaoparecem no jogo, d'onde
—.. ,. ... .... -- - , .elles se tinham evadido, como por aca-

tribuir. a quantia de 22:o6„$74i, votada so, cm agosto de 1014. E' um signal
de mais nas verbas 12", 16°, 2z\ e 32°, ¦ grave" essa volta dos "homens". Si-

' 

- 
' . ¦' . 
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Ernesto Souza
BRONCHITE

I>o_ij_!._., Asllinu.
T___r._l._e pulmonar.

j GRAM fONl_.

} (orca «oi...
BRANADO _ d. 1» de Março, 14

Os larápios
Nem ao pé de Deas se

escapa f

NO RIACÍIÜELO
Ficou com um pé esma-

gado
Honlem á larde, deu-se tnn desastre

quc, se, não teve maiores consequen-
cias, foi por excesso de felicida-de «ia
victima.

E' habito antigo de certos rapazolas
andarem pulando uos bondes, fazendo
prova de agilidade.

¦O menor I-.avio Mattos da Graça,
de 13 annos, ao tomar um bonde linha
Engenho úc Dentro, quc* ia pela rua
24.de Maio, cm regular velocidade, fa.-
editou de tal fôrma, que, perdendo o
equilíbrio, caiu, ficando com um pé cs-
ma.ndo.

As pessoas que o' apanharam, depois
da queda, viram que na posição em quecaiu, por pouco nõo ficou com a ca-
beca sob r.s rodas do curo.

A policia do iS" disiriclo teve conhe-
cimento do facto c a Assistência pres-tou soecorros ai ferido.

Os ladrões já nem a Chrislo respe.-
tam e nessa intei-essanie demonstração
de audácia dos illustres amigos «Io
alheio, ha tr.b.cf- um grande fuiido de
justificação, para a iuefficacia da nos-
sa policia.

Já não ha festa «Io egreja. casamento
nobre uu rica exequiâ cm que os puit-
giiislas não dem mr. ar de sua graça,"operando" desçaradmente. Ainda liou-
tem realirava-se na aristocrática matriz
de -São João ^ Ua.ptisla da Lagoa um
não menos aristocrático enlace ir.atri-
moiiial,

A pelieia do 7" districlo, contando
com .1 .presença dos cujos á solennida-
de, destacou -para lá o gunrda-civil -i
e o conunissario Alarico llarbosa c a
cac^-ít feita pelos dois foi '.udo qunn.0
ha «le -n-.ais régio.

Casta dizer que, para conduzir cs
jpardars todos, foi preciso requisitar
uma Viuva Alegre da Drigadn 1 .li-
ciai !...

Nada mcr.01 de sete piratas, sendo,
tres italianos du ninu-s IJarcelló Gio-
vatini, Roberto Mnrtino e Albino Te-
rolo. os chilenos Carlos Pazo c Cio-
domiro dos Santos, o oriental Oscar
Corrêa c o hespanliol Santiago Garcia.

Todos esses ir.écos foram recolhidos
ao xadrez do 7" districlo, e vão ser
processados cjuivenienicnieníc.

H.WSKATICA, CASCATIMI.A.
II__-Clü_L_ são as melhores ci*r-
veias.

..A CtIXXR.Ui DO BRASlli
Concurso par.-i prnticaiités

¦Serão chamados, no dia 27, a oro-
va oral, os candidatos: losé Julio de
Carvalho e Pii,-.-,, José Ju-stiniano da
Silva Pinlo, Jovino Gonçalves dosSan-
tos. Julio S.inehcz Percz, Kival da
Cunha Medeiros. Lconidio Antônio
Hildebrandt, I.indolplio Cardoso d:
Moraes e Mandico LaUari.

Turma supplementar — Manoel An-
lunes de Mattos, Manoel P.cssa Menc-
rc: Junior c Manoel Gomes dc Almei-
da Junior.

Movimenfo operário
Cetilro «lus Cnrroendores

A ¦uiroe.nr.a do Ctuíro dos Cr.rrcsn-
dores do Districto Federal previne aos
seus associados que dc hoje cm de-
ante, do.s (i lioras ás 7 da noite, o ad-
voea«io do Centro, será tambem encon-
irado na sede social á rua Marechal
Floriano iS. rar,-, attender a touo as-
sociado e á classe cm geral, de accor-
do com a ultima assembléa geral,

Embarque de reser-
vistas do Exercito

O inspector da 5a região iá providen-
cicu para <\v.c rcr*T_--e.._ r.os sc-iis respe*
ctivos Está-los os seguintes reservistas,
sendo:

Para Florianópolis — Tcrtuliano
Martins de Azevedo, do 5+0 dc, caçado-
res; para Aracaju — Gabriel Vieira, do
1" regimento de infanteria, José Avcli-
r.o dos Santo do 1" regimento de ar-
iihc-.-ia; .\l__ocl dos Santos Reis. do

do orçamento do Interior, a importhn
cia de 13 :9.1:530o, votada dc menos no
mesmo orçamento, sendo 12:04a?.00,
na verba 11. 15 c 1:900?, na verba 2»*';

Distribuindo a verba de que trata o
decreto legislativo 11. 3.113, desta data;

Creando mais tuna brigada de arli
lheria dc guardas nacionaes, no niunici-
pio de Recife, Estado de Pernambuco}'

Exonerando do cargo d-e procurador
da Republica, na secção do Espirito
Santo, o bacharel Osivaldo Poggi dc pi-
guciredo;

Nomeando para o referido cargo'. o
bacharel I,uiz Antônio de Souza Neves
Filho;

Concedendo a gratificação addicional;
de 33 °i° dos vencimentos, a Vicerizd

Cerniccliiaro, professor do Instituto
Bcnjamin Constant;

de 5 "I" ao bacharel Alfredo Raymun-
do Richard;

de 33 0|° a Frederico do Nascimento,
professores do Instituto Nacional dê
Musica; *

. de 33 °|0 ao dr. Antônio Teixeira do
Nascimento Bittencourt, professor ca-
lhedralico da Faculdade de Medicina do.
Rio de Janeiro;

Confirmando o decreto dc aposenta-
doria do professor Rodolpho Bcrnardel-
li, director da Escola Nacional de Bel-
Ias Artes;

Promovendo a t" official da Secre-
tariado Estado da Justiça e Negócios
Interiores, -por antigüidade, o segundo
official João Joaquim da Fonseca.

EXTfíRIOR. — Nomeando cônsul
geral de j" classe cm Gcnova, o í" sc-
eretario de legação, João Fausto d-e
Aguiar;

Promovendo a Io secretario, o 2" sc-
eretario Euzcbio de Queiroz Coitinho
Mattoso Câmara;

Nomeando Américo Galvão Bucno
Filho, 2" secretario de legação.

GVF.RRA. — Sancciouando as reso-
luc.es legislativas que autorizam o Po-
der Executivo a abrir os credilos espe-,
ciaes:

de 9:040.00o, destinado ao pagamen-to de vencimentos a Américo Francisco
Villa Nova, ofiicial da Secretaria do
exlincto Arsenal de Guerra da Bahia;

de 1:2-7$-*.|i, para pagamento devido
ao .".oííicilll Alo'iso de Niemeyer;

Abrindo o credito especial de que
traia o decreto legislativo n. 3.107,
desta data;

Abrindo o credito dc que trata o dc-
cre.to legislativo 11. i.ioS, d.sla data;

Promovendo:
na anna de artilheria: a capitão, o

graduado Mario Bcrljnk, sendo classi-
ficado 110 quadro supplemenlar; a 1"
tenente o 2" Alcides de Mendonça Lima
Filho; , '

na arnla dc cavallaria: a capilão, per
estudos, o .1° tenente, Mario Barreto
sendo, classificado no 4° regimento, co-
1110 ajudante; a 1" tenente, por estudos,
o 2o, José Sj-lvcstre de Mello*.

Graduando: no .posto de capitão, o 10
tenente da arma de artilheria Manoel
Martins Ferreira;

Concedendo .troca de corpos entre si,
aos capitães Osório da Cunha Telles,!
da 2n do 2°, do i° regimento de infan-
teria para a Ia do 52" de caçadores, e
Panlalvão Telles Ferreira, desla com-
panhia e batalhão, para a 2" do 2" ba-
talbão daquelle regimento;

_ Mandando reverter a i" classe do
Exercito o 2" tenente aggrcgado á ar-
ma de infanteria, Abilio Pereira de
Rezende, visto ter sido julgado cm in-
spccçãç de saude, prompto para o ser-
viço;

Reformando: os primeiros tenentes
aggr.gados á arma de infanteria, Gtti-
Iherme Francisco Lavor c Alcebiade..
Botelho Carneiro dc Mattos Guerra; o
2" sargento do 15" rcgimenlo de cavai-
laria 1'cdro Dias da Silva; o cabo in-
tendente do estado-maior do n" regi-
mento de cavallaria Seraphiin dos An-
jos, e o musico de 2a classe do S" regi-
nicnto de infanteria João Martins;

Aposentando Francisco da . Costa
Brandão, 110 log.tr dc mestre geral das
ofíicinas da 1" divisão do Arsenal de
Guerra do Rio Grande do Sul.

MARINHA. — Promovendo 110 cor-
po. do commissarios da Armada:

por antigüidade : ao poslo de 2° 'c-
'.lente commissario, o Kub-commis.aric.
Alberto Pereira Fernandes;

Exonerando o 2" tenente conunissario,
Lino Loureiro, do serviço da Armada,
conforme, solicitou;

Mandando reverter ao quadro aetiio
do Corpo da Armada o capitão .Cliente
Adalberto Guimarães Bastos, que se
achava n.i reserva, visto ter desistido
do resto da licença que lhe foi concedi-
da para empregar sua actividade na
marinha mercante c industrias correia-
ti vas.

FAZENDA — Sancciouando a reso-
Ittção legislativa:

quc autoriza a abertura do credito
especial de 19:5905900, para pagamen-
to de divida de exereieio findo a Au-
mnio F. Nunes, por fornecimento ás
obras do Interna'o do Gj-mnasio Na.
cional, em abril de 1009;

que corrige um engano com que foi
publicada a lei ti, _.oS., de S de ja-
neiro de mi.;

que autoriza a abertura do credito
extraordinário de .|-f-*:i.(oÍ9Co, ouro,
para pagamento dc juros c mais des-
pesas do empréstimo dc que trata o de-
creto n. 8.-94, de 21 de julho de
tg.11, relativo á Companhia de Viação
Bâhiana;

que autoriza a abertura <!o credito
csnccial 1'..- í.S f/jo,'.00. para pagamen-
Içi aos legítimos suecessores Ue Carlos
Guimarães Kheingantz, proveniente de
juros de lio apólices, que deixaram de
receber nos ,-.nnos de 1909 c 19:0 e
_U^ scme.i.e <ic ioi i.

VIAÇÃO — Sanccionando a rr-olu-
Cão legisla'iva que autoriza a Poder
Executivo a abrir o erediio especial dc-14S2S3, oara pagamento ao engenheiro
Túlio de Alencar Araripc;¦Abrindo o credito especial de c-.ie
trata o decreto.'legislativo 11, 3.Ú4,desta data:

Apnrovando a planta para as obras a
serem executadas na eslação de Ileiirl-
que Galvão, d... Estrada de Ferro Gente
de Minas e dos terrenos a desapropriar,
com destino á= mesmas obras.

AGRICULTURA — Abrindo o cre:
dito dc i4G\'Ooo$ooo, para attender ás
despesas da Eslação Experimental paraa cultura da seringueira no E.lado do
Amazonas, durante o anno de 1915;

Exonerando, por abandono do empre-
go, o chefe de Laboratório, addido. do
Museu Nacional, Cai-los Ernesto Juliô i
l.olmiann: " t

Concedendo patentes de invenção ai
\ iceiite Balthazar Sodré, dc um r.r.vo [systema de tratamento das matérias fe- 1

eacs des escolos. transformando-as em
fertilizante Jo solo. denominado Trar.s-
foriuau.jr Saiiitaro:

Ccorge Shaffcr Kecl;. de uni nroces-
so de fabricação dc cal colorida;

Julio Balsari, dc -uni novrf processodc preparar e conservar a carne mus-
cular do gado vaceum, destinada á ali-
mentação Utinuna-

Mari; Worsnop Marsden. do um r.ovo
methodo de tratamento do bagaço dn
ar.nna de assaca.* para a obtenção tle
produclns de valor commc-cial; tacs
comn papel, napelã'.. c outros;

Isaac David Ricbciner, de •_:-.•. coador
pr.r.i café:

Alva. Curtis Roe.uck, de nma nova
machina dc cscvevcr;

Locomotiva Superhcaler Company, de
um collcctor dc vapor para rc-aquecedo-
res:

João Fradique Dantas Séve, de com-
pnmidos dentrifricios;

dr. Angcio de Vita, de aperfeiçoa-
mentos em csc.-.dr,:- de tesoura:

Henrique Scliayé, de applicacão neva

gnal.de que? Não se sabe ao justo,
inas é um signal.

1 Hi» 22 mezes que baralhamos as car-
,.as, declarou uma illustre cartomante
de. Paris, en e as minhas collegas, para
a" nossa freguezia dc jovens mulheres
.nciosas; não appareciam mais homens
louros, nem morenos, nem castanhos;
só nobres velhos. Ora, nota-se que essa
bella mocidade reapparece. Os velhos
se vão embora. Imagine o nosso jubi-
lo c o dos iiossos clientes 1"
. Os "homens .voltam? E' a desmobili-
zação geral? Fala-se ainda nos campos,
;enl outro signal. O sino da pequena
aldeia breti de Concarneau suou sôst-
nho.

Deu quarenta c cinco pancadas. Ora,
diz o povo dc França, vinte c um dias
antes do fim da guerra da Crimca, o
sino de Concarneau sõon vinte e uma
vezes, como fez ouvir trinta e tres pan-cãdas trinta c Ires dias antes do armis-
ticio de i_-i...

AS FORÇAS ALLEMÃS DEANTE

OS FI-I/MS DK HOXTEM

DE VERDUN' _ Agora que _ formida*
vel batalha de Verdun, sem duvida a
mais sangrenta desta guerra,' .parece
aaingir ao máximo de violência, é in-
teressante conhecer os elementos alie-
jnãe-s que tentam, ha quasi cem dias,
romper a linha franceza ali.

Constam de dois clcnventos estas for-
ças: o primeiro! formado por tropas es-
peciaes de aíaqtie, cuidadosamente pre-
paradas, que realizaram o ataque de 21
de fevereiro e haviam sido retiradas
de outros corpos de exercito da frente
franceza.

Constavam essas íorça's dos quatrocorpos seguintes: VII de reserva, pro-
oedente do 7" exercito (frente do Ais-
ne) ; o XVIII, procedente do 2" c.xer-
cito (frente do Sonune); o III, -pro-
cedeme do 3" exercito (frente da Cham-
pagne); e o XV, procedente do 4° exer
cito (frente da Bélgica)*.' 

Os tres primeiros- cotlocaram-sc na
margem direita do Mosa, -e o quarto a
«".te, 110 Wocyre.

O segundo elemento, a que se reuniu
nova massa-de forças, era o exercito
db kromprinz, que se estendera á di-
reita e á esquerda.

Foram .as forças novas que levaram a
cabo a primeira l-ataiha de 2» a ao de
fevereiro. Alas, ao recomeçarem as hos-
ti.idades, foi o exercito do kroinprinz,
que entrou na luta, composto do 18°
corpo de reserva (que não tomou parte
na lutai, da 27 divisão corpo 13, (qtre
tambem não combateu): -do 16 corpo,
sc acliav.i na linha dc bosques que se
cslendc eutre Vauquois c Avocourt, da
2a divisão de "laiidwehr", do ú" 001710
de reserva, do 3" corpo de reserva, dn
uma brigada de crsat c tres regimentos
de "landwelir", islo é, quasi todo o
exerci-lo do kromprinz se apoiou uo oc-
cideiite e se achava na margem esque.
da do Mosa. Somente o 50 corpo de
exercito de reserva, que estava cm fren-
te de 'Et-ain, sc achava na margem cs-
querda do Mesa, .emtrc 03 3" -e 15o
•cMt-rei.os.

Em resumo, 03 allemães empregaram
deante de Verdun: i°, quatro corpos de
ataque; 2", a parte disponível do- excr-
cito do kromprinz; -e ,.°, tres corpos
formados por forças retiradas de ou-
tias panes da freiné franceza, além
de uma divisão que veiu da Rússia.

Grande parre dessas massas muita*
res, está afastada da lula, ou por mor-
te ou por invnlidcz.

AS INFORMAÇÕES DE GUERRA
— A imprensa neutra c particular-
mente o seu systema de informação,
tem soffrido, depois «Ia guerra, profun-
das modificações. Foi preciso, para
contentar a ardente curiosidade do pu-
blico, fornecer-lhe noticias, por assim
dizer, de hora cm hora, com relação
aos acontecimentos. A infotmação ex-
terior que se fazia, habitualmente, com
o auxilio de exilados da imprensa cs-
trangeira e dc correspondência dc re-
porlers, enviados aos vários paizes, ti-ve
o grande inconveniente de ser demasia-
do lenta.

O.s reporters, a quem a observação
directa dor, factos era q'

Apezar do muito calor que fazia fomos
dos primeiros a assistir aos programmas
nevos nos mais importantes cinciuatogra-
í_03 do Rio. A' 1 hora «sn ponto lâ cj-
taramos á porta do 'Parisiense, não í cata
de novidade, mas cara admirarmos mais
uma vez esse film maravilhoso, ultima pa-
lavra no genero, que se intitula O circo ia
Morte ou A ultima soirée de gala no Circo
Wolfson. A empresa Staffa, bem inspirada,
resolveu demorar a cxhibição dessa estu-
penda peça até o fim do mez. Só assim
o Parisiense poderá satisfazer á curiosida-
de <lc todo o publico carioca; os logares
coutinuQtii por c._"Dc..ho. K-m um mes o
possivel quc a empresa Staffa consiga atten-
dei a todas as pessoas que por falta de
logares ainda não conseguiram ver o o.
sombroso film dinamarquez.

A seguir serão cxhibidas: O dinheiro,
de Zola; Cellar da Múmia, por Psillaoder;
Montinartre, de I.ondal; Esposa na Morte,
pela formosa actriz -Lina Cavalieri c outras
muitas novidades.

Ifa muito tempo que Waldemar Psillan-
der, o celebre actor dinamarquez, vencedor
do concurso do Correio da Manhã, não.
iirparccia. Hontem tivemos 3 agradável sur
preza dc o ver no Odeon, cm unia das
suas melhores crcaçücs: Uma resurreição,
bcllissimo drama da fabrica Nordisk. Psil-
landcr íaz o papel principal dc 'Constantino.
A seu lado dois cxcellcntes artistas, dão
muito realce á fita, a graciosa Ebbá Thom-
sen c Elso Frolicli. Além desse lindo traba-
lho a Companhia Cinematograpliica liras.-
Icira exhibe: Por um and. drama de amor
c aventuras da artística fabrica Gaumont,
interpretado .pelo .ympatliico actor Signo-
ret Junior; c mais um numero, com ns ul-
l:mas noviJadcs sobre modas, guerra, etc.
do Gaimonl-Jeurual; c a fila nacional A
parada de 34 de Mch cm comir.cuioraçlo
á batalha de Tuyuty.

As sessões do Odeoa estiveram cheias,
tii.i c noite.

Depois de uma hora de descarno para o
café fomos so Pathé, O salão do espera,
repleto; tivemos de esperar do lado de
fóra. na calçada, impellidos pelo fluzo e
refluxo -da onde de transeuntes. Atinai, en
tramos, « conseguimos um obscuro logar-
zinho na ultima fila. Na elegante sala do
Tatbé não liavl.i um claro; tudo cheio, lia-
via gente «n pé nos corredores, para ossis-
tlr â cxhibição dos 11° e i*° episidios do
sensacional romance policial Os tnystcrios
dc No--a York, a estupenda creação da fa-
lírica. Patli. de Paria. Vin.03 mais um?
vez, cara a cara, o formidável homem do
lenço vermelho que outro não é 6cnão o pri
ro e noivo dc Mis_ Kdinc, o advogado Peny
Ecnorctt, c o celebre "detective" Justin-
Cairei.

Completa o prcgranima n fita de A. Bo-
telho, Lançamento da pedra fundamental do
iicí'0 edificio da Faculdade de Medicina,

A empresa tf. Tinto, proprietária do Ci-
nema IJcal, que tambem está editando pon
tunlmc.ite Os ntystcrios dc Neva York,
exhibe or. dois mais recentes episódios do
sensacional drama, intitulados "A pulscir:
de Platina" c "Os tny.tcrios do bairri
chinez". Vem a propósito lembrar que sé

actor Arnold Daly, quo representa o
t_pel principal do grande íilm, recebeu 3C
:.-.il -dollars.

Comqtianto Mystcríot de No-ea Yorl
supra um programmá dr grande suecesso

empresa odiliciona um drama arrobatador
interpretado por Castão Mor.aldi e a jover
actriz Fernanda Bottifcrri, O naufragador
em 3 longas partes; e Exercidos de caça-
deres da Africc, soberbo film do octuali
d-dc.

O cinema íris tambem exhibe, deixando
o "Circo da Morte" cm pleno suecesso, um
film policial dos n-._i„ sensaccionaes, as
«luas novas séries do Suborno, a grandiosa
cicação da fabrica Universal, línccrra o
cxcellente programmá o admriavel film

f 1 ncração. Não ipóde existir dunda de que
a grandiosa «tortitura do nosso immortal -pa-
tricio vae ter uma brillianle execução.

O tenor Salazar deve ser um esplendido
Pcrj-, como _ sru. Casenti uma bella
Ceey. O Cacique é feito pelo baixo Me-
locctíi'c o I). Antônio de Mariz, pelo.Mi-
xo Fiori. Os demais papeis pelos artistas
'Fedcrici. Orlandi, Rccanatini e Baronclnt.

COXCURiSO DE COJ_BDIA_

Reiinem.se hoje. novamente. 59 2 horas
ila tarde, no edificio da Escola Dramática
'Municipal, os srs. Coelho Netto, Rodrigues
Barbosa e Oscar Lopes,. actor João fiar-
bosa e actriz Guillierinina Koclin. membros
do jury que esti julgando ai comédias
apresenta da a aa concurso do theatro Pc-
aueno.

O trabalho de julgamento esti ___i ter-
minado.

XO S. rEDItO
Domingo próximo, na "matinê**, as se-

nhoras terão entrada gratuita, e na quin-
ta-feira "-roxima teremos o grande festival
do centenário do "Meu boi morreu", que,
com tantos atiractivos não admira continue
em sua triumphal carreira.

A empresa tem em orçantni.rio um es*
rcct-aculi) em* favor da infeliz costureira,
que. ferida a tiro, pelo seu ex-noivo, ficou
cega,

NO ÍIÍÍÃXON
Brilhante esteve a segunda "matinée-

rose", liontem realizada no. Trianon. Pia-
ti-a numerosa e distineta, como. aliás,' «i o
«iue habitualmente .requenta, o ll-.catriulio
da Avenida, applaudiu fartamente a repre-
sentação da eu.raçada comedia de Maurice
-fc.-ncctutn — "Inviolável'- desempenhada
ni.sni.ic.-iniciitc pela companhia que ,«\lt-xandre Azevedo dirige. A innovaçio, inau-
Klirada pela empresa do Trianon, do "five-
ó-clock tea" ser servido por "f[e_ba«" foi
uma nota "ebie" que conseguiu magnífi*
ca impressão na assistência do apreciado
theatro da Avenida.

Hoje, em duas sessões, á noite, repete-se
q mesmn peça.

A's 4 lioras da tarde, o professor Salgado
ap Carmo realizará um concerto, com inter-
e.sante c variado proKram.ua*

ERNESTO CAPPA
Km "repriae'* sóhc hoje á senm, no

Cerlo.. .-Crmes. a muito querida c-pereta"Uva" cm benefi-io do sr. Ernesto Cajfpa.
caforça-Jo artista da companhia.

Após o segundo acto, o beneficiado can-
tara a grande ária da opera "Salvator Ko-
sa". do iaunortal maestro patrício Carlos
Gc-me.-"-.

Na "ITva" tem Tina dWrco, «soprano,
um dc seus melborcs papeis.

Dadas as B^mpatli-ias que o publico dis-
pensa á primorosa opereta. é de presumir
que o Cario» -Gomes apanhe hoje uma boa
cara. _

Amanhã temos a primeira dc "flocfacio",
a popular opereta que será. , sem duvida,
maú um succesBo da comi^nbia.

...tasi inipossivel,'°;::Cr;-C:1"0* . . ,fab5i" IÍOX'}''ita* ° "•'*ri*t.
foram, aliás, forçados a substituir a-1 _¦_._,_ "i.
informação por digressões scutimentacs
ou DSychologicas.

Procurou-se, em ccrlas grandes cida-
des, contentar o publico, projeclando
sobre enormes anteparos luminosos os
boletins dos estados-uiaiores, Mas, foi
preciso renunciar, rapidamente, a esse
modo de informação, cm conseqüência
das scenas ruidosas que isso provocava
na rua. Cumpria, pois, a imprensa ado-
ptár mcthodos mais rapidoo. Ella' o
fez, dando considerável extensão ás
mensagens telegraphicas e, sobretudo,
aos radio-telegrannnas. Os belligcran-
tes, por seu turno, muito contribuíram
para essa extensão dos radio-telcgrani-
mas.

A Allenianlia, primeiramente, para
ter influencia entre os neutros, inaugti-
rou o systeiiia dos seus " escriptorios
de imprensa".

Os alliados, por seu turno, enviaram
as suas noticias, aos paizes neutros,
mediante a telegraphia sem fio. 12 foi
assim_ qtie sc desenvolveu esse systema
de informações, o qual oódc funecionar,
quasi sem dcscoiithiuidadc, nos paizesmenos perturbados pela repercussão do
conüiero. A llcspaiiha é um ileiles.
)-üs o quadro do dia radio-tclegraphico:

6 iioras —- Xorddeicii (300 palavras
mais ou menos»; mixta, antes oííicial.

S horas — Torre-Eiítel (400 pala-vras); informações geraes.
10 iioras — Naucn (radio-telegram-

ma chamado das mil palavras); infor-
mações geraes; extractos Je imprensa.

10,lioras —- Coltano (150 palavras);boletim mililar,
11 lioras — Lyon (soo palavras);extractos de imprensa.

,\3 lioras o 15 horas e 30 — Torre-
Eitfel (300 a .|c_ palavras); informa-
ções diversas.

.17 lioras — Londres, estação do Al-
niirnntado (300 a 350 palavras) ; mixta.¦ iS horas,— Torre-Eiffcl (300 a .00
palavras); itiforinaçõc.. diversas.

22 horas — Norddeicli (400 .pala-
vras); boletim militar.

c2 horas n 30 _ Coltano (150 pala-vras); boletim militar.
23 horas — Torre-'Eiffel (300 pala-vras) ; informações diversas e comtnti-meado.
r-.t hora; e 30 — Poldhu (31*0 pala-vras) ; mixro.

,-.n|i.3o — Carnavon (j.000 palavras);iiiforinaçõcs };craes; coutra-parlida doNaucn de 10 horas.

MAESTRO LUIZ HLGÜEIRAS
Xo dia 2 de_ junho realça-se, no Pahcc*

Tbeatre, a rícita organizada por Iauz 'Píl*
gtieir;i3, o apreciado maestro, de c.llabo-
raçfio com a companliia Palmyra U.istos,
a que está actnalmi.itte *aggregad»). Será
representada a PVlirq alegre, fazendo Cre-
miida de Oliveira o papel de Anna Glawary,
e haverá* um intermédio, em que tonwrão
parte, altm de outros artistas, a sra. 5?al-
myra It.-istos. a cantora Isabel Fragoso c a¦actriz Satancllu.

p.vr.>niüjj.\sios
E' definitivamente hoje que no Palace-

Theatre o publico enrioca vao homenagear»
pela ultima vez ncsla tcmpor.ida c no ge-nero opereta, a querida artista Palmyra
líastos.

A festa, que í promovida nela empresa,
deve deixar as mais gratas recordaç«.»_.-. Ue-
prcscn'am-se os melhores actos das opere-
tas: Burro da sr. alcaide (1°) c os se.tm-
dos da Verônica c Amor de mascara-, jus-tamente tres d_9 mais bellas creaçües da
festejada.

Poucos bilbetes já restam e escusado
será prevenir que o Pa!acc será pequeno
para conter 03 admiradores da boaiena-
geada,

-UtERICAX-ClRCC'.
A_ "matinée" infantil que a empresa

José Loureiro oífereceu liontem, uo Uc-
publica. á3 creanças pobres c desvalidas,
foÍ> uma festa alepre, jovial e clicia da
mais communicativa alacridade.

Ura avultalo numero de dcslicrdados da
fortuna cnclicu o espaçoso the.itro da ave-
nida. Gomes Freire, applaudindo ruidosa-
mente os cxcellcntes c, admiráveis traba-
lhos da grande companlna.

Para boje, aumi_.cia a notável "troupe"
nm-is um grandioso cspectaculo, quc terá

. . ..,..--, como nota predominante a csiréa do ven--
York, interpretado pela notave' tril° .no hespanliol Caballero Costillo, que,

A CORRIDA EM HOMENAGEM ASANTOS DUMONT
Para a corrida que o Dcrby.Club, rca'era 1 de junho próximo, em lioinenaeem 1Santos Uunioiit. c em beneficio «lo \er„fcliij* Brasileiro, foi organizado o sceurtoprojecto de inscripção 
Parco —Bartholoinctl de Gusmão _ , -„.,

metros _ 1:000$ c zoo$ooo -. Um objecti,«le arte ao vencedor. — Conquistador» «YIkmamo, 53; Uynaniito. 54; Cragoalá,' o;Dn-elte, 32; Donau, _.; J?spo.eta 5. 
' n\.«itadura. 50; Sidcria, 40; Camclia -c-«Aniazouo, 49; c Fábula 46. . . '

-Parco — Augusto Severa — x.foo me-tros — i:joo$ c Z4o?ooo — Um objecto I-arta ao vencedor. _ Mngêstlc 5- 1,.-,m; 5 . Sicilia sj; llllss, 52; 
'David, *'.;

.adorna. .32; Idyl, 32; Guerreiro 5-; i',,.ver Pacha, 51; Quilo, 50; Davics, 5.-- 1'..liletc, sa; Trunfo. 51; -.Mi.. FJorcnce 51';lialila, 50; -Francia, 50; Oanav, 40; Doe.levard, 47 a lAebe, 47.Ptteo — Ricardo Kirck — r,__o mr.tros — 1:200$ c _|o$ooo — T7m objectod« arte no vencedor. — My Hcartli sa-Iluenos Aires. 52; Alliado, 52; Patrono, ,'üarctlona, 51; Mistella, 51; Mcrry Uai-Si; Ivouette. 51; Komilda, 51; Vesuviimne
51; Eidalgo. 50; Man-riloii., 50; Samni.lano, 4.; Kalko, 50; Kítilluço, .(¦>; Vcllit-nha. 49; Insignia. 49; Uclle Angevine, ...i-e _cl!e; 49.

Parco ¦_ Caraggialo — 1.500 mel ros —1:200. o 240.000 — Um olijeno dc an.ao vencedor. — Animaes dc dois annos.sem victorsa.
Parco — Sanlos Diimoni -. 2.000 ri.-,tros — 2:00$ e 400?ooo „ U.-n objectode arte ao vencedor. — Argentino '••

J.açgard, 53: Kspafia, 52; Zins-aro, .,1'; {..!lepino, 50; Sultão. 51: Corncob, 51; llatte.rjr. 50; nebréa, 4o; irarialva, 49; Vola--,:•Uiastc, 48 e Un Ko, 50.Pareô —Vr. Frontin -_ 1.7;!) metros— j:soo$: c' joofooo _ Uni pbjecto do ar-ti! so venoedor, — Jlastroquct, 14: Mon-Cuosiii*. 53; Jandyra. 52; Páraile; 51: II...tet-Canct, 50; Paional, so; (laido .miio,so; lVfiaso, 50; Oaimatit, 48; Jacy, 47 _Voltaire. 47.Pareô — ..... CViiíi ffi-n.lV-iVo — 1.750tetro:! _ 1:500$ o 3oo$_oo — Uni objectoe arte. — Pierrot. 53; Principe, S3t (_y-
metroa
de  .......,,
tacaz 52; Ali KlgUi, 52; Atlas, 's3"'Ad.iiii,
S*i:.-Scamp. 32; Nyon, 52: Otancr, si-, IV. . . -lalpin, 50; Tof'
40; Rampelion, 49; M_i;>
ranli, so;' Ilátpin, "50;" 

jfoffrc, soryõn-Y.iilamoelion. ao: Ainí '
nha. S"

aipu', 50 e Ornatl-
As inscripeões serão tnetrradas _oj«, 4i

4 1I2 hora] da tarde.

VARIAS NOTAS
O cavallo Maipu* está em trato para »Mvendido, .para rcprodçcçSo.—• On Ko tem trabalhado cm rcgalarc.condi.&es.
O filho dc Ovicdo teni dcaoi. de antánhüa direcção de Fernando Barroso.

. — (luatambu* e Guaporé II traballraraaijuntos a distancia do "Crande Premio Cm-«110 do Sul".
_. M-iss Florcnce correrá depois de ama-nlia, no parco cm quc está inscriptá, com"chance" do vencer.Intcrvicw trabalhou hontem, á tarde,na raia do Jockey, em excellcaltu condi-Çoes,
O filho de Tanni. ao contrário de quetem sidj noticiado, está muito ben» dis-Dosto.O jockcy Fernando do Andrade, mon-tara depois de amanha, no parco -Sei» de'.Março o égua Conquistador...Na .próxima semana, se.uirá para Sãolano, em visita a sua familia. o "entrai,

tieur Francisco Uento de Oliveira.Oa animacs do "stud" Canino Alegretrabalharam hontem na rai ado Derby.Os pensionistas do sr. João Francisco
íe Azevedo galoparam em optimas condi-ÇScs. especialmente Ornatlnlio o Paraná.
„.— ['cnionio, trabalhou forte hontem n-i¦Hippodroiiio do Itamaraty, dirigido p»r Di-«arte Voz.

Tiraram prov3 hontem, no Dor«>v osfliumaes Dagoa. Cangussu', Cuatambii' eGuaporé.
Jofíre o Calcp-no trabalhanm de galopeJar go.

retriz Vale.!,-.. Suratl.
O Paris dá-nos sensacionaes novidades -ia

>:crdis!c c Gaumont. Uma resurreição, bel
lo drama ila vida real, cm 3 longos actos;
lim torno de tnn annel, encantadora come
dia colorida de Gaumont, em 2 extenso.,
aitos, interpretada por bons artistas do
tl-catro franecz; Liberdade da morle era-
pnlgantc drama conjugai, dividido cm quatre
longos aclc;; o o Gaumont Journal, ultimas
cif-açõcs da moda parisiense e novidades
n-.vndiacs,

Finalmente, o popular cinema Avenid.
fecha a lista das "grandes primeiras" com
outro drama policial de sensação, da Mc.
Fme Magazine, Aventuras de lord John,
ofn 4 partes; Um dia cheio, deliciosa come-
<«i.i e:n 1 r.clo, interpretado pela festejadi
crlriz I.ouíec Oth; c 11. 7 do Journal Uni
versai, sempre interessante, e variado.

NOTICIAS & RECLÜOS

Alfândega
A consideração do mini.iro da Fa-zcnda, íoi rcmeltida liontem, pelo in-¦pçctor, uma copia do parecer prestadoo um appareiho rara medição dc

l.ucio F. Sor.-

CAX.ÃO REGIOXAJ.
Não ba muito tempo ainda, alguém se 'em-

liroudo,.azcroiialaiicrcQÍs.em favor da cau-
çao nacional, idea que leve desde logo o me-Hor acolhimento por parle dos elemento.indispensáveis ao seu bom exito. A=,imautores, maestros, poetas, incitaram com omaior de seus applausos o autor da idía, ofr. l.ego Uarros. conhecido homem dcticatro, que, nessa qualidade achou acerta-«lamente quo o mais viável meio de p5r cncoutncto o publico com as rremissas dumatentativa drese gênero devia ser o próprio•kçalro c fel-o no palco do S. Pedro.l.ciulir.-inisL., certamente, iodos, do sueces-61 que coroou a iniciativa do sr. Kego liar-rei. Mais nao ignoram, de cerlo, tam.l)im que, por um desses descasou inc.-;pli-c.-.veis em qualquer paiz, menos 110. nosso,a vida da niic.o nacional foi das mai. cplie-meras, e pelo abandono d.s autores ihc.-i-ttacs-, que o não trotixci-am mais ;i luz daribalta, a pobre voltou de novo, com meia«luzia a mais do compassos, para o rol doc.au*-cimento.

Ultimamente porém, despertou, n pro.o...Io ile uma peça d-.- costumes, a curiosidadeit: carioca pelas coisas por assim di?"r rc-gir.-n.-u-_, e cm seguida duas novas ai.para-ccrain de Catullo e Hatil-I,iiiz.A opportnnidaJe não oodia escapar ,.Rego Jl.i-roã rara um novo impulso .1 dara canção nacional, c é uma nova tentativa 110
geiicrooque elle nrojecto fazer, mas destavez no alegre theatro da rua do lispiritosanto, 110 Recreio.

Não é tombem da canção nacional pro.finamente dit-i que se vac tr.t.r, mas (iaranção .vcri_(lc__ncutc regional, a almade.caca listado do Brasil. Para tal fim,
j-sln o sr. Kego li.irres envidando os nossos
homens dc Ictns uo sentido de obter dosmesmos iirotlucçucs oriíinacs. P:ira ccrc'iimusicadas pclus n-.acstros escolhidos rara o
ef-.ilo.

'MATIXÊl." AUTISTICA
soh:
líquidos, invento do sr.
res, pela commissão que designou para .. .cx.-iniuiar aquelle appareiho 

' "i, elegante Restaurant Arsyno. do Thc.i-
A coiuraissão é de opinião ene ,ro M-!m.'>a • realiza-se omanhã. is 4 1J2

m»e„.n -j,„---»i.„ - • 1 ,;cr;'¦, ''a 'arde, a HM.i-i.e dc desped .Ia n-mesmo -vpparclho pode ser cniprcgado ,;,._ _a aM,!a„dida soprano Sa Weiss
pela sua simpltci- directora da companhia italiana dc opcrctas'

regimento dc infanterb; José Ventura I da borracha cm lençol 011 folha" iiY-leChisnandos, do 3" .regimento ue íniaa-1 Za (borracha pur:.} vtilcanizada ou'sóteria: Manoel Pereira «Ios Santos, Toão
Fclismino «ie; Santos c Antônio Floren-
cio Bispo, todos do 3" regimento de iu-
..inferia; Aristóteles Etclvino de Andra-
de. do ._'' de caçadores; Luiz Bispo
dos Santos, do _° rc.intento de infan-
teria; José Francisco de Mello, do 53"'
de caçadores; Maneei Pereira dos San-
tos, do 20o Rrupo; Antônio Fontes
Brandão, iio 2" regimento de infante-
ria; Vicente Itabainanna dos Santos, do
.í2° de caçadores; João Baptista dos
Santos. (2"), do 13o regimento dc ca-
valtaria; Erncstino Francisco Jo; San-
tos. do 3a regimento de infanteria;
Cláudio Antonip Simões, do 3" regimen-
to de infanteria; Lcphtate Lobino do
Sacramento, do ,." regimento de infar.-
feria: João Baptista des Santos, do Io
regimento de infanteria: Gcrniinio Car-
Ios Fe::o*.-t. do 2" regimento de infan-
teria, c Ai-.lir.ii.zio Jcsé dos Soutos, do
IS" regimento dc cavallaria.

vestimen-mente collada r.o iríer-.or üa
tas nara escapliandros;

João Loureiro n*c Magalhães, dc tttr.a
carteira nara pcnles de pliospliorôs,uenominada Carteira atintinciadora;

João Laurir.no Leme Filho, Je unia
prensa para prothese dentaria, denomi-
nada frev.sa Universal César Leme:

Fri-.z Wemacr, de um novo processocie tratar gcncròs alimentícios paraconservaI-03.. torna!-os mais assimiláveis
c mais tacci. á preparação culinária.

1XSTHTT0 HISTÓRICO

A (orecirn scssüo orili-
nnrin

A terceira sessõn ordinária elo Insíi-'uio Histórico c Geographico Brasileiro
terá logar na segunda quinzena lio pro-ximo ii-.i-z de junho, devendo nor essa

com real v.-.ntag,
dade e exactidão,

Em titri requerimento do capitão
do lugar americano " Lucinda Sutton",
entrado em março ultimo, pedindo parareenibarcar a carga de qiu-braclio qucdescarregou para pequena, embarca-
cõ-.-s, para poder reparar a avaria queo .:;ndo lugar soffreti no cf.sco. foi
exarado o seguinte despacho: "Defe-
rido, eon as cautelas legaes."Os cominandanies dos vapores in-
glrz "Cardiganshin", entrado em 7 do
corrente, e franecz "Ainiral Ressaint",
em abril passado, foram re-.pons.bili-
zados pelo pagamento dos direitos da
mercadoria extraviada das caixas das
m.rc.-.s letreiro e J. M. F.. importadas
por A. L. dos Santos e J11U0 JUgnel de
Freitas a C.

For.-.m tambem responsabilizados
os command.uies dos vapores, italiano
.Oriana", cnlrado em abri! deste an-
1:0. e ir.jlc.., "Amr.zon", entrado no
mez corrente, p-.io pagamento do; di-
reilos da mercadoria subtraída dos vo-
lumes das marcas C. P. & C. c C. R.
& C, importadas por Cosia Pereira &
C c Carvalho Rocha & C.Foi permittidn .1 II. A. Rhodes,
ilespacliar um volume que .recebeu peloarmazém _ de cncommendas postaes,pela 2" via, visto se ler extraviado a
primeira. ¦•**i*t-<*-j -tct-jftay m

que ora trabalha no Caries Gf.__.es.
O programraa desse sarai! de arte. quepromettc, revestir-se de grande brilhantismo,

esta r»ssi:n organizado :
Tri.tlezca, melodia dc Tostl; serenatamc'odia dc Mascagni; Rigolerto duetto como Inr;. tono -Mario Ciiú, do Vcrdi; Que1'ciida. barearola, de J. dc I.uc-i. trer.osesses canto ios por Clorn W.lss; /:' eanla ei

gtillo de, V. Bici; L'ultíina canione, de'J úiti: Rigolclto. duetto cora Clara Weiss.ocl.i barytono Mario Cilú; .!/_!¦_ cIiíokv-oiição napolitana; Celeste Alda, de \'crdi;f.rioso «los Pagliacei. de Leoncavallo, pelotcr.or Ângelo dc Carli.
"A AGCIA XEGKA"

, T.co virtude -le despacho expedido peloItuz da i« vara civel. volta hoje á scena,:*.ti Rccr.Mi-", a peqn iio crande esi_cct..c:iici,
AgnM .Ve-31. c-.ij.s rorcscntr.çõcs haviamsi.ln pro!ui;..i-, rela policia, como liontemnoticiamos. Do intensos lances dramáticos,eni pormc::f!rc3 da i_aíor _cUu.!._.a_-. rc>cheada de situações de grande ilícitoÁguia ,vt-jra diSD.Io. alem disso, de truestlicatrac. q-jc prendem a attenção do móisreservado c tndiffcrente espectador, até.__c!-o expiadir cm pa.mas estrcniíos....

Devo ser uma das maiores enchentes daleiv.oor.-ida, a de boic, no Recreio, visto quea peça, ao ser prohlbida, estava ali r.o."a;. cxtr„::àÍ::ârio dos suecesso?.

XA ARMADA
A inniicnrnciio úa Escolniio Mnclilnistas Anxl?»nrsc

A inauguração da Ksccla de Jlacbl-
nisfas Auxiliarcs, recentemente creada

quc vac funecionar na ilha (Ias Unxa-oceasião ser realizada uma prelcec.o doidas, será e.fcctnada, cforr. toda solenni-seu sócio _or,orano dr. Oliveira Lima.ld.de, no dia 11 dç junho próximo.

O "G-_.RAN_"

I }:.' omanliá qnc a companhia lyrica Ro-
j toK & Ui loro canta, pela primeiro «-cz aI celebre onera do mnnortal maestro brasi-' taro Carlos Gomes — "O Guarany".

O publico esfera cam gr.nd- anciedadeessa primem representaçSo. que, com ecr-
teza. vae a.r.rl.r pela magnífica distribui.
ção q-.ic foi feita entro .s melhore ele-inciito.s di companhia*•'O Guamny" ú a nossa o^.ra. o no*5o, orgulho, e, como tal, nio ha brasileiro1 q-.ie -não'tenha ror cila «ma '-verdadeira 

ve-

cotn os seus autômatos, dc uma extraor-
dinori. perfeição, executa um trabalho di
gno dc fiprcciaçSo.

O arlista Castillo, que ii muito ee ícz
applaudir na Europa, acaba de fazer uma
brilhante "tournee" pela Argentina -c pc-
los Estados do su! do pai_, onde con»
quistou aa maiores victorias.

CO^rPAXHÍA LYRICA

t Para se fazer o ensaio pcral da oporá na-
cional lt Guarany que se canta amanhã,
1:0 Apollo, não ba hoic espectaeulo ali.

No domingo, cm tnaU'néc, cantam-sc Ca-
vailaria Rusttcana o Palhaços, despedindo-pc
a coaipanhia, na scíuiid.i-feira, í)or ter dc
seguir para S. TV-iulo.

.'¦«1»»__ .1 _»-

COXCKRXO
O concerto que a Sociedade Debussy

nev;a' rrnlii^r emanliã, no salão nobre da
As..ocía.."to dos Ümpregadoa no Commer-
cio, por motivo de força maior, ficou
transferido p_ra o dia io dc junho pro-
xínio.

f'I.l\T^MKNT0 I)0 KSTOMAGO
VIS^X,1.ÍÍ,.° WOADO; URINAS

K INTESTINOS COM OtrTnòz
__. ni.ERNESTO DE SOUZA

Extracto fluido das tros no-zes : No*, do Kola, Koz Voinlcno noz Mosendn.
»? .,!SR ESTOMACAL o I)ir-
BEÍÍ.?Í. ««utemlo ainda «

MELISSA. o ANIZ o o
GKRVAO.

ANEMIA. DEBILIDADE XI.R.
VOSA, Mas diitestõcs. inúo lia-Jlto, dcso do estômago, dòrim<1o cabeça, falta do annetlte.GRANADO »Ç..\' do Jlaíco. 1.

lOOCI

VARIAS NOTICIAS
O conhecido, e jnpidar actor brasileiro

Alberto Pires vae dirigir a todos os 5CUS
amigoa a seguinte carta:"iKxma, sra.-c illustre .r. — Maio, -tle
igifi, — Respeitosas saudações.

Venia vos roito para particip-r-vos quc,
promovido por alguns bons antigos da
nossa illustrada imprensa e outros dignos
sócios do glorioso Club Democráticos Car-
navalescos, rcalizar-se-á, sc Deus m'o per-mitlir, uni grande c cspccialissímo festival
artistico-literário cm meu beneficio, cm tim
dós nossos melhores theatros ou no bcllo
saião nobre do Jornal do Conunercio. cm
um dos dhs do -próximo mez de junho c
a hora conveniente. Do caso j.t deu bene*
volante noticia o generoso Correio da Ma-
ii/.-.i.

Xão Querendo eu forçar pc?*oa alguma
a acceitar Irlheteà de ingresso, a contra-
gcstòi resolvi apenas participai, por esta
fôrma, a todos. 03 mens bons ar.iigos e
prcslavcis conheci.Ios tal projecto, o convi-.s- r,„ «fiiçg pedir a todos aquelles que11:0 scliarcin digno e merecedor de seu tre-nerosot auxilio, dc sua profícua protecção,a nimia, gentileza de, espontânea c volitn-
lariamenlc, procurarem os 'bilhetes de sua
vontade, eu deixarem sua cncoinmcnda
commigo •nicátno, ou cm uma das cliaruta*
r:a_ do Café Critcrinm, na; praça Tiradcn-
tes (largo do Rocio), esquina da avenida
Passos (rua do Sacramento), ou do Stadt
München, na mesma praça, junto ao llica-
tro S. José, c.de encontrarão listas para
as digna.. íis-iign-a-ur,.., rc_Ídcncia9, bilhe-
tes tomados c cncommendas a fazer, para
serem rc:_eUÍ_tas,

Sem mais, ..ó mc resta prometter e *ra-
rantir quc. o programmá será complctomcn-
te dip;:o de vÓ5, daquellcs a quem d:_:ca-
rei ta^festa, e dc mim mesmo.¦Muitíssimo c inesquecivehncntc ofira-áeci-
Jo, mc subscrcvo,á com __ ;i:ais sincera es-
tinia c alta consÍdcraçSof vosso «respcií«.so
amigo c obediente servo — 'Actor brasileiro
.liberto Pires."

HANSEATICA. .AiSCATINlIA,
IRACEMA síio ns melhores eer-
vejas.

O CARTAZ DO DIA
NOS THEATf-OS

S. HEDRO - Mais duas trlumphaesrepresentaçues se realizam hoje da queridarevista Meu boi morre:;, que vertiginosa-mente _ caminha para o centenário. Todasas noites esta feliz peça é apreciada por
V.Y 1?" O, Kio possue de mais grado.II-je despede-se o applaudido áuclte cos-mapobta Los Ineçiab, e ji pari amanliã".empresa annuncia a rc.-,ppirií..o dos cc-leo. es cj-clistos excêntrico: Os Santinz.nn.completamente restabelecidos do grave desa.tro de qu- for.-itn vielimas, liadecorrer dos seus _ni____s_m.lhos.

»S
S. . JOSÉ' — Provavelmenteu.tinia semana que se cxhibir.í,1 _ José, a sensacional fitapar-<-.. cacas do v.da f!ai?rante,campestrea argentinas, hábitos c-ios r'.'icoos, cm todo semelhantes

j'!*„ ?•¦ ^«-'"'^o, scenas arrcbatadoramcntedramáticas, das .quacs rcsâlta o íciiio va-ronil d03 indon-.itos íillios dos pr.mr.is. Assessões principiam is í, 8 ¦ e 10 lioras daten sido r.-.u-.to concorridas.

tro

dias, no

;era cs^a
«10 tlica-
cm doze
paisagenscostumes

nos-

loite,

CURSO DE DANSA
SESORITA Anseia Gorr.ez. professo-ra argentina, diplomada, dú-ectora daEscola de D.insas ds P.ucnos ;*_ircs. dáliccoes as exm-is. fnmiiiis e cavalheiros

das 14 ãs 19 -e d.15 ei ás .3 hora.,
çni seu salão nobre, á rua das ¦ Laran-
£ms ^n•_5-•*. (an;'S° palacctc RioBranco). Tclcplione jS_6, Central.

R. 4787.

Instrucção Municipal
IYlo director geral, (oram hontem ussl-Suados os seguintes netos:Nomeando; Corregio de Castro doecn-te da cadeira de arithmetica e 'alucina

da ._scola ^orlnali c Manoel M. Mal-.-ren-eme da Kscola dc Applicacão-, desi-gnando: João I.evi Baptista, para terexercício, provt-oriamtrite, como serventeda Kscola de Applicacão; Olccario Ta-™M. Para ter exercício no Instituto ToãoAlfredo; Angelina Machado Lomba, paraa 2» mixta, do 2•>; Alda Mesquita, parao Jardim de Infância Campos Salles; An-toniçlta de Souza Carvalho, para 8' mis.ta do _'; Igncz Brand, para a 5" mixtado .1; dispensando: do lo^ar dc substl-Uita de adjunla licenciada, llcr.ilda J. deCarvalho e Julicta Guimarães l.obo, do.logar dc servente de escola; designando:
para p logar de substituta dc coadjuvantelicenciada, D. Clarivaldo Lima; Mariaisabcl \V. de Souza, i-ara a 8« mixta doii"; Lucilia da Eocha Vogelcr, para n
7' nu.sta do 11»; Scnhõrinlia 1'ereira dcSouza, para a ;» iiii„t3 do 11o; Ilcrcilia\ mal de Mattos, para a 5» mixta duii"; Izaura Zai-.etn Cardoso Machado.para a :« mixta do n"; llcnto de AgrarMendes, para a a» masculina do n"; Ma-na do Lourdes Castro para a 3» mixtado ii°; 0!c£ario Pawos, para a-s* mas-culina do 11»; 1'hilomena Fernandes Viel-ra da Silva, para a 3' mixta do n".

HAiSS BATI GA.
IRAC103IA são as
vejas.

c_-Ssoa_i_.ua.
mt-lliurcs cer-

E. F, Central
O sub-direclor do trafego expediu unia«lireul.ir aos agentes, chamaiido-Hies at-tenção para o iacto de se íttilisarem 'Io

bolelun ile irregularidades para casos .em
cabimento.

Ao*, agentes ordenou o tr:ifc_;n f|iie
ar^ expedições proccier.tes da rede .sei ml-
noira c destinados aos armazéns geraes ile
Minas, nn Cáes do Porto, sejaih remet-
tida. aquelles armazéns ein vagões exchi-
sivaniciilc destinados ás mesmas mercado-rias.

Para derinii- a responsabilidade do»
empreg-ados, cm caso dc avarias c faltas
determinou o trafego «p.ie os carros pro-cedentea do eniaçõcs intermediárias e :l
ellaa destinados sejam recebidos medSan-íe rccüto firmado pelos interessados c:n
livro apropriado <l_s estações e na cr.-
derneta do eonduetor ou machinista do
Irem, independente de outros recibos,—- O director da Central ordenou'nos
agonies quc, Ioda vc. que se der inter-
nip__o na Knln, accidcntcs cm cancellas,
o:: sejam da mesma linha, cmhor-a resta-
lieledda, ,comniuniquem tclegr»p!dcamente
i administração.

A estação denominada Cardoso, no.prolongamento de ltóo lVcto. passou! u.clianiar-sc Coronel Cardoso.

HANSK.VJMCA. OAlSOAíINIIA.
IKAOEMA são as melhores eer-
vejas.

NA ALFÂNDEGA

.. O leilão do lio.le
_o_ armazém 6 do Cães do Porta

haverá hoje, ar, meio dia, leilão (3" pra-
ça) dc mercadorias caída.-, c:n commis-
so, havendo entic outras: saponaccos,
Soias de alsodão.^ cordões de seda, gra-v-itas de seda, livros impressos, obras
«le vidro, de borracha, tle cobre e d«terro, extincíores de incêndios, produ-cios chimicos e carteiras de couro,

¦a» o _¦ »t_

iptores mo-

Leiam no dia 1" o "Jornal das Mo-
Çâs ?

pesenvoiviJo texto e lx-üas plioíográ-pinas de diversos assumptòs que se
prendem á vida carioca.

Irapontantissinios trabalhes do p-o-fessor Morale Je los Rios c muitas ou-trás composições de literatura dos «ne-mores e mais .orçados cseripdc-no.i.

NA ESTAÇiO 1)0 ENCANTADO

Atropelada nor um cavnlla
Na cs'ação do Encantado ia passan-<lo o anspeçada <le cavallaria n. 183,

Pela rua r«ix«ira Pinto, quando o soucavallo, cspant.-iudo-se, quebrou a ,rc-
dca e foi atropelar uma menor de fíannos, filha do sr. Alfredo Pilar Cos-sa. «sidente aquella rua n. So, A creanç.-i estava brincando -em frecasa.

A Assis
soecorrer

rente a s-j,-,

encia foi Ioso chamada ãa menor, que recebeu, no d-.sastre, um pequeno ferimento no ladoesquerdo.
•A creança ficou em tratamento etcasa de seus paes e 0 soldado foi con-duztdo a policia do .o" districto, ond»101 apurada a íar.tiji.adc do faclo.
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O trágico espectaculo de
hontem á noite

O MORRO DE SANTO ANTÔNIO
EM CHAMMAS

Verdun

OS ESTIVADORES NO-
VÃMENTE EM FOCO

Os trapicheiros dizem-se
ameaçados

OS AUTOMÓVEIS"CONTINUAM 
....

0 1.331 matou um me-
noir de 9 annos
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Continua violentissi-
mo o bombardeio

Paris, 25 (A. H.) — Communicado
official das 15 horas:

Na margem esquerda do "¦"•c*»'**

duello de artilheria assas intenso no
sector da cota 30a e tambem cm frente
dc Mort-Hommc-Cumicrcs.

Em conseqüência de um ataque com

granadas, progredimos, durante a noite
num pequeno bosque immediataniente a
iéste da aldeia de Cunueres.

O inimigo não fez nenhuma tentativa
de ataque na margem direita do Meuse,

Um forte ataque allemão pcrmittiu ao
inimigo tomar pé numa trincheira fran-
ceza ao norte das pedreiras de nau-
dromont. , .

O bombardeio, «le um c outro lado,
continua'violentíssimo, . ,

Na região dc Douaumont nao houve
acções de infanteria. *

Nos outros pontos da linha de írente,
noite relativamente calma.
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O serviço militar obrigato-
rio na Inglaterra

Londres, 25 (A. H.) - O rei,Jor-
ge V sanecionou hoje o projecto insti-
tuindo o serviço militar obrigatório.

A nova lei entrará cm vigor cm 24
dc junho próximo.,

VESTIDOS MODELOS?...

La Maison Nouve.le
O, RUA GONÇALVES DIAS, O

Ainda o discurso de Sir
Grey sobre a paz

OS Èééi-fflàí. HABITANTES ©OS «ÓASBBI-ES INCENDIADOS ASSISTINDO AO DOLOROSO
E 1'RAGIOO B9PECTACUI_0

Um iiiimenso clarão iUiinunoti todo

„ t -d. que vae da Galeria .Cruzeiro
.0 na lio Monróe, na Avenida Rio

,,, . Oir-sc-ia que nm outro in.

,*. ndlo irrompera na Imprensa Nacio-

nal K dentro cm pouco, aquclh hora,

d. noite, as ruas Senador Danças, Tre-

_c lc Maio, saida do morro dc Santo
,_ orno >e Avenida Mqttd-O .trecho,

_ en h°am dc curiosos que cornam de

ila parte a ver -o extranlio especto-' 
o.'lWe irrompera .0, ogo ? Nao

íòra na Imprensa Official,. ma*, na-

uellu colônia que se amontoa 'lia «o -

.„ de Sinto Antônio *--WW%*l
minha Fequc.io as ruas Hio de J«anei
r°Oe 

bcí.oC'íiorHv^V daquellc espectaculo
nue reduziu a miséria extrema «wil»-

V de pessoas que sc aiitaliavam .na-
¦ ,,-r• casebres infectos, som liyg et e

Kg ma, prendeu S.. attenção de toda

!%ute durante -luas longas horas, 1. ,1a
io nX bem no alto, W.r_g|

cu«,lad"* desoladoita, ioda aquella getyte
s" reunia, clamando a triste sorte a

, ue il.es 
'reduzia 

o incêndio. Mulher es

b^n^n^de^nlíof-

Í|?m^^or!HigS -
Sara num barracão jí. 

**^W«J

,1o cm breve se extendera 11 toda/ a rua
. colossal foítiiüiila se orgt kí., por <?n-

«re 
'negras m.*veir3*'di**r.!ri.*o que «Kil?

íetrico tornava 
•aqúcUõ cSDeclaciiIo.

I'reio dc mão criminosa? Tudo na-

l"u,hair.'rÍ.i 
que entre;aquella .ente

, , Saude Publica sc agita uma grave
nt*c«a_ A Saude, deante das reclama-'...cs 

do Palrimonio Nacional, resolveu
despejar a população pobre, que habita
rS«s do Morro de Santo Anto-

„:0 e havendo embargos por parte de
muitos moradores, que já se julgavam
senho-.'.*., de terrenos e próprias cditi-
..tçõc, o faclo foi ter a juizo e o des-
rejo decretado. Os protestos dos habi-
antes, gente pobre, operários, carrega-

.,„..„/ ««pregados da Light c mesmo
fimccirinarios de secretarias de listado,
,,,.0 -e fizeram esperar. Por sua vez,

•«..iializado di situação daquella gente,
o dr Thadett de Medeiros, medico da
Saude Publica, com muito gcito ia sua-
v*-mido ri coisa, dando a cada morador
o prazo solicitado para a mudança ne-
cessaria. Se é certo que alguns «jellcs
_c* _.rn;ira*.u perfeitamente satisfeitos
..vil 1 situação do momento, oulros Ie-
\tir.r.-.i -1 caso pira um capricho sem
i*\|iiic.iç.-|_ e se obstinaram eni não at-
iiihI-v ao mandado de despejo. A po-
lieii, ri.* accordo com o próprio repre-
3«-n:.ii*te da justiça publica, preparou-sc
para pi ilqiicr rvcntualidadc, agindo só
nu. ciíos irxlrcmos,

l*'oi o que sc verificou justamente
com o indivíduo de nome Antônio
Ilrandâo, mais conhecido pelo vulgo de
Casaca de ferro, proprictario.de mui-
tos barracões da rua do Caminho I e-
«pit-no. o ipie não attcildçu ít iuterven*
ção da justiça.

Para despejal-o do barracão que oe-
cttpava, o de 11. 5, foi preciso que a
policia do ..' districto intcrviesse, usan-
do de energia. ,

Casaca de Perro mora no morro «le
íj.intn Antônio ha muitos annos. Ain
construiu outros barracões, qne aluga-
\n assenhoreou-sc de terrenos e pagava
impostos á Prefeitura legalizando as-
Sim a sua posse. A Saude Publica lu-
tou com difficuldades para vencei-o, e
conseguiu graças ao despejo decretado,
recorrendo c'le para os tribunaes, 1111:11
pedido de indemnização que corre o»
seus tramites legaes. Pois bem, Ioda
.ente que o incêndio do hontem redlf

zitt á extrema penúria o açcusn. Por-
que? Por despeito 011 por vingança?. O
foco segundo o tcstcinunho da vizi-' cm n„ barracão ont ¦

o precioso liquido -custou a apparecer.
Kmquanto isso, o fogo se estendia.

Toda a rua do Caminho Pequeno cra
uma immetisa fogueira. A este espe-
ctaculo desolador juntavam-se os gritos
dc desgraçadas mulheres em busca dos
filhos, cujo destino ignoravam. .

O dr. Aurelino Leal, chefe dç policia,
cm pessoa, dirigiu o serviço de salva-
ção do Observatório e nas ímmcdiaçocs
do mesmo dava ordens para que
so abrigasse 

"toda aquella gente, o
dr. Osório dc Almeida, 20 delegado au-
-viliar, o dr. Albuquerque Mello, dele-
irado do 5° districto, commissarios e o
major Bandeira de Mello, acompanha*
dos de muitos guardas civis, auxiliavam
os moradores da rua Rio de Janeiro,
110 serviço de salvação dos seus trastes,
providenciando para que o fogo, na, sua
vertigem, mão fosse tambem attingir a

parte do local do Observatório.
Cerca de aoo barracões íoram redu-

zidos a cinzas. (....--.
Entre as muitas pessoas que ficaram

reduzidas a extrema penúria, consegui:
iuo., naquelia balburdia infernal, an-
notar as seguintes i

Rua do Caminho Pequeno:
Margarida de Mello, n. 6;,, Bcriha

Maria do Carmo,, 11. 4; Pauhl o Un-
eile 11. 3 A: Maria Rosa, n. 2; Mana
Portugueza, «1.. 7; Agostinho Lopes,

.,1. wi Cândido de Souza. n. 41; Jose
Gustavo Nogueira dos Santos, Jose
Maria, casas sem numero; Anysio uu-
!lier_nê Bastos, n. 8; Pedro Lopes,
11. 2.1; Joaquim Vieira Coimbra 11. 17
A* Joaquim Moreira, 11. 15; Jose Pni;
to Monteiro Coutinho, n. 3' Ai jose
Campos- e Maria Rim, n. 38; Manoel
Marlins, n. 29; Francisco G«-»J.Ma*
ques, n. ui Joaquim ferreira 

Baptis-
ta 1. 15 i José Manoel, 11. Ii Augusto
í?,'ancisco' Lima, .,. 4i J=»^ 

^Silva, casas sem numero;. Joy- ri-a
quim Gonçalves em idênticas condi-
eões: Augusto Lopes, n. ií) AUicuo
Babe tro David dos Santos Manoel
B.mbei-0, Manoel Borges, .Gonçalves
Rodrigues, casas sem numero; Jose üe

ttoÍNÍl Zaeharias Coei^
,1 jo « mtiilos outros cujos nome-, nao

pudemos obter na, oceasião.
U,.,a Pereira Reis- David Jose *M

drade 11. 41 José ^yC']% i^r-
sem numero; Miguel Mc.i.lk, Slai

uues 11. 4 e outras. ,1 
R„a Rio de Janeiro: botequim de d.

Anna Rodrigues, n. 121; viuva d. Ma-

ria, .1. .3; Júlio M. I'^llaf..f„i:y'lg0.Cs
1,-irbos-i n, 2; Mana Magdalena-, Ws

tão Miranda, Jorge de Oliveira e Ma-

guolia Silva, easa sem numero e muil is

outros. . _ r_,t_.
O ventro não permittm que.o fogo

,0 estendesse ao Observatório dat^o-
Ía Polytechnica. Se isso se verificasse,
o incêndio tomaria proporções . muito

maiores, pois do lado de ema ha

Mntcniis de habitações uris. mesma-
coSes- ° f°M conseguiria assim

despejar os moradores, evitando maiores
mcoiumodos ú Justiça o a Saude Pu-
''ouando 

começou o incêndio, o dire-
.t.i- do Observatório, dr. Orozimbo
Lincoln do Nasermcnto, dava aula.
S s inimediatamcnte dispensou , os

àluninos, c, vendo o perigo que corriam
o- galpões de madeira que abrigavam
c<. diffcrcntes instriimcntos, fel-os rc-
rrar, guardando-os em logar seguro.
O pessoal do Observatório, com o seu
director á frente, ajudou 03 moradores
attin.idos por aquella desgraça no ser-
vi-o de salvação de moveis e utensílios,
autorizando aquella gente a se aongar
uos terrenos do Observatório

on.nii rm.;:!, tevi ...
clle morou e que se achava vasio. Co-
!_,,! «íe feiro, durante o dia ile hon*
tem esteve lá com oulro indivíduo,
correu oulros barracões c retirou-se
tarde. O pessoal cstKttvhçu a sua pre-
scnc.i. Prepotente, senhorio intransigen-
te de terrenos que lhe não pertenciam,
ns seus inquilinos o olhavam com certo
receio, e. quando o fogo sc alastrou,
devorando os demais .barracões, toda
genti* o incriminava, Pôra elle, o mise*
ravel, o inccndiario I Pobres mulheres
de creanças de mezes ao colhi, outras
rm adeantado estado dc gravidez, apon-
tavam-no corno um bárbaro, homem sem
coração, que, por uma vingança mes-
quiulia, deixava tantas famiXas eciu tc-
«to e sem pão.

\ nova de que fora elle o autor da-
quclle formidável incêndio que tornou
o Morro de Santo Antônio numa, ini-
nien.-a fogueira, espalhou-se rápida c
se Oiurtai cí.' Ferro ali arpparecesse. a
polici.*. não poderia responder por elle.

Os casebres do Morro s5o,qu.tsr to-
des dc pinlio e cobertos de zinco. Ma-
deira de íaeil combustão com uma ver-
tiginosidade inaudita >propagou-3c por
toda a tua do Caminho Pequeno, cs-
tendendo-se ás rua-, Pereira Reis e K;o
de laneiro, ameaçando o observatório
da Escola Polytcchnica. O director
deste fc2 retirar todos os anprirelltos,
guardando-os em logar seguro.

Logo que irrompi ti o incêndio e que
parecia partir simiultaneamcnte de pon-
tos diffcrcntes, os moradores doi barra-
<õ.-s trataram de salvar o que podiam,
atulhando as ruas de inoveis c encheu-
«Io o terreno do Observatório de trás-
tes. Tratismiltido o aviso ao Corpo, do
Bombeiros pela praça 11. .17- da Briga-
da, o v'orp.> promptamente acudiu. Mas
« ladeira que fica ao lado do lheatro
lyrico, não dava pasagem á; pesadas
carroças. Em forma de zig-zag ate ns
Ininiediações do Observatório, não

A's 11 >|2 horas da noite, o fogo
começou a declinar. ,¦

Os barracões da rua Rio de Janeiro
attingldos pelas chammas foram, com
prande sacrificio c esforço dos bombei-
ros, isolados, impedindo assim que o
fogo se propagasse, causando maiores
desgraças. , , , . ,,

Essa rua, onde se nota absoluta falta
de hygicnc, prolonga-se alé nos luiulos
,1. rua do Lavradio 11. 101. Nclla,
tem residência o capitão Onotre de Al-
incida, cuja familia eslá presentemente

rua do Rezende. O capitão Onotre

to e no braço, o indivíduo conhecido
por Chico Italiano. . ,

Este infeliz dormia num barracão da
rua Rio de Janeiro e acordou .com .0
crepilar das chammas. A Assistência
niediucou-o, deixando-o na Santa Casa

O capitão da Brigada Policial Artliur
Soares prestou hontem, por oceasião do
incêndio, inestimáveis serviços. . i'.ssc
official, em pessoa dirigiu o serviço dc
salvação de centenas dc pessoas, que
se abrigaram no quartel da Brigada Po-
licial. . ,. ,.,„

O incêndio, como acima ficou duo,
teve origem no barracão n. 5 da rua
Caminho Pequeno, antiga residência dt
"Casaca de Ferro".- Essa casa ficava
nas immediações da secção do tuber-
culosos do iiospital da Brigada, c, quan-
do o fogo se propago*», ameaçando tal
dependência, horrível pânico 

se cslabe-
locetl entro os doentes. Os médicos
acudiram promptamente c com os cm-
dados precisos removeram 03 enfermos

para outra dependência..
Passado o primeiro instante de p..-

nlío" aquelles que ficaram, de momento

Para outro, seni teçto, começaram. a

procurar a delegacia do 5 dwtngo,
onde se anresentaiam: Maciel 1'rai cisco
Pereira, com sua mulher, cunhada e
lima creança; Poulina Lancetta, Jo e

Hènriques, Sebastião Gonçalves, Maria
Eniilia Pires e Amadeu Augusto, que ali
ficaram abrigados.

A's 11 horas, apresentaram-se ío 5
districto Luiz Pereira, que morava na
cisa n 59 do Caminho Pequeno, com
^'luifpoV 

oceasião do salvamento de

alguns' objectos de. uso, feriu-se com
um vidro no pé direito. Chamada o As-
sistencia, esla medicou-o.^Luiz icrura
era proprietário de tres barracões.

O dr Albuquerque Mello, delegado do

5» districto, deu á ultima hora instru-
cçiJes ao Sargento .1. 18, .commandante
de 2ü praças de infanteria de policia,
sobre o policiamento do local.

Nessas instrucções frisou a autonua
de a prohibição absoluta da saída ue
todo e qualquer objecto do local -do si-
nis«ro, que ficou egualmentc. vigiado ate
Sue pela manhã, ali seja feita,.com sua

presença, as necessárias averiguações.
Para oceorrer a qualquer eventual da-

dc, o sr. Albuquerque Mello pernoitou
no dislricto.

Entre os feridos quo foram sqçcorn-
dos pela Assistência, estao; Luiz 1 ç.-
reira, Luiz Carvalho, Francsco dos Iveis
e Camillo José, que sc retiraram aposl
os curativos, con*. excepçãn de Francisco
dos Reis, que foi recolhido a Santa,

"nii 
run Rio de Janeiro, foi cucou-!

trado por 11111 popular um attestado, que
sc acha etu nosso poder, á disposição |
do seu dono. .

O Morro do Santo Antônio, segundo
uma estatistica feita, ainda 110 tempo
cio dr. Leopoldo d- Bulhões, era dc

5.000 pessoas. Por aquelle tempo, lia-
via nada menos de 1.000 barracões, e
ultimamente, segundo uos informou_ o
capi-lão Onofre, o numero de barracões
cra de 1.500.

Quando procurava arrancar uma ar-
vorè na rua Rio da Janeiro, casa 11. i,
feriu-sc o guarda n. '..". reserva,,-Ma-
noel dc Almeida. Este guarda foi re-
colhido ao hospital da Brigada, apre-
sentando contusões em ambas as per-
' 'Até 

á ultima hora. a policia não con-
seguiu descobrir o paradeiro de Casaca
dt Ferro". ,.. ,

Haverá mortos? Ninguém o sabe.
Com a balburdia estabelecida, muitas
creanças dcsapparcceram, tomando des-
•.'•no que os paes ignoram.

Hoje, durante o dia, a policia visi-
tara o local, afim de averiguar se o
lego colheu na sua voragem infelizes
que não puderam fugir em tempo.

Logo quo teve seiencia do incêndio,
o presidente da Republica mandou quo
seu secretario, dr. Hélio Lobo, fosse
ao local do sinistro indagar se havia
morros e feridos, afim de providenciar
?obro os recursos «pie se tornassem nc-

Londres, -5 - CA. H.) - Como
dois deputados, muito conhecidos pelas
suas idéas pacifistas, tivessem aprovei-
tado as declarações feitas recentemci te
aos correspondentes do " Chicago D. ily
News" pelos srs. Eduardo Grey o lia-
thmann Ilollwcg, para preconizar as
suas theorias, o ministro dos Negocies
Estrangeiros, interrogado por um delles
na Câmara dos Communs sobre, o que
tinha a declarar relativamente a paz,
respondeu que nenhuma declaração ti-
nha a fazer, como tambem nenliuni uís-
curso tinha a pronunciar.

15 .proseguiu: ...
("Ahi Se a guerra c o governo alie-

mão e a opinião allemã tivessem che-
gado a tal ponto (pie os governos alha-
dos fazendo discursos a respeito da paz
se obtivesse uma paz compatível com, o
fim que temos em vista, eu faria dis-
cursos ás dezenas. Mas não chegamos
a esse ponto. Todos os alliados com-
prometteram-se a não tormular condi-
ções de paz separadamente o nos so
poderíamos fazer declarações a r.cspci-
to das condições de paz acceitavcis dç-
pois dc rlermos consultado os nossos ai-

Vff, Eduardo Grey salientou eni
seguida o valor das criticas feitas pelo
pacifista Ponsonby a resncito da sua
entrevista com o correspondente <lo

jornal norte-americano e observou que
essa entrevista não continha nenhuma
declaração nova.

"Parece — proseguiu clle — que nao
comprehendeis bem que 

' estamos, cm
guerra: esta guerra -- jamais deixarei
de repelir — poderia ter sido afaslada
se a Allemanha aeceitasse a conferência
que lhe propuzemos. E por que não a
acecitou ella? Porque a boa vontade lhe
faltava. A nossa attitude, quando da
Conferência dos Bnlkans nos, dá o dl.
reito de dizer que a conferência propôs-
ta nas vésperas da actual guerra pode-
ria ser aeceita por aquelles que Unham
tido a experiência dos nossos desejos
na «conferência anterior. A entrevista
recente do sr. Bethmann-Holweg tam-
bem não contém nada de novo, salvo
a aceusação de que a nossa altitude,
quando da crise suscitada pela amiexa-
ção da Bosnia e da Hcrzegovma ao Im-
perio austríaco, foi hostil para com a
Allemanha. E' esta uma mentira dc pri-
meira grandeza."

üenois .le fazer outras considerações,
continuou o ministro dos Negócios Ks-
trangeiros:" Emquanlo o povo allemiio 11:10 sou-
ber da verdade u emquant,^ for iludido
por mentiras, será impossível nos çn-
tendermos com ellc A mentira relativa
ao caso do Bosniç é provavelmente
uma dessas mentiras fornecidas ao
chanceller allemão pelo laboratório dil-
*i._ de algum circulo diplomático. A
causa real tio prolongamento^ «la guerra
é o facto do governo allemão repelir
ao seu povo que alcançou a victoria íi-
nal ou que a vae alcançar na semana
próxima, e que os alliados esrão der-
rolados, Mas os alliados não foram der-
rolados, não vão scr derrotados (ap-
plausos). Vão triumphar, c o primeiro
passo para a paz seria aquelle que
fosse dado pelo governo allemão, reco-
nhecendo esla verdade. Se algum dos
pnizes alliados tem o direito, de falar
em paz, neste momento, esse é a Fran-
ça, conlra a qual sc desferiu a , fúria
concentrada do ataque allemão. E, por-
que o pacifista Ponsonby não se refe-
riu ao exercito francez, que combate
cm VerdunI Com «sta longa batalha
de Verdun, a França não somente sc

Mais uma vez. entre as muitas, esta-
mos deante de uma reprise da celebro
questão da estiva. . .

De tempos em tempos os estivadores
dando ares do sua graça dão que falar
um pouco de si, serenando depois os
ânimos, para mais adeaute voltarem a
carga',

Agora são «lies aceusados de haverem
feito exigências descabidas aos nego-
dantes trapicheiros e de embarcações a
frete. Estes, julpando-se , ameaçados,
enviaram uma cômmissão á Associação
Commercial, á hora da sessão semanal
do hontem, afim de solicitar os bons
auxílios da Associação e pedir provi-
dencias urgentes contra as ultimas cxi-
gencias feitas pelos trabalhadores de
estiva c da resistência, na descarga dos
trapiches. , .

O dr. Pereira Lima declarou, depois
de' lido o expediente, os fins a que unha
ido a cômmissão referida. A assem-
bléa, depois de se inteirar dos factos,
sabendo de que forma eram as cxigen-
cias e quaes as providencias que. lhe
eram pedidas, resolveu que a Associação
c os trapicheiros enviassem uma com-
missão ao chefe de policia, para pedir
a s. s. as garantias necessárias afim
de que o serviço de estiva seja feito
sem a menor coacção e como bem cnteii-
derem os trapicheiros.

Apoiada essa resolução pelos presen-
tes, foi immetliatamente para a Policia
Central a grande comniissão, a emeii-
der-se com o dr. Aurelino Leal.

Lá chegada, a cômmissão expoz a
s. s. os motivos que a levaram a sua
presença e pediu que as providencias
necessárias fossem tomadas coin urgen-
cia, para oue, a partir de hoje, o ser-
viço de terra e mar fosse feito sem a
coacção de que os negociantes se dizem
ameaçados.

O chefe dc .policia determinou a to-
das as delegacias sob cuja jurisdieção
está a zona do littor.il que fiquem at-
tentas e tomem todas as precauções para
que não venha a ser perturbada ordem
durante os serviços no porto.

Outras medidas de caracter urgente
e necessárias lambem para manter a or-
dem inalterada foram ordenadas 'pelo

chefe de .policia.
As directorias das sociedades (le «S-

livadores — a Resistência c a União —
declararam, porém, que não ha funda-
mento nos receios de que so acham
possuídos os reclamantes é que nao
vêem nenhuma necessidade ao pedido
dc garantias á policia, o que nao tem
absolutamente nenhuma razão, dç ser,
visto como da parte das associações, (los
trabalhadores de* estiva não partiram
ameaças de espécie alguma nem tao
pouco os estivadores pretendem pertur-
bar a ordem o interromper o serviço
de estiva feito por pessoas que não per-
tençam ás referidas associações.

O que ha não chega a merecer as
honras de uma reclamação nem justifi-
ca que sc ponham cm guarda as delega-
cias da .policia, porque não é uma amea-
ça c sim uma medida de represália
como qualquer outra, e sem o menor
intuito do violência.

Varias casas c diversos proprietários
de trapiches tomaram a resolução, de
não dar mais trabalho aos associados
da Resistência e da União, e nao, íoi
possivei evitar que essa resolução viesse
a tornar-se uma realidade.

.Então, como uma represália abris mm-
to insta as duas sociedades, dc commum
accordo, deliberaram que nenhum de
seus associados irá trabalhar para taes
casas, cujos proprietários, com o fim
de diminuir salários, dão serviço de pre
ferencia aos trabalhadores avulsos.

Essa medida, dizem os estivadores,
foi tomada pelos trapicheiros como uma
ameaça de perturbação da ordem duran-
te o serviço dt* estiva e, como tal, de-
terminou o pedido dc providencias ao
chefe dc policia.

E' neste pé que eslá a nova questão
entre estivadores e trapicheiros, sur-
gidas dc ura momento para oulro, sem
nue ninguém a possa entender, tal a
maneira como ' relatam cs seus pnnci-
.pios os interessados de parte a parte, c
determinando medidas de precaução da
oolicia. que, todavia, são muito bem
justificadas.

Sempre os automóveis!
Não ha fugir ao estribilho, cansado

4 força de ser assim tão repetido mas

que, .parece, jamais se deixara de rc-

petir, infelizmente. ,.
Os chwlfeurs desde ha muito dis-

põem da vida do carioca, c dispõem
na mais completa liberdade porque
aquelles a quem incumbe zelar . pe a
nossa vida ou pela nossa. integridade
i-hysica não se lembraram ainda «le por
um freio ao descaso dos motoristas, que
andam por ahi oa disparada, levando
de vencida todo o obstáculo que se cu.-
contre na sua frente, aproveitando- da
facilidade que têm para fugir a acçao aa
policia.

E assim continuam e continuarão por
muito tempo, até quando Deus for scr-
vido... .': <

E o carioca, sc tiver muito amor a
sua vida,'que fuja dos automóveis e
dos chaufjciirs tambem, porque os de-
sastres se vão dando na mesma propor-
ção de sempre. _

Aind» hontem, na rua S. Francisco
Xavier, mais um desastre recorreu, cau-
sando a morte de uma infeliz creança
de 9 annos, o que veiu encher de lagri-
mas e dôr uma familia intera.

tNa rua acima ia passando o autoino-
vel particular dc n. 1.33'. O carro le-
vava toda a velocidade, como acontece
sempre, até mesmo 110 centro mais mo-
violentado da zona urbana.

A certa altura, o auto atropelou um
menor, matando-o quasi que instantânea-
mente. . ....

A pequena victíma da funa do 1.331
chamava-se Coriolono Victor Rebello,
era natural desta capital e filho do sr.
Arlindo Victor Rebello, residente a rua
Jorge Rudge 11. 178.

As pessoas da família do menor *-o-
riolano estão desoladas.

O chauffeur, depois de praticado o
atropelamento, deu velocidade anula
maior a*o auto, fugindo ao clamor dos
que a tudo assistiram.

Mas a fuga, apezar dc rápida, nao
pôde impedir que fosse tomado o nume-
ro do carro.

A policia do iS° districto, sabedora
do oceorrido, tomou todas as, providen-
cias para que o chauffeur seja apanha-
do c espera que hoje seja elle levado

sua presença

.,11 
mmm •

Sociaes

Varias noticias forenses
Ao juiz da 3" vara criminal, foi hon-

tem impetrada uma ordem de habeas-
corpus em favor dc José Cardoso, prç-
so na Casa de Detenção, desde o dia
o de abril á disposição do juiz da 3
pretoria criminal, sem que até agora sc
haja iniciado o seu siuiunano de culpa.

O juiz solicitou informações ao re-
spectiivo pretor para o dia 27.

 Ao niesmo juiz foi impetrada uma
outra ordem de habeas-corpus em fa-
vor de Álvaro Fernandes, contra o qual
foi .expedido mandado dc prisão preven-
tiva pelo juiz da 3a .preteria criminal.

Allega que íoi preso e processado por
haver disparado uns tiros,. num con-
flioto om que se viu envolvido, na rua
da America, cm legitima defesa..

O juiz -pediu regualmente informa-

ções para amanhã.

S. Martinho do Porto
Casa especial de .eUsqueiras í. lioj_-"-

pieza ABORTA ATE' .UMA HORA.,
Tem gabinetes para lamihas —RUA UOS**
ARCOS N. 3, _____

NO AÉRO-CI.UB

A homenagem de hon-
tem a Santos Du-

mont
A directoria do Acro Club Brasileiro

realizou honteni uma sessão magna, 110 sa*
liio nobre da Associação dos Kinprtuados
110 Coiiiinercio, cm homenagem ao gr.iiiOc
acronriutri patrieio dr. Alberto «Santos Du-
iricnt.

A's o horas foi aberta a sesiao pelo coin-
ureinladtir Gregório Garcia Seabra, nrirsi-
dente do Aero Club, tomando assento a sua
il«rtiitri 03 drs. Santos Duiiiont e Alcncastro
Oiiiiuatfies, e á esquerda, os drs. Coelho
Nctto c l'oii_-ca l.alvão. No estrado, a
direita da mesa, em lonarcs dc honra, to-
iiiarani assento o caimão-tcnciito Alvim
Pirssoa, representando o presidente da Repu-
blica; dr. José Carrasco, viec-presideute da
llclivia c ministro plcnipotcnciario no Ura-
sil; dr. Lucas Ayarragaray, ministro da
Republica Argentina; dr. Calvfio ilueiio Fi-
lho. capitão A. 1'onscca e Henrique Konia-
guerra, respectivamente representantes dos
ministros do Kxtcrior, da Guerra e da
ViaciU.. ,

Durante a sessão, tocou uma orchestra no
salão, c no pavimento terreo uma banda
militar, ., . ,

A sessão esteve minto concorrida, notando-
cc entre os presentes os srs.: general Ueiilo
Kibeiro, niarccliac. Bormaini c Ribeiro GUI*
marães, gencraes Alencastro Guimarães; c
Tliaumaturgo de Azevedo, coronel V ita! Los-
ta coiniiieiiílador Josc Pereira de Sioiiza,
cominenilador Carlos II.. Affcalo, Mario
Vilulva c Abelardo dc Oliveira, pelo Centro
Paulista; drs. Xisto Jorge dos Santos, Iteis
Carvalho 1'ernando .1. Osório. Oscçndino
Vicente 

'Magalhães, Raul Kcnnedy «e 1.0-
n-.os, Bcncrai losé da Silva llraga, directo-
res da Associação c da União dos Rniprcga-
d. . 110 Comniercio! lirnosiii Machado, 1'ran-
cisco T. 1'cfin, Regulo Valdeiaro. dr. Arau-
10 Vianna, representante do Instituto ms-
torico c GooKr.-qiliico; Osv.a1.do de -Menezes,
José de Souza lieis, Carlos Une Júnior,
tenente Bento Ribeiro Filho, coronel Innp-
concio 1'ederticiraa; Izac b.lbas Alberto
Niemcycr, Milton .laiiscn «lc .Mello, dr.
Ilcnriquc 'Santos Duiiiont. Galeno Martins,
Carlos .Mnlheiros Dias, João de Souza I,au-
rindo, desta folha, e mintas outras pessoas.
gradas* ¦______~"' ' 

_ , A melhor c aííassafle Tomate-da-c°í'iiianhii'

O DIA NAS ESCOLAS
FACULDADE DE MEDICINA ~

Os doutorandos cm medicina convi-
dam os collcgas e demais discípulos do

preclaro mestre professor Fernando Ma-
galhâcs a comparecer no Pavilhão Mi.

gued Couto, amanhã, ás 8-1- da manha,
onde lhe significarão digna recepção,
nor ter sido escolhido para honrar o

quadro de formatura, como paranym-
plio homenageado.

DIVERSAS , , , .
Recebeu hontem o gráo de bacharel

cm sciencias jurídicas è sociaes o sr.
Joel de Andrade Servio, sendo seu pa-
ranympho o conselaciro João Altreuo
Corrêa de Oliveira. ,*_,;._-,.,

Por esse motivo tem o distincto
moço recebido multas felicitações.

DAI AS INTIMAS
í'aiem annos hoje:
Mlle. Rachel Simas;

o menino Leanilrinho, iilbo do capi"
tão do Excreto dr. Leandro J„sc da Cosia,
do .» batalhão de infanteria:

o conhecido Jforttmi» Victorino 1'»
reira Bastos;

o capitão João Gaspar Pacheco i'e-
reira Duarte;

mlle. Iracema, filha «le «1. Rita AlveJ
«Ia Costa e do br. 'Manoel Martins Alves
da Costa, da Prefeitura;

o sr. Manoel da Rocha e Souza, ne-
goeiante desto capital:

ml!.". Octacilia Pestana, filha do fal*
lecido typo_rapho M.guçl Pestana;

o intelligente nionmo Roruulo, Iillw
do sr, Anlonio 'Pereira do I.aKO, funccio-
nario postal; .o capitão José Alesandriim Ço"e«*0 tenente Arthur Iniiocencio da Silvai

a sra. d. Clotllda de Andrade Neve»,
esposa do sr. Manoel Martins dc Castro
* 

-- mlle. Rachel Simas, filha do commen*
dador Simas, industrial da nossa proçaj «
alumna do Instituto Nacional de Miuic»,
onde cursa com raro brilhantismo o nono
periodo do curso de tijlino; .

, —Passou hontem a data iialulicra d«
d. Maria Masdilcna, esposa do major ba*
inuel do Kego C. Silva, »» official apo«cn*
todo dos Correios.

\ anniversariantc, quo deu reccpí.io eni
su-.v residência, foi muito cumprimentada

* Ü *
CASAMENTOS

Realizar-se-á no próximo . dia 30 o en-
lace matrimonial do sr. I.u-i AUoIplio Ua-
hiatia, funecionario da Repartição t.rr.-il «loi
Telearaplios, com a senhorita 'htdvina l*.er-
reim dc 'Miranda, filha do d. Cnrdolino
Ferreira de Miranda. .

Serão testemunhas! IKS acto civil. que. íe
realizará na 4* pretoria. por parte do noivo,
03 srs. Pedro «ie freiras Gonçalves Lastro
e Virgilio Hassclli, e -por parte da noiva,
d. Rusri Monteiro de Castro c o sr. Pinho
do Carvalho Azevedo, representando o sr.
Oscar de CarvuVho Azevedo, director «la
Agencia Americano. .

O acto religioso se realizara na matrii
da Gloria, sendo padrinhos .09 «nesriios «:¦
nbores, que serviram no civil, c mau d. At-
bcrliua Dutra da Vonacca.

NO ROITÍ/EVAUD DB SAO
0HB1ST0VÃO

Destn, feita o 
--chtmfforir"

deu com os ossos no
xadrez , _ ,

O auto 5 A.„ da Repartição de Obras
Publicas, dirigido pelo motorista Octa-
vio José Ribeiro, atropelou hontem
pela. manhã no boulevard São Christo-
vão o menor José Martinho, do 14 a-»-
uos, conlundindo-o muito. ...

Perseguido pelo claraor publico foi
preso e recolhido ao xadrez do 14° dis-
tri^to, emquanto a sua vietima «cm cs-
trado melindroso, i*eco!heu-_e por ecu
turno a Santa Casa.

le Conservas Alimentícia».
— r 1

VlanuíacWia

De Portugal

0,,nW,(V1KmADEMEI.I,O,vv
Os melhores — GlvNY

"CADUM"
Sabonete, itllima novidade de Paris;

um 3$5oo. Nas boas lojas e pharma-
cias. <!¦» —
Os falsos mendigos

Além de intrujão era valente
O Júlio <é uni como ha muitos. Ini-

migo do trabalho, amando a. si mesmo
como objecto de grande estima, o Ju-
lio não trabalha porque acha que cas-
tigar o cadáver com as penas do strug-
qla for life é, pelo mcno3, o oitavo pec-
cado mortal. Procurando um mçio . de
cavar a vida sem maiores sacrifícios,
achou o da mendicância, que e hoje
uma das industrias mais rendosas c
florescentes nestes indescobertos Bra-
sis... Dahi a arranjar uma muleta e
nm bastão, afim dc melhor compor o
typo, foi um apiec. Encarvoado, barbu-
do, roto e abordoado saiu o Juho para
a rua a desentocar para a caça os
alheios dinheiros.

Ao passar pela praça da Republica
um policial reconheceu-o e deu-lhe voz
de prisão, o que fez com que o Júlio
se espalhasse e o aggredisse com a mu-
leta. , „

Veiu, porím, em soccorro do colloga
o guarda civil do ronda ao local, e o
Júlio — Júlio de Almeida Santos —
que e pardo, solteiro e morador a rua
D. Carlos I n. 275. foi subjugado, pre-
so, amoado e encafuado pela policia do
i.i° districto.

OIAJBS E FESTAS
Nos elcsant..- salões «1» antigo Autwno-

vel Club do llrasil, realiza-Se no dia 6 «e
junho próximo um elegantíssimo chi dan-
snntc. ,. -.

dvssa festa, que conto eom a ndhesao
da nossa sociedade, esti despertando, gran-
de interesse, dado o alto grão artístico do
seus organizadores, tendo sido,, desde J».
iniciada a distribuição dos convites.

Para maior brilhantismo, scra contratada
a maravilhosa orchestra do Palace-uub.

íí lil 9
VIAJANTES

No Pará, deve chefiar hoje do norte.
acompanhado de 311a família, o «Ir. Bento
Miranda, deputado federal pelo larí.

A bordo do Pará. i esperado hojo do
Pernambuco o estimado cavalheiro dr. Jrij.
nu* Figueira, sócio da importante casa
construetora daquella »raça. Assis í)U\a
* 

Diversos amigos vão bitscal-o ^Ütio,
altestando. assim o Rrão de justo apreço «rm
flUC Cilu C tUl'0.

rS * *

FAT.LEÜISIENTOS
Falleceu liontcm, na residência ilo

pae, o sr, Guilhenna Alvarenga. 4 ---
Cassiano 11. .13. a senhorita hincrita Alva-
renifi. O enterro reahza-so hoje. às14 no-
ras da larde, saindo o feretro daouella rua,
para o cemitério do ^. João Buplisla

sct.
rua

salvou a si mesma, eomo salvou os ai-
liados. Se alguém tem direito, neste
momento, de deefnder a causa da pa_,, e
o governo francez. lí o primeiro minis-
tro da Franca falou. O dever da diplo-
macia neste momento é manter a soli-
dariedade entre os alliados e dar o mais
forte apoio possivei ás medidas nnlita-
res e navaes que os alliados tomam
agora eni commum, para levar _ essa
guerra a um ponto que ainda não at-
tingiu, a lim ponto 110 qual a perspecti-
vã para a manutenção de uma paz du-
ravel esteja do lado dos alliados. (ir-
vos applausos.)

C'hni'1-tos VIK1IIA DE MELIO
o.s melhores ' »_.

PLOUEXTINA—ilo S500
•jT;

Bombardeio intenso
Athenas. as (A. A.) — Segundo r.n-

nunciam de Salonica a artilheria allemã
está bombaideatído intensamente _a8 po-
sições dos franco-inglczcs na aldeia dc
Pontcliclles, ao sul do laRO Doiran.
bem como a oeste dc Macikovo.

O SÜPPMCIO DA BfiDB

A nossi» noimlacSo contl»
núa a mio tcp ncun

A falta d'agua ò um mal periódico
que flagella a população carioca.

De tempos a tempos, avultani a3, re-
clainaçócs sobre a escussez do preciosa
liquido, que chega a faltar até para
03 misteres domésticos mais essenciaes.

Presentemente, os clamores contra
essa irregularidade 6ão incessantes a
innumeros,' surgindo de todos os pontos
da cidade. ,__,

Pelas «olumnaa do Correio, nos tor-
namos. illariaincnte, íco das supplicaa,
dos rogos c dos protestos _dos PreJuu>
cado_, sem que a Repartição dc Obras
Publicas, 4 qua!* -sm affecto o abasteci-
mento d'agua á população, sc digne do
tomar uma providencia mais enérgica a
cffican tendente a remover esse incow
veniente. que não deve c nao pode con-i
tinuar.abem da hygiene o da saudo da

P0A°3 
ouelxas que hontem recebemos

referem-se & rua Itapiru', prmc.pal.nen.'
te no predio n. 174. c i nia Silva Ma-
D°Ná 

primeira daquellas ruas, os respo-
etivos moradores passaram hontem sem
uma gotta d'agua, ao passo que na se"

gunda, ató cm casas onde existem h?
drometros. o precioso liquido só jorrou
' 

Como vêem, nem 03 predios malsiná-*
dos com o terrível conta-çottas esca-

parn A miséria no abastecimento.
Ji é de mais I

A rouciA 
Um escrivão suspenso

O chofe de policia suspendeu hontem,
pelo prazo do .10 dias, o escrivão do 22o

O QUE A TODOS INTERESSA SA.

BER, é que a Joalheria Esmeralda, ie*

vido a ter de entrar em balanço, cstS

r,•..',_., ^ç __ /A. À.) — Regressou
para o Brasil o-cônsul-Alberto dc Oli-
veira, que teve um embarque bastante
concorrido. ,- _„,

Entre as diversa? pessoas gradas que
o foram cumprimentar antes da parti-
da notámos o dr. Velloso Rebelo, en-
carregado de Negócios do Brasil aqui,
representante do dr. Dernardino Ma- ^ ,_ ^_ __^ 
chado, presidenie da «eP»™"»}.,;'?^" pelo prazo do 10 dias, o escrivão do 22o velldtn_0 por preços tão baratos qu.
sentamos dos titulares do Ministério, 111- ft t • , policiaI Ab „ Gonçalves da vtnaenuo vor y
.ellectiiaos portuguezes. membros da.co- Cruz - causam espanto! ..
ionia brasileira aqui domiciliada o pes- g
soai da embaixada c consulado do Bra- 1-"-™l*"1"J"

"' 
Madrid, 23 — ('A. A.) -7 Interpclla-

do por um jornalista, o conde de Roma-
nones, presidente do Conselho dç Mi-
nistros desmentiu o boato que circula-
ra da existência de uni accordo hispano-
portuguez pelo qual seria pcrnnttido a
Portugal que duas divisões de scu exer-
cito atravessassem território ae Hcspa-
nha com destino á frente françeza.

A Hespanha e
a America

Madrid, 25. (A- H.) - Na sessão
de hoje do Senado, o sr. Cayestany
apresentou uma moção propondo que
na resposta ao discurso do throno fi-
"tire 11111 plano de desenvolvimento das
relações entre a Hespanha Ç as,nações
americanas. A proposta foi rejeitada,
por desnecessária, visto todos os parti-
dos estarem de perfeito accordo sobre
os esforços communs que devem ser
empregados para esse fim

Verd,£aVara da H E R NIA qncbrad.ua
SEM OPERAÇÃO, por meio da CDÍTA HE1.Í.IARI-1 EIzECTRIOA

No grande estabelecimento do Professor LA7.ZA*
TtI\I todos 03 apparelhos sao fabricados_ 300 mç-
dWÍ coníSím. o ciso e a enfermidade, ...ão tendo
nenhuma mola de lerro, são leves e invisíveis, garan-
lindo uma contenção suave e perfeita, lambe;., das
Hérnias 1- mais volumosas ipudendo. o docn.e tra-
balhar, lazer exercícios de gymnastiea ou equilaçio,
ficando coiii|iletamcnto curado, sem <_pe*ra*;.io ai-
suma As pessoas que solfrem da Ilernk' escrevam
hoje mesmo ao Prol. Lazzarlnl, afim de obter o tra-
tamento gratuito.

NUMEROSOS
AITES-

TADOS DB
CURAS

Consulta <I*
O âs ia fl

das ___j______~*0 
domingo

até meio '
dia.

tamenio jçra iuu*...

RIO DE JANEIRO-LARGO DES. FRANCISCO N. 43
.!.¦__ .1_.l_tlll___._1_k

dica 
^}gS^-ôe^r-oríu^.o^^cdi_.raS,Casa enviará um professo*

orthoDcdico ás seguintes cidades OUllO í'KBTO, Grnnilo Hotol OS1 dias

27 o 28 convite, o JUIZ DB FORA. Hotel Rio do .Janeiro, os
dias 30 o 31 o Io «lo junho próximo vindouro.

O CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA1* 3*~9

cessarios.
O dr Wencesláo Braz determinou ao

. .coronel Almada, que dirigia cm pessoa
teve lambem alguns prejuízos com o in- 0 serviço __ policiamento, que fizesse
cendio. . . ! recolher .1 dependências da Urinada Po-

A' meia hora depois de mcia-no-tc, > ,;.,_, aqUCncs _oS desabrigados que o
eslava o incêndio terminado. A rua La- ' •
íi.inlm Pequeno semelhava um immcnso
brazeiro.

Os bombeiros ficaram uo local rc-
ili»,

podia ali transitar, porque as familias
que forrun colhidas de surpresa pelo in-
etndio. fizeram da ladeira nm refugio
.-.endendo colcheíes, 0 que ilifticuluvi'.
» »cçâo dos bombeiros. Ksle. durante
Jargo tempo lutaram com .1 falta
4'«guA. A bomba colloeada á rua Tre-
t* <V Maio tribalhava a todj força _

frescando os euíullíos.
A' oroctira de seus filhos, dos'quaes

não linha noticia, apresentou-se ao 5''
districto Ltidovina dc Jesus, moradora
uo barracão 11. .1. c rili encontrou os
de nomes José Maria de Moraes, dc 11
.-Hinos. Daniel José de Moraes, de 3
annos, Carlos Augusto, de 1 nnno. Do-
rindri Maria, de 2 annos, Manoel de
Faria, de ti annos, João Manoel de Mo-
raes, Je io annos, alem dc uni menino
dc o mezes, ãDproxiinadiitiicnte, c ene,
segundo informações de outras creanças,
chama-se Mario e é filho de uma d. Ma-
"**•

D. ?.Iana mais tarde apresentou-se
na delegacia, tomando eotila dc seu pe-
queno filho.

Pelo commissario Passos foram pre-
sos, á rua Chile 11. .13. Agostinho i'c-
reira e seu filho Antônio, de i-t annos,
encarregado dos barracões de propric-
dnde de "Casaca de Ferro"*, local onde
se suppõe ..ter tido inicio o violento
forro.'

Agostinho já esteve preso no '"dis-
trrcío por duas vezes, por ter inutiliza-
do os boletins dc interdicção, pregados
pela Saude rublica, em barracões con-
d.ninados.

Proítirou o 5o districto Conçalo dc
Souza, marinheiro do Banjamin Con*
stant. o qual presenciou o incêndio..
N'o intuiio dc ajudar os bombeiros, .fe-riu se elle nos braços. Em companhia
do ferido npresentaram-se tambem o
marinheiros do Benjamin

desejassem.
Outros íoram conduzidos para o Al-

lergue Nocturno. ,
Varias creanças extraviadas, fillios ue

moradores do Morro, foram abrigadas
em casas de officiacs da Brigada Po-
licial.

Um trabalhador de carvão
ferido

A bordo do paquete americano
"Way.iwo", trabalh-rva Luiz Bcrsetti,
italiano, na descarga de carvão, quando
teve a iiif-ücidade de cair dentro da
chata que estava atracada ao seu cos-
lado. . . .

Informada a Policia Marítima, esta
fez medicar I.uiz na Assistência.— ?«¦—- 

Queixa contra um piloto
Ao sub-inspector Bordini, dc serviço

na Policia Marítima, apresentou-se hon-
tem á noite, o tripulante Luiz Gomes,
da galera americana "Sutton", o qual
se queixou dos máos tratos recebidos a
bordo, por parte do ;" piloto.

O sub-inspector mandou apresentar o
aueixoso ao cônsul americano.
.. mrm-mw-mmi

As riquezas nacionaes
Uma série de conferências

No Intuito de fomentar o desenvolvi-
mento das industrias nacionaes c ,0

.. . _J aproveitamento das riquezas do, paiz,
Manoel Da- o Centro de Expansão Econômica Uo

niaceno Soares cLiiiz:'Pereira dos San- Brasil, anncxo ao Instituto Commercial,
•r,3 bem como Francisco Rodritmes. da vae promover uma serie de conferências
forialeza de Willegalunon. Muito auxi- ras quacs serão indicados os meios mau
liaram elles no serviço de extineção. práticos para augmentar a prodelcçao

Tambím ee feriu gravc__:n!e, no ro!-1 dc mjío a attender as ncçèr-Eidadcs.

— Mas não tenho que duvidar! Foi esto o numero que clle indicou na
carta que mc escreveu... ., ,. „ _„.„ v-,,,,.

Dane-se ainda alguns momentos e cm seguiMa subiu a escada, bateu-
do á primeira porta que encontrou. . , , . .

A.pparecçu-liio .um lioinpm que Lucas 'Silvestre mediu dos pés S cabeça
estremecendo, pois, embora não podesse recordar-sc do lugar e da cpoclia
em que o vira, o certo _ que aquelle rosto lhe nao era oonvletamente cs-
rln__!'Qus 

quer, senhor? perguntou o desconhecido com accento de voz
estrangeira, „. , ¦ .,.„,,___ -„

Lucas não percebia ainda como cra que o Diogo .poderia encontrar-,?
n-aquclla casa . Antes de responder, procurou verificar sc nao sc tinha cn-
sanado no numero da 'porta. . ...

_ ].;¦ i;.to Foi precisamente este numero nue elle mc indicou!...
- -. A quem procura, senhor? insistiu o estrangeiro.

-.Perdão senhor. Eu procuro um indivíduo, que me cscre-.cu dH
zendo que residia «'esta casa... mas talvez haja engano...

—< O notíM d'essa pessoa?... ..•,..._-_K' um pobre mendigo... um carcunda, chamado Diogo...i
Diogo, Maltez?
Sim, é esse mesmo... ,

-« Queira entrar para este quarto, vou diamal-o. . .....
E indicou um aposento, para onde -Lucas Silvestre entrou m.n.ed.a.a*

"""sé 
até ali estava sorprchendido, muito mais ficou ao entrar n'aque.!e

quarto, cuja mobilia era elegante e luxuosa, disposta com arte e bom,> gosto
Pois é aqui que clle reside?! pensava Lucas Silvestre, hxtraoidt

naria edisa, na verdade! Bem longe estava de presumir que será no1 meio
d'esta opulencia que cu encontraria aquelle desgraçado que ainda ha poucos
^"áff ¦SSfflS-'^ 

quem fatiara dissera-lho promptamente o nome
* do carcunda ao qual fora chamar. Portanto, era certo que clle^esava ah.

O melhor que Lucas Silvestre tmha a fazer cra aguardar que Diogo
entrasse em explicações.

Não teve que esperar muito tempo. atinu-sS
Passados 'Poucos minutos, a t>orta do quarto onde elle e.tava aonu-sa

e appar^uocam-ndtmas tão 
'transformado exteriormente que Lucas nao

VÒÚ_rZ™c^o h« W unha encontrado no dia do enterro do
™ 

S'íí0dTaconversára com um aleijado, de c^elios e barbacompto
mente brancos, coberto de andrajos, »^ »2^Jffâ«S e5bUraCad°.

tmt Uma iíS-iSr -i £•&£ .*. »r.ss™ sta
tim homem dc sociedade. T c-,i«,«iM cra- túá

Tal mutação cra perfeitamente inesperada, para Lucas J**r«K' 
qu" xu0

podia conmrel er.der quaes os motivos que a tinham,determinado.P 
O caícunl olhou para elle sorrind.-se. Depois app.oximou-*- ds Lu-

Ca5'_!!l^^Ãv^com^e:aqui e eslá sorprehendtdq com a minha

tr&nsfornir.cão, não i verdade? .

um olhar que causaria sorpreza à mendiga, se cila nao estivesse absorvida
nela dor, vendo repentinamente em estado tão grave a sua amiga, a St» M-
«nada mãe Jorge retirou-se para o seu quarto, aíim de meditar pois qua
Saaserie cto de pensamentos lho decorreram, crcando-lhc assombro,,
duvidas, receios, incertezas atterradorasl ¦

ui n mmm.
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IMPORTANTE
O CASO l-AS It_-In.Gt.HX-) SPOR-

TIVAS COM A INSMTÜIOAO' DO SK. SUSAN
A sessão do conselho director da Liga

Metropolitana realizada *ante*honl_ctn, pódc
eer considerada como das nir.is importan-
tes ([iic tem levado a effeito an todos
os tempos aquella agremiação.

O sr. Souza Ribeiro abriu a sos-fu).
Declarou cm tirrntoiro lógnr, ter recebi-
do da commissão promotora -do "Torneio
Ipítíum"»'. um grande quadro sobre o mes-
«no certamen, offei ia dos r-cdacwrcs spor-
tivos, membros da commissão referida,
como agradcdtnt-it» oo patrocínio dado
pela Liga áquclla testa.

A seguir ctitraa amn aesumpto dc ma*
I-....1 ielevaticia, -não &à para a situação iu*
terna do sport brasileiro, como para aé
suas relações Imcni-iciontiBs. -

O presidente -declarou 'tor 
a Liffa rece*

bido o ar.iu. passado tim tálcgrainmi da
•Asociation Argentina do Football, no
qual se continham in-_iuac-oe9 vexatórias
no (oOtbolt dirigido peta Liga. Como no
tempo cm <ine foi reoeMdo cm agosto dc
I...S, os interessei -do sport impunham
i[uc o despacho fosse votado ao silencio,
!aem como oS act*s «lie «c. thc euceede*
ram, o direOçã» da Ugti, &i_m (lc não
«lar a devida resposta, agiu com a calma
que o momento exigia, «.guardando que
tim ensejo mais -opportttno sc offcrcce?se
ipara o tim. '* -

Esse tch-gitimina, -nssSgttado > j,elo sr.
A.lolio Orma presidente da Asocincion
Argentina, foi ree-aWdo em =3 de agosto
tle lois* Os seus ««1110» eram estesi"Consçjo superior -en vitima sesion ac-
raitlo scnalarfe i» õrftport.-indki y conve*
uiencia dc aipojrar y Mcorse presente cn
Ia asamblé.1 ccnrtíniyeme laign Brasileira
He Football me complaieo «11 comniiinírar*
le tine cl football chileno se ba imitica-
do «.altilalo (rtcntamoMe.-'

Significavam n» pslarras -nelie .xai-adas
o propósito inconveniente da .ntidade ar*

. gentir.a era se •ifnm.scuír «a çcrcncb in-
terna do (ootball nacional.

JS, onterioftncnte, a «ra rtficlo dos ar-
Rentinos, sobre o tnOBn» matéria, havia
.Ido dada uma tonga i<tcposta pela Liga,
•explicando que não ous-tm nenhuma sei*
dão no sport brasileiro e, sim, num de
«eus Estados — o de 9. Fiiilo. Não era
lima scisão nacional c, sim, -regional. A
Asociacion não resfor.da» ao officio em
que a questão era exposta e estudada coin
toda • meticulosãdtlc.

Dalii para ck «s excedentes relações
até então mantidas cora a Argentina sol-
freram grande tílwmeoimcnto, que veiu
• oggravar-se qwnd» a Asociacioii dccla*
nu peiemiitorioisentt _ Metropolitana que«Io disputaria _ «Copa Roca", nem o"Campeonato Sul Amerteino", ec-n quc a
•cisão em S. Paulo fosse «.acionada,

Est* imposição indébita c menos cor-
tez <lo Eport oíflciat da Republica cmig.i,
causou a lamentável impressão que era dc
esperar.

Nunca mais ella (hu accordo dc si.
Até que, em 19 do corrente, a Liga

jiassou pela eurpeem de receber o segnin-
t* -telegrainmn d* ar. Susafl, .icc-presi-
den-.e da Asociacion Argentina:"Asociaeion Argentina organisa julio cer*
tameii (sndamcricaíio foetbali osistlran:
Chile, TJnÍRiiaj., -dcsciirinmoif saber si se-
rio posible formar combinado «om Federa-
-,-ão Brasileira l-Botball",

Esta nova insitwaoa» do mesma r.atu-
íeza das precedentes, não podia ficar sem
a resposta eltivi q«o exigia, máximo por-(«uc as condições do sp»it brasileiro não
são aa tnostnas que ha tnc7.es, atra-.
Agora c poEsivüt tBwr-ac, «enl prejuízo da
t-aus.1 abraçada pc!» Lig», » que a digni*
dado do sport nacional oclgc. Em vista
disso, n dsrectori», sem perder tempo,
mandou A Atocíccíui a «ògirinlc despa*
vho tclcgrapbico, que fo! assignatiu pelosr. Soma Kihciio."Absliiemo-no* lia tempos dc responder íi
lima suggrvtio tclegnmWia dessa digna a\s*
sociaçao, .para evitar discussões matéria repu*
íamos economia 6f)*rt brasileiro. A muita
consideração que hi iwjrcce essa Associação
......ga faz-nos cm resposta seu tclegramma
Jt) do corrente cosi.nufitc.-ir*ltie mie quandoJaiga Metropolitana 6 convidada para qual-
quer (-crmuira «xtei-kK*, castuaia organizar
.-nas cnuil-et com autonomia lhe compele e
aob alia autoridade federação Brasileira
Sports da .luil ng»ra oiesmo acaba recebor
incumbi iicia representar Brasil ocecitando
Taça Kio llranco que Ministério Relações
i.tlcnorcs offtrecoa esta l_ga nara scr
dismilada cnlre imiginvn e brasileiros."

aMas a s.-ric do iiaiM-cvisros não. eslava ter1.1 mada. RcsUra á Metropolitana uma sc*
fcttftda stirprosa.

Ia... 23 do corrente, chcgtiu-lhc nm officio
i.a Federação Brasilerra dc Fo»iball, ,-issi*
...-¦ado pelos srs. V/uix Fonseca e dr. Mario
Lardlm, presideiilo c secrotario geral, da
(.-.cs:...a I-...Icração. Eis o ofiieio:"Esla Federação acaba de receber, dc Buc-
nos Airbs,. ò Ecraimte tclegramma::"a\sociac.oii Ari'onlin.1, organira juliornrl-imne «udamericano footliall ,-isisiiran Chi-
li-, Uruguai» (Ictctrlamos siber se seria posi-!!e fnni.ar con.binulo con Liga Metropotita*
nc Football, — Sitsan, vice-prcsidcmc."

Nesta data respondemos aquella instituição,
dcclaraiido que com muito nr.izcr, aceeita-
si.os o convile c mie iniciamos as gestões
para o fim desejado. As.-.im sen,!.\ esta
3;ederação consuba a Uca Metropolitana dc
Suem; Allilciicon se está disoosta a entrar
eomnoscu cm -èomlimaoÕcs pàra-l «dc mutuo
accordo, oruauizar uma vauipe rcprc.entati-
va naquellc cortsmcn, Seria irnnil declarar-
i:w,s que ista misfão nos í dusl.-imci-.lc grata
uclo («ve (li- rcspalo is nossas relações com
«ssa instluiiçno e com os nossos amigos d.1
Republica Argentina. Agiiardainalo a vossa
nireada ivspoMa, somos com a mais alia es-
tim.v c censideração, ctc.°

Nao pádc esconder o ích paRmn ante o
..tsto 1I.1 Federação dc Football I Não o corr.-
Díchetidc mesmo.

Diz, liara fiu-lirar nuo a director!.. apre*
si-nla no conselho a oncslüo neste pi. Pede
n anprurncão nara oa «ínstos <i«c a urgência
obriga n directoria o dar. c quí llic di_e as
n.rtiias 1 srgi.ir fm-ortunentri

Terminada a exoosicão dn Drcsldcnlc, pc*...li,.-. palavra o sr. Murtinho.
I.stc representante, cm nomleraua oração,

lustificou .1 s.-ciintt. indicação:'¦Tendo cm vista o modo díífiio e alHvo
ram ouc a direciona d;i Itioa respondeu uo
telegranima di Asociacion Argentina, cor..
fjnno .ic.-ili.-i dc scr dado conliccimentó dolle
n...conselho, nronamns: a) feia approvada a
ilttttide da directoria com relação ?.r> tneneto-
... Io Idegramtaa- M sci.i.n dados á directo*
Vi.i pVno.T pndért*-! n-m responder"ao officio
dn Pcderaçâo Itrar.i-cira dc Foftibal!, cujo
eonlctitlo aoalia de scr tr-uismiiii !o ao con*
.íll.n. ... (Usii-nnd-isl O, Jítirh'ití.0, Agenor,
Carvalho, Maria Rçhios e Marcondes t-\'r-
rc.-."

Sobtc * iniiicHâo. f.-.la ainda o sr. Homem
..;• Carvalbo, folicítaudo a r,ii_a r-or ler uma
direcção capaz dc «aduzir tüo sabiamente a
auestão. tA indicação foi aporovada unanimemente)
cui votação ilominM

!*' 1*- f*
Kcsta sessão f«i Umliera approvada n íc*

Smntc (t;r._*.iiii>t-.:
a. do 6r. Antunpa rifriiolrodo, propondo

que se agradecesse ' ao deputado Soma e
Silva a..dcfesa, que, vciii fazendo, da Liga
.Metropolitana, c se lho enviasse uma copia
ila lei de, amadorismo cbm utn memorial
explicativo das. razões que levaram a Liga
a ndoptal-a. .. - *

Ksta proposta ó unanimemente approvada,
e. 1 votação ndminal. O renresoaunte' do
Bangú. sr. Noel de Carvalho, declara quevotou a favor, resalvando o que íoi dito so*
bre a lei de amadorismo. ,

O sr. Homem de Car.-alho justifica lambem
o seu voto.

As maiorias constantes Üa ordem do dia
foram approvadas. Eram cilas as seguintes:

a) parecer da commissão de football da
iB divisão, favorável ao pedido do S, C.
Brasil, sobre a mudança do seu uniformei

b) parecer da comiuissão de informações,
favorável á approvação dos novos estatutos
do Villa Isabel Football Oub:

c) parecer da commissão de informações,
favorável S mudança de uniforme do Tal*
meiras Athletlco Club.

Os regulamentos dos camooonatos de sports
atlilcticos c baskctbiiU ficarão na secretaria
á disposição dos representantes, afim dc que
tomem o devido conhecimento de suas dispo*
siçôcs,

Na.hora do expediente, o sr. Antunes dc
Figueiredo oecupou a tribuna por mais dc
meia bora defendendo a lei do amadorismo.

O discurso deixou exccllcutcmcnto iinprcs*
situado o conselho. -

O sr. Marcondes Ferraz, representante
do Fluminense, enviou á mesa a seguinte
proposta:"Considerando que a Liga Mctropolita-
na de Sports Atblcticos lein por objecli-
vo a divulgação dos sports -terrestres ao
Districto Federal e Estado do Kio e toem
assim o do tennis, como preccituara os
•seus estatutos t

Considerando que existem na Capital
Federal, clubs onde ce pratica exclusiva*
mento este sport, aos quaes a Mctropo-
lilatu. deve facilitar a filiação, .tthizindo
para tsso o paga men to úna contribuições
inicia! q mensal estabelecidas, visto como
estas sociedades não dispõem -dc receita,
como acontece aos clubs de football que
cobram entradas;

Considerando, finalmente, que a filiação
dcslas sociedades vem fortalecer .1 L. M.
... A., quer sob o po.ito dc vista spor-
tivo, pois augmonta nssiin o quadro de
tcmiistas 1I3 Liga, c:-tit;nitu:!(i portanto,
a pratica deste iindo sport, quer pceuuia-
riamente, visto que vem concorrer para o
augmcito da receita da Metropolitana;

U conselho superior resolve:
Art. iu •— Ficam abertas «3 inscripções

irve!íD praso de 15 dins. a contar da data
da approvação do presente projecto, para
os clubs onde sc pratique o sport dc ten-
nis.. uma vez satisfeitas as exigências do
artign, so liüarcm á I.. Jt. S. A„ me*
ciiaiite a ^contribuição inicial de ioo$ooü,
paga de tíma só vez, e mais m$ooo, que
serão cobrados mensalmente, dc accordo
com o regulamento em vigor.

Par.lgraplio unico —¦ Os clubs iá filia-
dos, que rossuem 6ceçõcs dc tennis, ficam
isentos do pagamento das contribuições
acima referida*. ' .

Art, a* — Ficará <t earco da conimissão
de tennis a físcãlisaç.lo da fiel observam
cia do regulamento dc tennis vigente,
cabendo ã, mesma resolver c decidir todos
os caso?, podendo, entretanto, o club que
sc julgar prejudicado Com as decisões da
comiuissão recorrer para o conselho ea*
peric-r.

Art. 30 — I_-;tes clubs não terão rc*
prcst.-.tante permanente r.o conselho stipi.
rior, sendo r.pcnas pcnr.itti.lo aos mesmos
nomearem representantes para as sessões
em qne forem discutidos os steus recursos,
afim dc poderem defender 03 si-js i:itc-
resses."

Ficou odiada rçili pro-jyma, sessão,
di_,_buiç_o de dip1oin_s c prêmios aos
campeões, afim dc que 

'os eltibs enviem
representante.) com poderos especiaes, para
rcccbc-l-os, assigr.a-iiio os òc-iidos temos
dc rcccbimciilo. ,

© * *
O rOOXB.VIala lKTER-ÍACIOSTAlj

A firma machiavelica Barnabé, Susan
i.C. organizada para o í.'in rlc demolições
dc edificio.. Éportivos, continua a agir, como
sc vc.

.0 isr. .iSiisno, niui aen.litado gerente.
atirou rar.ir, um golpe de picareta sobre o
sport brasileiro.

O sr. Ttarnabá; o presidente, eleito a
priori, do 'Congresso S..!*.\a:.er'car.o, de que
ú dono o sr. Susia, espreita com olhos
ífulosos a obra -do seu coaipanheírp de
tetas demolidoras.

A firma .Uariiabú. Susan _ C. tôtlia 110*
Us no seu livro "Diário":

— "A empreitada confiada pelas íií-SS03
prezados fregueses da firma Fonseca & C.,
estabelecida cm 3. Paulo com uma Federa*
ção de Football, continua a f-cr executada
liontcm seguiram mais determinações para
a Liga Metropolitana."

'*£! oa doi_ chefes. convci-cMos, csfíegam
as mãos s.-tÍ?fcito£.:"O Brasil vac entrar des ci.-os. Já pro*
!.i!ii.iio5 o Urugua. do aceeitar a "Taça
Rio Branco": ordens íoranl dadas a Anisler*
dam para nrio attender scnün no_ negócios
¦eticftmòiliados peb firma; o Cítilo, esse
dc melo. o!.3*:ios csiaiitado; o Uras:, estã
liquidado."'
. Xa.la -r-esiste n Barnabé, Susan „ C. —
R. ti:; C.

... Ss íi
OS JOGOi. 1)13 DO>nXGO

Jío.cxctíkute campo do .America, á rua;
Campos Salles, rcaliza-fc no próximo <b*-
nilngo o importam, cnctmtfo dc campeã*
nato entre o grêmio local e o Botafogo^

Com este embate, o America apresenta ao
publico carioca os. modernos aperfeiçoamen-
tos que :íitrodi'xiu cm suas dependências
durante as ultimas 'feria, sportiva..

Estamos certos d_ quo n impresslo quevão caurair será dc primeira ordem. As¦novas crcíiibancad;;,. podem scr classtTica*
das, no seu cstyJo tão sóbrio qiião clcgfiit-tc,
como dns. mais commodas do Rio,

Para juize3 das partidas de segundos c
prime ros ".canis" a Liga «omeou, respe*
ctivamcntc, os srs. Oswaldo Comes e At'-
fonso Castro, do F-ummcusc.

a\ augura.-, pelos preparativos que sc fa-
nm, ns provas vão s.-r das «ais sma*
carnes da acíual estação.

1.UXÒU' TCfSUS iíaiVaMIÍXCiO
K' este o outro encontro do dia, Será
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Os médicos eminentes
recommendam as

Pequenas
Pílulas

de Barry
como um remédio
seguro para falta
de appetite, mau
hálito, dores de.
cabeça, insomnia,
prisão de ventre,

dyspepsia, enxaqueca, cansaço, bilis, etc.
Sem rival para as doenças do figado.

COMMERCIO
(Rio, 26 do maio de 191C.

NOTAS DO DIA
Hoje, ã 1 bora da tarde, deverão reunir-

se os credores da fallençia de Ferreira
lUcilc .; (.. c á 1 i|_ bora da (arde, os
da dc L, Soares Figueiras.

Na Insi>cctoria de Maltas, Jardins, Caça
e Pctça, serão recebidas ató hoje, á 1 hora
da tarde, -propostas inra o arrendameuto
de compfirümcntos dos mcrcado.s de fiorcs
da travessa de S. Francisco dc Paula e
em frente ao cc.itcrio de S. Francisco
-\avicr.

A Companbln São Bernardo Fabril inicia
hoje o pagamento dos juros de sua obri-
ilação (debentures).

realizado 110 ca..:«.o do II;
d.i mesmo nome.

Como juizes servirão:
Vrin-.clros teams — Ce;
Sto lindos teams — José

11,1 cs:.-,çao

.r Gonçalves,
Pintai*.

PIXJMIKKXSE 1'OOTBAIaTa 01,013
Para o *lr..ÍnÍng-M que sc rc:.ll„a bojo,

entre o 1" "team" deslc cinb c Io do
Club dc.Regatas do Flaniciigo, o capiain
do PUinúucnsíi soacttn o ooiuparccimento
(los jogadores ..l..ii-.o escalados ha sédc do
clu!., tu 3 :\< horas da l-.rdc.

Jla.ii. Moraes. S. Vidal, F. Noi.,-,
Lats, a\uio:. Loureiro, J. Cai-los, /. Co.-.to,
Celso, Bapllsta c r.n.a.-.i.

Reservas, iodos os jogadores do :"" leam".

SORPRFaSAS
Depois do sc lor despedido do Helena de r.encaslrc, c de ler .visado!

sua intimei- de (|tic sc auseulava para Lisboa, Lucas Silvestre preparou ntu
pacco com roupa, enclicu uma bolsa de dinheiro c. montando a cavallo, to-
mou a ii ivei.i.0 dc Abrantes, e dahi o caminho da cidade.

Sc lhe pcrgutasscni titial era a sua intenção, d.rigimlo-sc á capital, I.u-
cas responderia que ainda não tinha uni plano assente. Sabia o que queria,mas ignorava o que tinha a fazer para altingir o seu fim.

iAs revelações que a mendiga lhe fizera e aquelle signal myõierioso quolhe encontrara 110 braço direito eram .indicação preciosa, fornecida sem du-
vida -pela providencia, que julgara dever fazer approxinvir a hora da liqtit-
dação dc tantas monslru-osidades.

J,i;eas Silvestre julgava não se enganar. Aquella mendiga era a filia de
Helena e de boissy. Era-lhc indispensável, 110 cmlanto. adquirir a certeza
d'cs5e facto. Vimos já que Lucas, muito prudentemente, não quizer,. revê-
lar a Helena a verdade inteira, porque o acaso podia ler determinado que
lina* creançás viessem r.o inundo eom signaes idêntico*, c elle não queria
«ssunír a responsab lidatle de fazer entrever a Helena de Lcncastrc espe-
ranças quo não fossem realizáveis.

.Antes úo apparecimento da mendiga, Lucas Silvestre, n'um impelo de
ódio c cólera, praticou uma leviandade: disse a João de Aguilar que túo
tinha morto a creança. ao contrario do que clle supptmha havia muitos an-
noi e nu"'.., qttc cila tinha no braço direito unu cruz. Utn simples acaso
poiía conduzir João ao conliccimentó de que a mendiga que sua esposa
linha recolhido c protegia com tanto carinho, apresentava precisamente o
signal que elle lhe descreveu, í não era duvidoso acreditar que João, reco-
íihei-.ndo a sua victima, procurasse tiovamcnic desfazer-se d'clla. . Então,
Marcella correria perigo gravíssimo a que seria preciso obslar. Fora por
isso que Lucas lhe recoinnveiulára tão insistentemente que a ninguém, ab-
iohil.inr,:iilc a ninguém, deixasfe ver o' signal que linha 110 braço direto;

Depois seguiu para Lisboa, c ao sahir da quinta dos Lcncastrcs reme-
morou o que a joven liie linha dito relativamente ao seu passado. Tinha
mãe, òit, por outra, haVa mna mulher que Marcella suppuriha ser sua mãe,

•a qua! eslava doente 110 hospital. Essa mtiüicr chamava-se Luiza de Souza.
'-iJor um uiòtTvo imprevisto, era esse .precisamente o nome da mulher cm que
• carcmi-a lhe tinha fallado, dYssa outra vietitra de João.

laucas era impressionista «' um tanto supersticioso, e por isso julgou eu-

ASSEJUILÊAS CONVOCADAS
Companhia listradas de Perro Noroeste

do Brasil, dia S7, ás s lioras.
Companhia Materiacs de Construcção, dia

2). á 1 hora.
Sociedade Atuvyrna Brasil Mercantil, dia

25. ¦ ás 3 'boras.
Companhia Urasiieira de Te!c;r,-,p!iia Sem

Fio, dia 29.
Conipanhia de Seguros C. I,!oyd America-

r.o. dia .io, ;'i i hora.
Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 3°i

á 1 hora.
Co.r.!).-inl.ia. Trcdia! e de Sancar.ici-.lo do

liio. dc Janeiro, dia ..o, â i bora.
Companhia Siderúrgica lírasüeira, dia 30.

ás . 1 hora.
Companhia Propriedades Fluminenses, dia

_:, á 1 bora.
Companhia Industrial de Melhoramentos

tio llrasil, dn 31, á 1 bora.
REUNIÃO DM CIÍJ.I.OHE9

Fallençia dc Standard Oi! Compauy °'
Brasil, dia 29, «s 2 heras.

Fallençia de II. Rabdlo & C, dia 3", 4
i hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNCNCIADa.S

Superintendência do Serviço dc l.iu.pcsa
Publica e Particular, para a venda de ier-
rc c nço velho, dia c;, á i hora.

Superintendência do Serviço dc Iámpcsn
Publica c 1'articular, rara a venda de pneu.
n-.áilcos c câmaras de ar velhos, dia 30,
á 1 hora.

Na Inspectoria dc Mattas. Jardins, Caça
c Pesca, para o fornecimento de io.ooo ti-
nas. jj.ooo bambus c 5.000 estacai para a:bo*
rizaçao publica, dia 30, ;'i 1 hora,

Na I.trcclcrh Geral rios Correios, para a
execução dc obrar, nes departamentos de"ossignantes" e ¦'districtos*' da C'x sccçSo
da sub-directoria do trafego postal, dia z'>
h 3 horas.

CAMBIO
liontcm, esto mercado abriu indeciso.

com 03 banco, sacando a 12 áÍ-t-5 c i-i ,í!S d
i_ tcomprando as lüetras do cobertura a
13 ISl-2 « 13 l|j d.

Momentos depois de iniciados es tr.ib.-i*
lhos, o mercado tornou-se estável, sendo
feito cs saques a ia w',p e 13 3|8 d, ç
a compra do 'papel particular a ;-¦ ;!- d.

Durante o dia o mercado.¦ af-from.au, p*.a-
sando a vigorar para o fo.riiocimèntii de
cambiaçs a taxa dc :_• gírfi d. .. para n
acqui.içüo das letras de cobertura as dc
12 i_|j_ c 12 .1 iG d.

(A' tarde, o mercado ,«£ihn'o,ti*se, obtendo-.,
se novamantü saques a 12 u'_.o e i.; 3(8 d.
c co.locaçiío para o ipapcl partícula; a
ie 1 s 13 -1 d.

Para os vales ouro o llanco do l!.-a.-.l
conservou a Vasa dc n 5_|(i4 d.

Oa uegoctoa conhecidos íoram dcsenvol*.
vidos, fechando o mercado eni condições
frouKãs, vigorando para o fornecimento de
cambiacs aa taxas (!,. :a 5! 16, 1. 1113.1 e
ia 3|S d. c para n acquisição do papel
particular a de ia 7I10 d.

Poram aftixcdas nas tabcllas dos bincos:
.'l'»'Sl8

5315

:í_T-*5
$712
í,_-'o
Ç673

s.hlâ
-1..'('0

$K-,I
SS10

:$Soo

_,ir,__\3
O; soberanos foram cotailor a vei.s :o,-,io

c 2o3;so, ficando com vendedores a i_í$_.oo
o conpradorcí a ip?"5o.

As ir.-.i-.facçõcs conlicc:da3 eürcccrara de
importância,

IalvTRAS .ÕÒTÍlESOURO
.Aa letras papel íoram cotadas ao rebate

dc ? por cento, ficando__ com compradores,
conforme a data dc emissão, de ó 1(2 íi
7 por cento c vendedores dc 6 a 61U por
ccr.to.

Os negócios divulgados íoram ijuasi :•.'.-.!•

l.cntçm 3.008.9,-4 saccas, e er.iliarcaram, cmegual pe.-ido. 3.223.732 ,!it..s.
«ontem, este mercado abriu desanimai.»e fechou irou.to, tendo realizado negócios decerca dc 1.000 suecas, aj preço de io$;co,a nrroba pelo typo ,eTassaram por Jilndialiy 0.300 saccas.l-.ntraram por cabotagem 160 saccas, c por• --3 dilas,

iaage ft Irmllos ccmmunicam que u co*
tações de café são as seguintes :

ivros roa 15 k 11.03

)mmmuummm ¦ 
" ¦ ' I ¦« ' ¦ ' ¦' *" - ^——¦•—

3. ........ -I, »i$900
4. ........ -I IlSdoO

'•  *l HÍ300
 .,•..! li$ooo

7. . . io?;oo
io$3oo

• 9- 9^t)°0

BOIiSA
Atada hontem a üo.sa funecionou am-

madissima, tendo sido .registrado dcsenvol-
vido numero de negócios.

As apólices geraes, os de 1909 c ss dc
1915, ficaram frouxas: as Populares, as
acções do llanco do -Cras.l, as dos ,M naS
de S. Jeronj-mo e as das Terras, firmes:
as das Loterias, as da Rede Mineira c as
apólices Municipaes, sustentadas.

VENDAS
Apólices i

Ceraes de nooo?, 10, 15, a, ,
Ditas idem, 3S, 10, 50, a. . .
ilinip. de 1909, 1, 2, 2, j, 3,

,6, 22, 15, 10, is, 37, Jt, 2
A, 20,. 25» 

Dito idem, 5, iS, 43, 20, a. .
Dito de 1912, 3, 
Dito de 1915. de 200$, 1, 2, 4,
Dito idcm, de 500$, 1, a. . .
Dito idcm, de 1:000$, 2, 3,

825S000
ÍJ..SSO0O

772$ooo-?3$ooo
800$000
733$ooo
740$ooo

barra a dentro' . .
1 . .

. .

. .

lO-fOGO
igSíoo
10S100
síroo

xrpcADO üt; SANTOS
Km 2\\
l-iitradas: 8.507 saccáé,
Desde i": 160.644 saccas.
Média: 6.Oi),} saccas.
Desde 1 de lulho: 11.007.261 s.;;cas.
Saídas: _i,.j.oj..l.:.istcncia: 6g",7o: saccas.
Preçoi sfooo por 10 kilos.' Posição do mercado: caiiüo.

ASSUCAR
Kntradas cm 24: não Iioiive.
Desde 1": 0S.C73 saccos.
Saidas em 24: 4.28B dilos. .,
Desde. .»: S7..140 saccos.
üxistecia em 25, de tarde: nos trapiches,lio.ójii saccos; íiqs armazéns gerae?, 35.44o
Posição do mercado: paralysado.

•D to idem, S, 15, 40, -lo, a, , .
Dito idem, 12, juros de abril, a. .
Sentenças judiciarias, i, 3, 9, a
iMunicipaes de 1906, por*, io, a
Ditas idem, 21"), 
Dita-; nom., 25, a. .... ¦
Ditas de ipop, port., 3, n. . . .
U'. de Miuas Geraes, de l tooo?,
¦3, 10, 23. .1

".. do Espirito Santo, de 500Í,
-ro, 

li. do Rio (40I0). 2, O, 13, 30, o
1 Bancos'.

llrasil, 1, 5, 9, 13, 3;, 30, a, . .
Dito, 50, 50.- 

ComjiànhtttS :
Terras « Coionizsção, 100, 100,

35". 
íOterias N. do .Brasil, too, a. , .
lilás idem, 100, 100, 100, a. . .
Minas S. Jcronynio, 30, 100, 100,

100, 100, a.¦ Ditas ideai, so, 100, 100, 100,
100, .•

Ditas idcm, .'too, 40o, a, » . •'.ode Sul Mineira, ioo, a. , » •
Ditas ídein, 100, a. ......*>oca4 <la líaliia, 100, roo, 300, o

Debentures:
llanco União S. Paulo, í;, o. . .

Z,clr04i
Ranço C. H. Minas -Geraes.

7o|o, (!¦}, a.

J7D$000
773SOOO
77o$ooo
75t»$ooo
iojsõoo
igrSooo
I97$ooo
íooÇooo

;?;$ooo

720S000
77.f3oo

2ÔOSOOÒ
200$5OO

SSooo
I4J300
I4Í730

25550a

2.j$000
cfiSsoo
sBSSÕò
29S006
3o$ooo

jejooo

COTAÇ0H3
Branco, rrystal.
Crvsi.-.l. amarcllo.
Mascavo . . .
Mem, 3a sorte.
Mascavinlio. . .

5(á.*o a SC6n
S;8o a $600
SS40 a £400
S''at?o o $700

$300 a ÍCoo

ALGODÃO
I-.nlrailas cn 54i não houve.
Desde 1": 8.64,* fardos.
Sabias cm 21: e-o dite.,-.
Desde 1": 0.261 fardos.
Ksistcncia cm 25 dc tarde: T.r?; ditos.
Posição do mercado: naralysado.'

PINTO. LOPES Jf. C.
Rua Floriano lVi-coto, ijr,_  Prcs*tam a* melhores entat <ic caiti-.

Pcrnaaibiico.
R. O. do Nc:
Parahybá. .
Ceará. , .

COTAÇÕES
-C05000 a 31-300-
25$ooo a jcíuo-
sqSooq a fi-tnò**
29$òoq a 3o$0oo

SILVA lalMA. RrUEIUO & C.
Rua Marechal Floriano Teixoto, 46.(jilicos que prestam boas comas dc café.

A Agencia cera! das Cooperativas Agri-colas do talado de Minas communica l .-.1Seguintes ¦;
COTAÇÕES Dii CAFF.' POR it 1.11.03:

OFFERTAS

. -Cnfcs ¦do sul e I
oéüto dc Miuas

l'.?.:C$. de outras
pfoccdc/iç!aa

___.

4

Coiuuniai Cor | Comnium

T,ondrcs. • -..-.ii-ia
Paris. .,,.,.. Sógo a
Ha.nl.H.rno.,...... .S10 a

A vista :
Londres. ..»•••» ta<l. .1
P.-iris. ..,..»-,- SÍ98 ..
Ilnnihurgo Ç?i3 il
IlaHa. ....*•» Í6=. a
Portugal. , 4 * • • 2$.2ü .1
Novo Vor!:. ..... 45130 a
'Montcvidéo, . , . , .1S.173 a
He-pauha. . . . * ÍSao a
Suisía ti» $800 ti
.l_iwno3 Aires. « • . í?;-jó a
Vales do cr-.íó. , , , .
Vales curo

02.613

CAFÉ'
MOVIMENTO DO MI.iRCaVDO

Kilos Sacc
L.>;istenc!a c;n 23, de larde

Entradas cn _|.
U 1:. Central., . .
r.. V, Leopoldina. .

Total v ... • -06.366
l.mbarqucs cm -c*

Uuropa ......¦• -.o,.íí
líio da Prata. . . * . 130
_?.CÍfiC0. *.••*« J200
Cabotasaii. ..... 2.; 3.311

IJ.(.020
1::.2C0

Eirislcncia em 21. de (aidc. . .. 203.--;;
Entraram desde o dh i de y.úha alé

1--S357 a 125362
1 .!$<.... a ia$3*S5
riSfatã .1 i'?949
IIÍ-..13 a 11.(41
10-027 a nf ij-

i."?33? a I-SjSj
I3$05i a uSj-.
113,-4.; 1. Hiato
n$3fl3 a ii>,-4i
m$o»*- a 1 iíi.Ji

nrminiiiiin. j_____Sã__i ,1, mu.
Observações

TiTcrcado: calmo.
Cambfo: tacjigj, firme.
Pa-.-.la: $,-.-,oi
Ds accordo c.in a alta, an qualidades açl-¦ma dc 7 nSo acompanham cs preço:, r-la-

tivòs, sendo sempre os de çôr mais valo-
ri.-y-d.75. CDiítiiutanda depreciados o=; ctues¦Lv.ixc?, devido á-í. entradas dc S. Paulo, .

Geraes dc 1:100$. 8,ie$ooo
Emp. dc 1903. —
Djto dc 1909. • 773$ooo
Dito dc tyu. . 775-fooo
Dito dc 19x2. . 80.S000
t; do Rio (4°l°) rSSooo
D'to d^ 1915. . 77SS000
Judiciarias .... 76 .?ooo
Dilo dc 500$,. port. —
Dito, Minai Ceraes. 7So$ooo
Miinicip. do 1-J09. —-
Ditas nom *_-*
Ditas de t_)i.(, port. i!?.4$ooo
Ditas nom. . . iS8$ouu
Ditas de 190^, port. 320$oon
Ditas, i-.lem, com. 3ao$ooo
Ditas de iíí09, por:. i6_.--.ooo

ttanips:'Coirímcrcial. 
. • iso$ooo

Bra?!!. . • . • soi$ooo
Lavou:;1. iboÇooo
Commereio .... -*
N'arÍonal üraril . —•
Mercantil. ..... —

C, tíc Segures:
Garantia. ...... ;ooSooo
llrasil. .... -
Confiança 8o$ooi
indemniza dor a . . i-jÇodo'rtteçridadc. ... —
Prcridcnto 6oc$ooo
Arcoi ojoÇoc.

Estradas ce F^rro*.
M S- Jerunvmo. 06S500
Nomcstc. . . . —
Gcyar —¦
Ride Mineira. . *.8$scra
Norie do llrasil . .- —

t". de Tc-iios:
llrasil Industrial . 1S7S000
Confiança. ... *-r*
Covilhü —
Pctropòliuna, ... —*
S. 1-clix —-.l.-g.-ensc 33$ooo
Corcovado —¦•
Manu*. IMutnínonse ooSoco

C. Diversas:
Docas -da llahia . .10.500
D de Santos, nem. —
Ditar. ,-.o po-.t. . 4;o$coo
Loterias ..... iiSoco
T. e Cárnagcris, 68S000
T c Colouiãiição. 8.2S0
Centros Pastoris . iB$ooo
Coust llrasil, c.40 °\f' ¦—
Carln.rcto i!e Calei.i 2;o$ooo
Usinas Nacionaes. —¦'.Tr.-insdatlcil .... 190800»
\Iclh. uo llrasil. . 

—

Mi-lli. no Maranhão 401-000
Tfcbcithirefi

ÜOtáps (lc Sair»?. ~
\Í Municipal.. ~. —¦
Tec. Magccnsc. . isBâooo
America l-abril,. . 202S000
M. "'lu.11i.1el.se. . 180Ç000
ííranl industrial. rposoòo
Tec. AlH&nçâ . . •¦ aõ..$oòo
Tec. Uotafog*.. . íooÇooo
K. Paitlislann ...
T. Confiança ... —*
1'. Industrial. . .
S. rclix .... i.íoíooo

B25SOÔO
S8OSOOO
772$OGO
765ÍOOO

778500
77:Sooo
7S0S000
4_o$ooo
774$ooa
191S000
ig_|ooo
i33$ooo

3I2?0CO

iocíooo
1055000
lt6$000
I75$ooo
sosiooo

15S000

5õ$ooo
520.000

2F?3co
CQSOOO
26S000
^SSooo
IJÇOOO

iíjÇooo
35$ 00 ti

í6o$ooo
35$ooo

iíc*$ooo

J9$í00
410ÇOQO

MS500

RSooo
r6$5oo
c!o$ooo

fi-toSooo
ls3$ooo

7r:$oco
3G$ooo

-3o3$oon
If)O$00O
.-."iSooci
rof.$oco
15350011

88íãoo
.}ó$000

jSo|ooo
í8í$ooo

.-.—-". _'-T_,-.-r- .. - .

_a iSoíooo
' 2Ó0Ç.000 j8o$oòo

iba "ouÇooo I80$000
alo 80J600 70$ooq

iqoSooo —
1908000 —¦

ZOO$000
—¦¦ i5o$ooo

200$000 —•
—- 1908000
*-— 10*3*. 000
¦— isoSooo

-mm JOOSúOO
fc (lo$ooo

eioSooo — —

S. f. Alcântara
Tecidos Carioca .
Linho dc Sapopcmba
B. U. dc S. Paulo
T e Carruagens.
Santa Helena , .
Ind. de Va.c-nça .
Tijuea. ....
llansttitica. . . .
Ci Urahma. . . ."J. do Urasil". .
M. Nacionaes . ¦•
Santa Uosaüa. •
Santa líarbara.
Uu.i Pastor. . ¦ .

C.IRNE3 \~ERDES
No matadouro de Santa Cruz foram aba-

tidos hontem : 539 rezes, 54 porcos, 19
carneiros c.34 vitellos.

A matança foi feita par aos scguiutca.
marchante. '

Cândido E. de Mello, 49 rezes e 1 por*
co; Durisch tíc €., 24 rezes; Alexandre V.
Sobrinho, 2 porcos: A. Mendes & C. 52
rezes; J.ima èl Filhos, 48 rezea, 7 porcos•e 6 vitelos: Francisco V. Goulart, ot rc-
zes, ri porcos c 10 vitellos; C. Sul Mi*
ceira, 21 rezes; C. Oeste de Minas. if> re-
zes;l João Pimenta de Abreu, 3.1 rezes;
Oliveira Irmãos e? C, 93 rezes, 14 porcos
e 6 vitellos; linsilio Tavares. iR rezes c
7 vitellos; Castro & C, 16 rezes; C, dos
Ketalhistas. ia rezes; Portinho -ü C, 2$
rezes; Luiz Barbosa, 11 rezesj F, P, Oli*
veira, 36 rezes; Fernandes & Marcondes,
9 porcos e Augusto M. da Motta, 19 car*
neiros c 5 vitellos.

-Foram rejeitados: 13 114, 3I8 rezes, 3
porcos e 2 vitellos.

Vigoraram no entreposto de S. Diogo
03 seguintes preços: bovino, $470 e $500;
carneiro, i$50o e i$iáoo; porco, if20*j e
1Í300 c vitella, $600 a $Soo.

ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda arrecadada hoje:

'E.n ouro. ....... 41:8828514
E.n papel. ...... 77*l34$79-

, Total*  119:3:75308
Arrecadada 4e I a 25 do
corrente  4.J4i:47S?4i7"iE:ii egual periodo dc 1915 4.252:8328625

CÃES Dd PORTO
Rel.-içõo dos v.iporc-_0 cm',,-.reações qu c se achavam atracados co Cáes do Torto

(r.o trecho- entregue á Co:;.-nt;*-ie du Port ) no tí.a
raj di manhã. £ *

E.MBAR CAÇÕES
de anulo d<: i^iü, 10 ho*

Dificrenaç a nalor cai 101S iio:334$6oS
RECEBEDORÍÃ~DE MINAS

Arrecadação do -dia 25. . . 13:6138404
Dc 1 a 23. ....... 1.3:6758733
Ivm egual penodo. da anno

passado. . . . . . . . 387:6098538

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Tolo vapor inglez "Dui-lcix*", do "lavro e

escalas — Carga recebida: vinho. 40 quin-tos c 30 décimos, a Ferras Irmão; 105
(lu-.nto.-t. a Souto Maior; 11, a G. Cabral;
50. a Miguel Ângelo; 30, a Cunha Graça;
ie, n tose Martins; 230, a Coelho Novaes;
50 a Torres Pinto; 50, a Mathias Pereira;
so, a Ia, Camnj-rano; 50. a Pinheiro So-
brinho_ 9. a J. A. dc Souza; 15, a M.
u.ucio Bastos: 30, a -A." M. de Souza;
50, 51 G. Zcnha; 6, a P. 

'Almeida; 
500,

a C. Mourão: 103, a O. Lopes Silva; 100,
a Nobrcga Pereira; 123 a M. Fonseca; 100,
(i Soares Bastos; 14. a Avelino Lixa; 165,
a V. Monteiro; 20 dccir.103, o Christ. 'Ri-
beiro; 50 quinlos c 30 décimos, a Ferreira
Cabra!; 115, a V. Monteiro; 50 quintos
e .1 décimo, a A. L. ff. Carvalho; 4oo
quintos c 20o décimos, n G. Zcnha; 30
quintos c 50 dccimol. ,1 Coelho Nuz; 1-3
quintos o so décimos, .1 Azevedo Andrade:
23 quinto., c 50 dcci.nos, a Nobrega Pe-
reira; 250. n Carvalho Rocha; 100, a JulioSoares; 25. barris. ,1 Granado; 1810 cai-
xa- e 3 quintos, a Macedo Junior; 54 cai-
x.-.s, a D_cl|)him Coelho; 210. a Coelho Nuz;
100, n G. Campos; 50. n II. Santos; 8 a•l;'.-.ra:ii; 100 caixa* dc form.cida, a Dias
Garcia; 2 de azeite, a Granado; 1, a M".
Horacio Bastos; 5 de águas, a Coelho Nuz;
20 do palilo--, a Prin. Torres; 21, ,1 Am.in*
dio 1'into; 16, a bcireira Cabral; 12, a
V. Monteiro; 27 saccos dc sementes, a A.
C, vasconcellos; 50 volumes da rolhas,
a ,M. Capella; 5 caixas de cofres, a P.
Aiiiijo; *t3 de rapei para cigarros, á or*
dom; 3, n Fumos Veado; 4 dc pc'lcs, a•Antônio Pinto; 2 do mercadorias, a Ro*
drigues Ferreira; iá fardos de papel á
01.dera; 15 caixa! dc baga, a F. Pereira
I-onseca; So caixas de ctíolte, n Ferreira
Ir:r.ão; 200 caixas, 20 décimos e 13 quin*tos de vinho, a Coelho Martim e 100
qiirntoí, a Carlos Taveira.

Pelo vapor nacional "Itanfca" dos portosdo norte, carga recebida: 40 qt13rtoIl.il de
S j ,[* ort'emi ,0 caixas dc doces, aPardellas; 23 dc conservas, a Henrique
Santos; 100 saccos de cocos, n Soares-t-iinlm; ic-i. á ordem; 100, o Soares Bas*
to.; 100, a Soares Fontes; 50 caixas (le
goiabada, n Carvalho Rocha; 10, a D. Al-
vare.?: ico, o Correia Ribeiro; ro. a Aman*
dn Pinto; 10. n F. Moreira; 10, a S.•Azevedo: 10, a T* Mello; 10, a A. An-
drade; 23 3 T. Borges; 20, a Dclphim
Coelho; 50, a Angellno; co, a Luiz Ca-
niuyrano: 13 a Dias A meida; 2<« a I. C.
\ ..Mendes; 5, 3 M. Correia; 3 d-' cgirros'
a (t. Cabral; io volumes de graxa, á or*
(icn.; 32; amarrados de leite, a G. Boct-
tci.tr: 20S saccos do cacío. n C. Ribeiro;
J caixa de charitto.1. a A. llan^.en; 1 n
John Jurgucno; 3. a Ilerins Stoltz; 47fardos de papel" á Companhia Itacolomy;
10 dc piassava, a C. Parisot; 20 saccos
d,, fumo, a l\ Vic-ira.

Pelo vapor Inglez "Ortcg.-.'' do Livcr*
pool e CL.:a'a:. — Carga recebida: 1 caixa
de funil) c 1 de charuto, a Barkcrlcy; to
tle vinagre, a Coelho .Naz c 100, _ Co"r-
rein Ribeiro.

Pelo rebocador " Ailantiq-ic", dc C.-.bo1-rio — Carga recebida: 405.000 bilos dcsal. a Lagj Irmão.
Pelo yapor nacional "eixeirinba", do Eio

Doçc —. Carga recebido: madeira.
Pelo vapor francez Garonna, do Rio da

Pr.-.ta. Carga recebida: 200 saccos dc ha*
laias, a L. Cn.üiiy.-ano: 100. 3 Lopes Silva;200. a Angclino; 200, a aVug. Constante;
:.6Jo. a R. Gigliotti; 1.000, .1 It. Torres;1.500, a Como; 107 cantas dc alhos, ao
mesmo; ico saccos de al«'.;tc. a Ar.g Constan-
te 10 dc centeio. 50 de cevedn c 50 caixas
de alho., a Camuyrano; 2.67; fardos dcsaroue, á ordem, e 2?o saccos dc trigo, com17.008 kilos, 3 Massad Uerni".

Pela lv. F. Leopoldina. _. Carga recebida:
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BIBLIOTHECA DO "CORREIO DA MANHA"
iAclioiu-sc ti venda os volumr-g :

MEMÓRIAS DE DUAS JOVENS CaVSADAS. por H. de Bai*
zac — CM CASO ESCURO, »or H. , do Bal/uc — MYSTKKlos
DA VILLA ROSA, uor A. E. W. Mnr-tou *— POR UM AI/FINE.
TE. por Ji T. tle Saint-Goiniaiii — MULHER- DE MÁRMORE,
uor Carlos M. Ocantos — O CORREIO DE LEa\0. por Mure

Mario —SAliUADKSSA DE CA STRO. por Ste.._*»U (Heiiflqttü
Bezle) — O MARQUEZ DE FAVOLLE. por Géiaitl <1« Nerviií— O TAMANCO ENCARNADO, por Henfy Miireei' — UM V\.
SAMENTO NA E'POCA UO TERROR, nor Mirecotirt — LAZA-
RO, por Dou .lacintlio O. Picou — DUAS ORPH..S, por MicMe

.Mario — PEDRO E THEREZA, por Marrei i*:-.-vost — UM
ERRO JUDICIÁRIO, por Marc Murio — AMOR VENDADO, nor
Salvador Farina — ÓDIO IRRECONCILIAVEL. por Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E BRIO NA VIDA MILITAR, por Alfre*
do de X'lRny. ' •

PREÇOS AVULSOS — Na Capital: Volumes brochados,
2S000; enradcrmulo. em percaliuM, U$000; com cnc.idcriia.ão
dc amador (especial). 4$00O.

No lutei-or: Volumes brochados, 28500: encadernados om
percalinn. 3$500: com encadernação dc amador (especial),41.500. Itiütruccões para assiicouturas vido números anteriores,

dita, a G. Almeida; 6 ditas 3 João
Cunha; 4 jacas de queijos, a Neves; 4 cK-
tos a Silva; 13 ditos, a Alves; 10 ditos,
a '.Andrade; 3 ditos, a Gomes; z ditos a
Cabral; i dito, a Alves; to ditos a A.
Bocl;; 8 ditos, ao mesmo; 11 dilos, a
leio Cunha; 7 dilos ti A. Boek; 2 ditos, o
Alves; 11 ditos, a Gaspar; 12 ditp . a Bas-
tos; 4 ditos, a Gaspar; 3 ditos^a Alves;
4 1IH03. a Lopes; 8 ditos a Gasi.ar ;
6 jacas de qocijos, a Moreira; t dito, a
Fontes; 4 ditos, a Cunha; 6 ditos, a Sa*
raiva; 8 ditos, a A. Irmão; 18 ditos,o
G. Ribeiro & C; 3 ditos, a Damasio S.C.;
4 ditos, « A. Bock Yoag; s ditos, a Ro-
cha: 2 ditos, a Saraiva; 2 engs., a Santos;

jacas, a Duarte: 9 ditos, a Lopes; 2
ccs'os dc carne, a N. Saraiva; t jieá idem,
a Costa; 1 dito, ao mesmo; 2 ditos, a-A. S.
ordem; 2 dites, a D. ordem: 2 ditos, a
M. ordem; 8 ditos de toucinho, a P. or-
dem; 4 ditos. » A. S. ordem; 4 ditos, a
D. ordem; 5 ditos, a M. ordcm;4 ditos,
a B. Alves; 4 saccos de pinhão, a Sara-
paio: 3 jacas dc frutas, á Empresa; 1 cesto
de lingüiça, a Peão; 1 lata de carne, o
Gomes; 1 cesto de requeijão, a Fernandes;
1 dito, a K beiro: 1 jaci dc miúdos, a Ro-
cha; 2 latas dc biscoitos, a Antônio; 4
ditas, a Gouvêa- 5 ditas, a Fernandes.

Alfredo Maia — 24 caixas de manteiga,
a C. Bastos; 63 ditas, a Terra; 4 latos,
a II. Hcrmida; 13 ditas, a J. M. An*
drade: 6 ditas, a t,. Carioca; 5 ditas, a
L. -Aloa; 8 jacas dc queijos, a C. Duarte:
13 ditos, ao mesmo-, 4 ditos, a Gu ma-
rães Irmão: 17 saccos dc millio, a A. Lc*mos: 10 ditos, a G. Roque; to ditos, a
A. -Hungria: 15 dilos. a Avellar; 10 ditos

—"¦"¦"- a "• -*°ouc; 2 ditos, a Neamez;
Marítima: soo saccos dc feijão, ,1 Henn

Stoltz; 4, a Bcuevidcs; 6. a Angellno L.;
6í a M. Chaves Pintoj 32, n Th. Pereira
& C; 300, a Castro Silva; 500 o ordem;
..o, a Dias Vianna; 7. a Soa-cs Cunha; 22,
a Coelho Duarte; 2;. a Tb da Silva: 5,
orerraz Irmão; 9. a L. Ramos; 31, a Ljno
t Ç.j 100, a C, Bastos; 60. á ordem; 10,
a Soares Bastos; 16, á ordem; 165, ,1 I,.
Ramos; 40, a Barros Azevedo; 166, a Ame-
rico Ney; 200, a Caldas Bastos; 500, A or*
dem; 200, aa Th. da Silva; 250, a aVog.
Constante; 300, á ordem; 11, a Josc Mcdron-
ga; 95, .1 José a\t.gc!ino; 24, a Borges; 87,
a ordem; 248 a Avgusto Garcia; 20, a Sos*
rcs Bastos; 51 dc arroz, a M. Chaves Pin*
ti; 200, a Victor Ü.; -jo. a Ilerm Stoltz;
ici, a C. Duarte; 8.1. a M. Santos; 14S. á
ordem; 100, o Couto & C; 208, á ordem;
30, a Almeida Tavares; 30, a M. Gonçalves;
ico. a Julio Soares; çi 3 M. Chaves; 50,
a Pinlo .Moreira; 150, n Antônio Costa; 10,
a Soares Bastos; ço, ú ordem; 200, a JohnMoorc; 200, a J. J. Fernandes: 50, 0 D.
Gorcia; 26 fardos dc carne, a Teixeira Bor-
ges; 120. saccos ile farinha, a Th. da Sil*
va; 9 ditos, a Carlos Taveira: 5 ditos de
caine a Damasio fi Ç.; 07 á ordem; 15
ferdos de xarquci a G. Irmão; 31; ditos, a
C. Bastos; 35, n Cunha Pinho; st, a C.
Duarte; í6i>( a^ John Moorc; ..S saccos de
milho, a -Luiz Frugonc; 40. Leitão Rios; 40,
C . Bastos; 49, fardos de ulfafa. a M. Car-
neiro; ioo caixas do amido, o Ferraz
Irmão; 63 fardos de fumo. a Carlos Taveira;
o rolos, a Caetano; 21 caixas de banha, a
N. Silva; io, saccos do tapioca, a Lopes
Fic.re; 9 ditos de polvilho. n P. Monteiro;
47 caixas dc licor, 3 C. Paulista; 100 caixas
amido, a C. Puglise: 200 a a\ntonio Bra-
ga; 228 fardos de alfafa. a Castro Silva;
ofli dc sebo, a H. Kalkul; 206 fardos dc
cv.ne. a B. AUmqucrnui..

CENTENAS
SfisOt a Í.G900 8.00-
47C01 .1 47700 .$np(]

1U01 a UlaO *_'.u
Tiídos os numoros terminados an,

__'.êm_i...O[ij
Todos os números terminados cm

3 tfim 2.00.1 exceiituamiu-sc os icrmi*
nados em 53.

u nk_j- -u avverno, JlXaticci (Sosme Pinto,
O direno--*presideulc, Alberto Saraiva it"oti-eca.
O (Hreetor-assi»'entc. dr. Wiiiomío

Olyiltlio des Saütos Pire*, viec-presi*
lente.

LOTERIA
DO

ESMO ü 815 GRANDE 08 SUI
Auctorlsada por contracto de

6 de setembro do U-P*.
Extracçâo de 2. do maio 191(5

P"EMIOS DE 30:0005 A 1:000*000

•i• •*i••
¦ ••_-••_*.

CCSERVAÇOI-S

I s te
'i 

Americano
Nacional .

Nacional

..!.

Vago.
I Vago.'•D. IS. Ltickcnbnck"! Dese. de"Catinaviciras"' 1 Cabotager

"Minas Geraes"1,.,
Vago.

I
P. IClialas.-... N-aeióatica .

. S|ag. Chatas..... Nacionaes .
II 

P. io |\ apor  Nacional .
P. io IPor.ião  Nacional .

io |Y:.po; I Nacional',- .
P* n Vapor | Nacional .

ir Pontão..:..- Nacional .
P. M Vapor | Ortóiltâl . ,

i6—t; CÍiatas—| NaciOnaci 
'.

I
i;—¦ |\,i|ior I .F.nmcci .

Hl IClialas...-. N.icion.ic! .
. 'Maui IV-tpoí I-Fruiiee» 

, .

1,'Cr.ri--! da

Diversas
Diversas
"Paticià"'!!!!
"Kitpcrança".
"I.clcin'
"Arassuahy'.
"1.£.;-..!.;"...
i"Dá!iiiata"..

Divcrsaa
•;p.!:!ci.v-....
Diversas"Garouna"...

Vago.
I Dese.

I tabeliã li,
1 Exp. dc maganez.
! C|c. do dív. vaiores
.Vago.
! Cabotagem,

.... I Cabotagem.

.... t Cabotagem.

.... I Cabotagem,
! Cabotagem.

.... I Dese trigo.
I Vage.
I Cie. ilo '".Vr.Iíe.' D.

I Soves',
I

.1 Dese. bagagem.
I Trans. de passag».
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írever ainda o dedo da Providencia r.a approximaçáo das dnr.s victimas
d'aqttelle monstro moral qne clle só muito tarde avaliara c compreltenclcra.

Em _I.-isb.ia uulu sc esclarecerá, «pensQU clle. Oxalá rjue Luiza ik* Sou-
ra esteja viva. E' a unica pessoa que -pc-derá dizer-me quem ti aquella cre-anca...

A situação impunha-se, e Lucas comprcheudia que nãr. havia tempo a
perder. Vor isso fez a-Zagcm com a maior rapidez, descansando apenas o
tempo indispensável. Tinha que demorar-.-e algiiiís dia=, ;-o:s (pie it'aqttella
cpccha ainda as estradas não crani o que s;ío hoje, e não existia a commo-
didade dos caminhos de ferro.

. Por fim -chegou a Lisboa. Tomou quarlo cm «ma hospedaria c sem
mais lardança dirigiu-se ao hospital.

--_- O meu maior tr-abalho_ será saber úo paradeiro de Lniz.i. pensou clle.
Xo hospital deu as indicações que possuia, isto é, relativamente ao

nome da mulher que procurava e da epocha approximada cm que cita
eslivera doente. O indivT-dup a quem -se dirigiu foi promptaménte buscar
os livros de registro hospitalar, e percorreu algumas paginas attentamen-
te._ Depois, voltando-se para Lucas Silvestre, que «ta.va ancioso, pois se
Luiza tivesse morrido não haveria maio dc reconhecer a; identidade da men-
(liga. disse-lhe:

E'' Luiza dc Souza que procura?-- Sim, sim, é esse o nome .fella.
—i Esteve cffectivainentc no iíoüphal.

E... morreu?
-— Não. Sahiu restabelecida.
Lucas soltou um suspiro dc satisfação.
1— E pode ií'zcr-me >e consta nVsse registo onde era o domicilio delia?
O empregado do hospital procurou no livro, c depois respondeu:

, , 
— ¦ Nada consta. Era tuna mendiga, tuna indigente, c vulgarmente e<-;as

infelizes não tem casa...
De sorte que se .i.üo sabe para onde cila foi ?

—' X.io. li' mesmo impossível averiguar esse ponlo.
Lucas agradeceu corteãtmente ao empregado o serviço que cüe lhe tinha

prestado c sahiu do hosp'tal murmurando:
Xão morreu. Já não é máo saber isto. Mas onde pára cila? Coto

poderei encontral-a? Estará em Lisboa? Ter-se-ha ausentado?
Era preciso responder a essas perguntas, o que ao espirito cie Lucas

parecia ser bastante difficil. Effectivamente. descobrir o paradeiro de umacreatura, da qual apenas sabia o nome e cujo domicilio era muito problema-tico, tornava-se empreza assaz diiiteil.
Pela carta do carcunda sei que clle está rcaSdndo no Icreo dc S.Paulo. E' bom ir procura!-,, pois ser-nos-ha mais ft__.il, unindo os nossosesforços* encontrar essa mulher. Além d'isso. Diigo ha de ter empenho cm

yel-a c reconliecel-a... '
E dirigiu-se -para o largo de S. Paulo.

_ Mal imaginava Lucas Silvestre as sorprezas qv.c d'alii em deante ha-
jriam de surgfr-lhc!

Chegado ao largo de S. Paulo, procurou a casa que lhe linha sido in-
dicada por Diogo, c ficou muito adnvrado ao enfreur.ir -um edifício dc bellaapparencia, bem pouco próprio para residcnc'a de tim" mísero que. sc vivia, o
devia a caridade que lhe depositava nas mãos bem acanhados recursos quema! chegavam dc ordinário para a compra do pão quotidiano.

220 sf.ccos dc milho, a U. Queiroz; 41, a p.Morara; 220 a M. de Souza; 15, a áír*
dc.n; 113,_a M. Zamitli; 17. a Siqueira Vei*
çni 43. n T. Borges; iC. a M. Pinto: 40, n
Avenar; 15, a M. Zamith: 77. a Q. Mo*
rc.ra; (j7, a R. Queiroz; 17?. a aM. He Sou-
ze;.9?. a B. Martins; 1.19, a 11. Alves; 60
a M. Souza; .-.o. n Ad. S. Filho; S8, a Fer-
...2 Irmão; 4.*, a Dias Garcia; 31, a V. Min*
tei-o; 15, a R. Queiroz; 15, a C. Pinto; 23,
a Th. Pereira; 16. a Nazar Irmão; 31, a A.
Irmão; 4S. o JI. Pinto; 27. a Siqueira Vei*
g.-.; 20, 3 Dias Garcia; iS. a A. Poilery;
103, a M. Zamith; 74, a M. Pinto; 46, á
o.cc...; 40, a Avellar; 18. 3 A. Poilery;
5,8.3 D. l.-idcira; 10, 3 B. Piiina: 20. 3 Dias
Gfrcla; 16, ,i C. Pinto, ií a M. de Sou*.1, .1--, a Avellar; 20 a A. Lemos; 1?, a
!.. llorgcs; 20. a C. Pinlo: 70. a 

"Dias
Garcia; £0, .1 M. Zamilh; 31, a V. Mo.:*
te.ro; 15, 3 M, dc Souza; 20. ã ordem;
to 3 T. Borges; 17 a V. J. Mésouita;
4C,.a O. Moreira; 40. a S. Sampaio; 2.:,
a.L. Carvalho; 10, a A, Poilery; 16. n 11.
ai.vcs; 7, a M. do Souza: 10 a C. Rezem
de; 11. a John Moorc; 20. 3 C. Rezende;
6.1 3 T. Borges; 30 a C. Pinto; 28, a A.
I.en.os; 27, 3 ordem; ro. a M. Zamith; ri,
a a\. Poilery: 30. a Dias Garcia; 29, 3 Na-
r.-,r Irmão; 47. a R. Queiroz; 08, a A. Poi-
Icrj'1 60, a B. Alves; 8E a M. de Souza;i>6._ a G. ordim; 20 a T ordem; 22. a C.
orcem; 31. a a\. ordem; 41. a C. Duarte: 3S.
a C. Pinto; 43, a C. Soares; 10, <i Siív:.
?.'.cn<!.s; 22, 3 -\. J. S. Couto; 61, 3
Avellar; 29, 3 B. Martins; 19. a B. a\l-.-es;
8, á ordem; 22 a Siauci.a Vcisa; 60. a M,
Zamilh; 29, a Dias Garcia; tio, n 11. a\l
ves; 32, 3 A. Pollcrr; 59. 3 S, J. Assaff:
25. .1 Lage Irmão; 10. a M, Kinley; 21. a
V. C. Ferreira; 40, a B. Irmão; 2'.-, a 1*1.
Zamilh; 20. a P. Ladeira: 11 a John Moo-
re; 11 a Pinto Lopes; 41. 3 T. rcrcirr,
132. a M. de Souza; 11. 3 R. Oueiro2; (ii,
3 T. Borges; ao, 3 P. Fernandes; 25, de
;:.ror, 3 Brandão .Alves; 2;. a Thi da
Silva; 10, n F. Azevedo: 31 .1 V. Ladeira;
10 de feijão, a F. Machado; ifi, a T.
Berees; 177 dc farinha, a P. ordein; io. a
1 C. nr'mi; :o fardes di carne, a Avellar;
¦O a A. G. X. orde:.., c 5 caixas dc banha,
a Jí. aí. ordem,

Alfredo Maia. Care.i recebitb: 11 jacas de
.uctios, a F. Moreira; 10, 3 p. Almeida;

s a Pinto Lopes; 2. a L. Freilas; 6, a
João da C-inh.i; 10, a S. T.ima Ribeiro: ,.,
3 B. Mercantil; 2. 3 T. Borges;:, a Mar-
l\r,~,; 1 lata dn mantcíca, á ordem.

Pela 11. I». Centrai do Brasil (São
Diogo. — Carga recebida: io caixas de
manteiga, a Leitcria Modelo; 00 latas dc
Ticntiíra. n V. Monteiro; m dita», n M.
Rocha; ,..( dita-*, a Alves Irmíío; s ditas»
a Couto; ra caixas e ;o latas dc mantei*
ga. a V, Scnra; ,.£í latas de manteiga, a
lü. Aires; u caixas de manteiga..â V.
6enra; 40 latas dc manteiga, a C. Tavci-
ra: 43 ditas, a lí. Albuquerque; 24 ditas,
a J. Riliçiro: 33 caixas dc manteiga, a
\J,. M. Nclge: .ii latas de manteiga, á
Leitcria llol; ^8 ditas, a Corrêa Vap-jüe-;;
-4 ditas, a V. Monteiro; 6o ditas, a C.
II. Laticínios; 4 caixas de queijos a C,
Duarte; 4 dites, a Guimarães Irmão; 4
dins. a ("..-.=|.r.r Ribeiro; 4 ditas, n .1'. Al-
meida; 47 caixas de manteiga, a João da
Cunha; 5 caixas do riucijoa co mesmo; 4
ditas o -A, rimo; 3 caixa, dc carne?, a
tMliana Carva'ho: 5 dilas, ao mesmo; 10
d-tas a Carlos Taveira; 10 ditas a V.
Monteiro: 7 ditas, ao mesmo; 3 ditai a
Ç. Taveira; 3 ditai" a ('.. Ribeiro;' 2
djtas, a Kcrraz IrmÜo; io caixas do tou-
cintio a Albina Carvalho: 10 ditas, ao
nijisnío; 23 ditas, 3 Carlos Taveira: 20 di-
tas. a \. Monteiro: 6 dita*, a J. J. Oli*
veira Cs-tro; 7 dita*, n Ferraz Irmão: 8
dilas. 3 C. Pir.ío: 9 ditas, a Correi.. Ri*
beiro; 6 diias. ao me-mo: ? dita., a Kd.
Grijó: 2 ditas a T. Borges; S ditai. .".
J. Alves Ribeiro: 23 dilas 3 T. Montei-
ro: 3 ditas a C, Taveira; 12 sacco. rlc
cvroz, á ordem; 4 caixas do paio. a I.
Ferreira; 6 ditas de lingüiças. 3 N. Sa-
raiva; 1 caixa de chis-xs a 'Albano Ca:*-calho; o caixas dc Lenha ao** mesmo; t
dita, 3 15. Barreto; 7 amarrados de cou-
ros. n B. Albuquerotic: 12 ditos. 3 V. Sen-
ra: 11 quarlolaã dc scho no mesmo; 5fardos do rarauc a V. Scnra: 3 iac.ii dc
lo.i.iio. a \ . Scnra: 8 c-iLxas d-' banha, aV. Scnra; to fardos de xarque. ao mes-
mo: 6 caixas de meudofl a Kd. Griió;
16 saccos de batatis a Cttnha O. Pi.uo;
12 çaccos de arroz. 3 ordem; ; l*t-s dcmanteiga, a Dias; 20 ditas, a Ribeiro; 20
(.nas n Martins; 4 ditas n Coelho; 5 di*Ias a Andrade; 2 cnrrada.los de mantí-ga.
a Carneiro: 8 laias de ma 11 leiga 3 Into-
51.1; 7 ditas, 3 A. Schmidüi: 

'24 
ditas, a•Lo-cs: .7 rtitas n Pereira: -; caixas demanteiga a Domingos; o latas de manteigaCouto: ii ditas, a Barbosa: 7 din?. ,1'(-. Conservas; 6 caixas de mitiios a Pin-to: 4 ditas, a Aves: 14 ditas, a T. Cnr-tos: 1 dita. 3 M. Saraiva: 8 di---; a Soarcs: a ditas. 3 Boi; C ditas a A. Poli. lõng:2 <lit.-.s, o Lopes: .1 ditas a Toão Cunha: 1ditas, no mesmo: 4 ditas, a Gõimaríes''

MARÍTIMAS
Va\rORF.3 ESPERADOS

Inglaterra e escs, íAraguarv". .- -,
Portos do norie, "Pianhy". . . , ,
Portos do norte, ,*l'arA . . • • •
líir dn Prata, "Desna". . » « » »
Bcrdcos c escs., "Scottana". . . •
Porios do sul, "Sergipe". . . . .
A1.11se.ii! e escs, "Pampa". . • •
ltio da.Prata, "P de Satriislegut". . .
Nova Yorlc e escs., •''Voltairu". . •
•Cbthcmburg « «cs., "P. Christopher*

Caltâò e escs., "Oronsa", , . , » ¦
Portos do norte, "Ceará", . . , . .
Portos do sul "Sírio" . . . a * , *
Bordéos e escs., "Liger" ¦„
Nova York e escs., "S. Panlo". ¦ .
Sn di Prata, "a\rag'jaya" . . . , .
Inglaterra c cs:s.. "Demorara". . ¦ .
Calláo c c.-.cs., "Oronsa"

' \P"->i-s v SAjR
Rio da Prata. "aUagttaya". . . . , ,
Ccbo Frio, "Planeta"  ,
li 05 do sul. "Mãroiin"
Inglatcrra_ c escs., **Dcsna". . • , . ,
Montcvidéo c escs., "ôaturno". « * «
Portos do sul "AFassuohy" , . , * i
C^nr-í c "scs., " -\niazonas", . , , ,
Rio da Pr.-.:a, "Soattana"
Camociiu c escs.. "P-auhy", . . . .
Recife c escs., "Itopura", . . . , •
Santos, "Minas Geraes". .....
.Amarração c csc<i., "Mantlquoira". , .
líio da Prata, "Pyrineus"
Portos do sul, "ltassucc"
Kio da Prata. "Pampa" , .
Bilbao c escs, "P. de Satrústcgui". . .
líio da Prata, "Vollairc"
Portos do norte, "Capivarv". , ,
Porios do norte. "Sergipe". , . ,
Porto; do norte, "Oi nia". . . .

Junho:
Liverpool e escs., "Oronsa". . ,
Aracaju' c escs.. "Ilaipava". ¦
Portos do sul, "Itauba". . . . ,
Rio. da Prata, "Liger"'
Tmbiluba c escs., "Itaituba'*, . ,
Neta! c escs.. "Itagiba"
Porios do norte. "Pará". . . . ,
Rio da Prata, "Dcmerara". . • ,
Inglaterra e escs. "aVraguav.i". .
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PRÊMIOS DE 200.000

1151 1522 _G?_ £972 3935
S613 5-51*3 CtílS 6-^9 SHR7

109?. Ui>05 11972 11373 Hi',-_
1-5807 159-8 16417 18115 18375

PllEMlOS DE 100-000
1802 .505 0593 6t07 7099
7979 7996 8476 10148 10Í2-

111)14 117Í0 124H5 12857 1.351
14572 15S09 15917 1G583 17092

Tortos or Mimei os terniíiiHiliis nm
203 tflm 100S e os terminados om 03
tfim 505, alóin do quttlquór promioquo lhe calha por sorte.

Fal'8m 00 promios do 50. o 171.
do ws quo constam da lista geral.

2?03.
15219.
IO*..
5!14n
620S.
C237.
7843.

12079. ...
15562
16327
17757
2107
4471
8S93
S43fi
9690
992S

13117
13429
15222 
151T?
16491
16588
173..5
18732

Loteria do Estado da Bahia
llcsumo dos promios da 4- es*

tn.ccSo dn plano n. IS, om bonc*
fieio do Instituto Goograiihto.i aHistórico da lluhia e outr.i institui.

__ çcs, realizada om 2,í de maiode 1910 sob a presidência d dr,
Edgard Doria, ilscal do gi.vorno.

77' o..trnr_ào do 1916
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AVISOS
CORRETO—-; lista repartição expedira ma-

Ias pelos seguintes paquetes;
Iàojc :
.¦Ir.ioin-y-;, para 'Santos e Rio da Tra-

t... recebendo impressos ate no meio-dia,
criar, para o exterior Etc k 1 hora da tarde
e obiectos para registrar até áa 11 da
i-.ianbã.

Desna, para Huropa, via Lisboa, reccl.cndo
impressos ate ao meÍo*dia. carlas pira o
eterior até 5 1 hora da tarde, c objectos
para registrar até ás 11 da manhã.

Saturno, para. Santos, mais portos do
Sul c Montcvidéo recebendo impressos até
ás 8 horas da manhã., cartas para o interior
st.1 ás Si Ir, idcm com Dortu duplo c para
o exterior nté ás 0.

I-astcrn Princc, para Victor!.. Bahia. Tiin*
dade, Nova Orleans c Xova York recebendo
impressos até ás 8 horas da manhã, carlas
para o interior até ás Ct!o idcm com norte
duülo e para o exterior até ás o.

Mareie-., r-ara Santos c Rio Grande do Sul,
recebendo impressos, ate ao meio-dia, carlas
para o interior até(ás I3t|a da tarde, idcm
com portet duplo até á i e objectos para ro*
cistrar nté ás n da ihanbã.

Arr.anbã:
Amazonas, nara Vietoria, Babía, Maceió.

Recife, Cabedello. Kníal, Macau. Mossorô
Aracalv c Ceará, recebendo impressos a'.é
ás 5, noras da manhã, cartas para o interior
até ás*!tl2, idom com nor'<; duolo até ás
íí c obiectos rara rcjzistrar otc ás d da tar*
de de boje.

Itapura. parn Viciaria. Bahia. Maceió c
Recite, recebendo imoressos até á.. 5 boras
di manhã, cartas para o interior ..lê ás

. ijj, ídem com porto duplo ate ás (í, c
obiectos para registrar ate ás 6 da tarde do
hoio.

Semana, para Santos » Rio da Traia, rc*
cebeudo impressos até á t hora da tarde,
cartas para o inlerior até á i i!2 ideai eom
oi>r:o duplo e para o exterior até á 2 e cujo-
cto3 nara registrar até no meio-dia."LOTERIAS"

..dns Psi.umoros terminados eni5( tn.11 23x10.
Todos os numoros terminados om7 tom ISW)
Os números premindo;* pelos 2llnaos do -..rimeiro promio nã'i temniieito a torminaçãu simpíõsi
O.s concessionários J.Pedreira ..C.

—-1-1 — um.
Gottas Virtuosa»d, -_n-s

, . to bou*;i
Curam lieinorrlioules, r.talcs do uteru
ovarios, urinas o a própria Cvstite.

INDICADOR
alüVOGADOS

Repumo dos rcomios dn 20 InteHa
dn plano n. 203114- extraecüi. do
annn rie <fll6, roalizada eiii 25 de
maio de 19iG
P" MIOS DE 15:OOCg003 A l:O0Í""*W
O/..... *• ._«»2r,-
47r,r...
ín.ii..
6518..

29176..

J~>:00i*-0''0
l:"00-'i'"0

DR. AMALIO DA SILVA _ Rua Uru.
guayana n. 7, i" andar.

DÇS. CARVALHO DE MENDONÇA
M. I.) e SALGADO FILHO — A.i.vogados. Rua .1^ Hospício, 27. Tel
5.304, Norte

D1il„h,£- FF-RP*EIRA PEDREIRA J.ACRISIO FIGUEIREDO — Processei
judicies c extra-jt.diciacs, nesta capital
e nn K. do Rio, ndeantando custas, liaiIO as 6. R. Rosário 120. T. 1084 N.DR. MARIO MONTEIRO DE ALMEl
DA e TRA.1ANO LOUZADA — Advo.
gados. Acccitara o patrocínio de causai
ç.vc.s c commerciaes. Da 1 ás 5 ho.-.nda larde. Assem!.!,-.. Cl. T í8oi VDR. MILTON ARRUDA -Processos eivei*commerciaes e orphanologlcos ; dc aposc.itadori.-i-i, montepios; tc-.-.i reprcseciai-.
tes nos Estados e cm Portugal c adcatita

_ custas. Saclicl 4 (tel. (.:. jj6o).AUGUSTO ESTRUC, DR. PAULO AU.
CUSTO GOMES PEREIRA (advoga*dos) e Álvaro Muni. da Silva (sotici.lador); praça Tiradentes n. 75, TelCentral, 4.738.

CLINICA MEDICA
DR. AGENOR MAFRA — Residência ecor.-suliofio: rua Iüácliuelo, 222; te'c

phone 1.024, Central. Consultas das .cm deante.
DR. AGENOR PORTO - Prof da Fa.culdade, Cons. llospicio, 92, das 2 á;

288 S'f 
ari'r'ez dc Áh:-'Mh "», tel.

DR. À MAC DOWELL.—(Doe. da F.-te.dc Medicina). Moléstias internas.—Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Co.isi :r. llospicio 63, dn; 3 ás 5. — Rcs. ;b. (leniente .1. 1S7. Tel. 1710 Sul.DR. ALBERTO FR1EDMANN _ Mol.
dos pulmões, Forni. cm Vienna, appro-vado pela Fac. Mcd, do 15. de Ja.ieir-,..Con..: r. Alfândega ss, de 1 ás 3. Res.
Hotel Internacional. Tel. part. 70-, \ .

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA— Professor da Faculdade ile .Mc.liei..,.
Co.-.s.: r. a\s=c.iib!éa S7. (de 1 ás 3),terças, i-ninias e sabbados. Re-id tra.
vessa Cru* Lima. 21. Tel. Sul So-.

l:2nosnno di.. alfredo egydio — Esp.i Mol.
1:000 000 ".a3 rrc:1"C-*s. Vias urinarias. Cons. Ru-i
1:000.000 | ,;a ff,.1. _*_•. -W" ,-i'Aguiar),

PllEMlOS DI-. 20.--S--I-0
2713 3R52 iV,\ 4!f. Ü77Õ
713-1 192G9 lKtiC-* 39nS2 30796

PRFMIOf; HE IO1S0O0
1-17 6«2 2069 2459 5319

K7-6 5S08 5881 9533 11137
y-i',:1 17 G-. 17611 22>-'G.
í"4224 25862 27f-92 28013
33836 35691 35854 :'0i86
<0-76 41:171 4Í8I0 45275
46i_l 468S9 48661 49241
VPPUOXIMAVOB-
i®_*í lòow no
*'g-g lfliSflO
10-7 10J.U0Ü

¦ DEZENAS
Ç6*W 30*nnn«G20 n„s,viu
1020 snjooo

14280
231.il
3003G
380 3
45S38

2C~5-. e
47.U4 e

1020 e

2C.-51 n
47611 a

1011 a

das 8 as 10 lis. e SJor. Euzcbio ío, (1.-
as cl. Kcs. R. C. Bomfim 703. T.V783.

DR. ANTÔNIO PACHECO —' Mol. bron.
cho-pulmonarcs. Trat. da tuberculose
por injecções introtracbeaes. lie*. 15. do
Rispo 221. Tel. IR22.V. Cons. R. O'.*
vidor 173, das 3 ás 5 hs. Te!. 1862 N,

DR Ç. BRAUNE - Lonca pratica dos
hospitaes da Europa. Clinica mcüc...
Esp. crmrír, e estoiuago. Cons.: rua de
S. Jof'-. nr, de i ás _t.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
Icsn.-.s pulmonares. Cons. rua Uruguayana
33. das 3 ás 4, ás terças, quintas e sab.
hados. Resid. 15. 24 de Maio, 1,4.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — D-
volta de sua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Floriauo 99. Tc!. N.
-957* Esp. em vias urinarias, syphilis e
pelle. Cons.: das io ás 13 e . ás 4.DR. CIVIS. GALVAO - Clinica medica,
eyplnlu, vias urinarias. Exames de pus,escarros, urina, ele. Apt*. o 6oG e 91.1.Cons. e res.i r. Cins-.ituiçío 45. »'••Tel. 2111, Ceutr.
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DR frLAVIO DE MOURA — Clinica me.
dica. Con*.: rua Conde Bomlim, 654.

ij iii T. »*«. V. Res.: rua
2G8. Tel.. rosoi villa.das 11

TJiiiRuay,
BK.1 GARFIÊLD DE ALMEIDA - Do-

,-ó-,ie de clinica-da.Faculdade, cbcte do
serviço de Assistência da Liga Contra" 

Tuberculose. Uw.: ; S., Salvador, M.
r-on, ¦ Sele de Setembro i?«. Tel. 607,

DP GUILHERME EISENLOHR, trata
ila tuberculose por processo especial ten-
,íí, cmi-eititido a oura radical cm centenas
dc doentes. Pratica o processo de' "For-

,'nlini". Cons. r. General Câmara 20.
DR GAMA CERQUEIRA - Mol. Inter.

i,-'.3 cytiecólogia, vias. urinarias. Longo
exercício, prol. c pnatica recente nos
bisp. de Parts c Berlim. Cons. ç res. r.
W S ('iin.-icab.ina 621; Tel. 1684, Sul.

DlV HENRIQUE DUQUE _ Cpnsulto."io; 
rua da Assemblea, 83. residência:'li 'Riacliuelo, 3.12.

nR I MASTRANGIOLI — Assist. de
i-l med. na I''ac. Ex-interno do Hosp.
i'..cliiii 'le Varia. Serviço do prol. -F.
vVirl.il 

' 
Cons. e res.: r. raulo Frontin,

- Tel. íoCs. C,-. das 2 ãs 4 h*. „
nf/g J R .MONTEIRO DA SILVA e

(iiisTAVO SAUERBRONN—Cl. medi-
1-1 re-raí. Trat. pelo emprego cxclusi-
,;'„ das plaatas medicinaes da. Piora Bra-
sileira. Cons.: das 12 ás 4; r. S, Pe-

iir 
° 

UNO DAS NEVES-Fornia;lo pei»
llnivcrslilade de ' Berlim. Especial , nas
líociiças do eslomago, ligado e intestinos.
íiua ila A«eriiHfi ir. es .

DR MARIO DE GOUVÊA - Clinica
medica, partos « mol. de senhoras.
Cous.: K. 34 dc Maio 64, (5 "» o),
ía sceitndas, quartas c Sextas. Res;; r.
llclla Vista eo (Engenho Novo), lei.

Hk'"oZORIO MASCARENHAS-Cir. em
eeral vias urinarias, mol, de --senhoras,

cir infantil e da garganta, nariz e ou-
vidos. Cous.: A». Rio Branoo, =37, 2°,
1 ás s Tel.940 Hes. V. da rama n.2=9.

rití. 1'ÈDRO MARTINS -- Esp mols.
do estômago, coraçSo, ligado e rins.
Cons • rua dos •Andrada» n. S=. sob-
Tel! 1.736. Res.: roa N. S. Copacabi-

pi? 
'PIMENTA DE M£LLO - ÇoMlil-

lãs diárias (exceplo ás 4«s-!eira«) Ou-
rives, 51 ás 3 nora». Hestd.; Alfonao

jiK.''"kOCHa' BRAGA — Res. B. de
Mesquita 2íi, T. rioS. V. Cons.: t°
ile Março 10, Ss 4 hs. 1- «S.li, N.
PÍ -rm Cruz Verme'ba. B. de Mesquita
-tS (11 ás : ti is r «•> T- 'Sji.V.

\k¦SEBASTIÃO TAMANQUEIRA _ CI.
nieilica, partos e'moV da» senhoras. Cons.
,. S. losé na,, ás J*s, $•$, ejsabb. das
• Ss d'lis. Tel. «270. C,Res.:R, Josc lio.
uiláciu 12. i: os Santos. Tel. 1856. V.

IIR TEIXEIRA COIMBRA,— Cl. med.
iiéllc syi.liills e vias urinarias. App. 006
, 014. (lon3.: r. Acre 38, das 10 ns 11 í
,Í35 4 Ss ',. Tel. 326.1. N. Attende cli»
ni alos do'interior. Res. r. Alegre eo-A.

rT.iNinv mkimoa, momsstias
7>AS SENHORAS. SYRHIIíTS

DR. ARNALDO CAVALCANTI — Dá
Maternidade.' Operações mol; dc senho-
fãs, vias -urinaria», partos sem dor.
Cons.: 1» de Março 10, 3 is s. Tel. N.
1531. Re«.: Baependy 13. Tel. 731. Sul.

DR. LICINIO SANTOS — App. do 606 e
914. Cura rápida da pouorrh. c da pri-
são de ventre, do cornm. das tenh. e da
impot. Evita a gravidez nos casos indic.
Cons. e res.: Uruguay 124. T.2127,V.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hemorrh. uterinas, corrimentos, suspensSo,
etc., sem operaçüo. Nos casos indicados,
evita a gravidez. Cous.: R. 7 .de Setembro
186, de o ás 11 e de 1 ás 4.Tel. 1.591.

DR. RAUL PACHECO — Cl. medea,
partos, mol. de senhoras. Trat. especial
dos tumorei malignos da pelle e do can-
cer do. seio. Cons.: Ouvidor 173, de 1
ás 3. Res. Hadd. Lobo 383. Tel. iSCa.N.

PARTOS B MOLKSTIAS DA MU-
I/HEB — TUMORES DO VEN-
TBE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — L. docente
da Faculdade. Ites.: rua Riachuclo n.
247 (tel. C. ij.|S). Cons.: rua Carioca
n. 47 (das 4 <m dcautej. Tel| Cent.
3.217-

MOLÉSTIAS DA «GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. APRIGIO DO REGO LOPES — Do
Hospital da Misericórdia, Consultas, rua
Sete de Setembro n. 90.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-A».
sistente • da clinica do Prof. Urbant*.
chitech, dd Vienna. Rua Sete de Se-
tembro 82, da« 2 ás 4 lis.

DRS. PECKOLT E PECKOLT PILHO
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargan.
ta, vias urinadas e operações. Cons.
rua Sete dc Setembro, 63, 1° andar. Rei.
Felix da Cunhr n. 29, 1 is 5.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS-
Conde Bomlim 43O. Drs.-José Rittrdoi
du 9 dl 11. Almeida Pires, d» 1 ai í.
Arseno quinol, para os fracos. Cyano,
Gonol e Bleno-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — HnmaytS
140. T. 1048, S. Compl. sort. iledio.
gas e produetos pharm., Cons. J>TS-''¦Eniygdio Cabral (9 S» 10) o Santos
Cunha (10 ás n). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Bomfim
250 T. 2479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 às ti: dr. P. de Souza 8
ús 9 da tn. e 4 as 5; dr. Linneu Silva,
das 7 ás 8 n.: dr. 1*. Lima. 2 ,'is 3.

PHARMACIA HADOCK LOBO — (Mi
Capeleti) — R. Had. Lobo 264. T. V.
13S7. Fab. do Carbovicirato de Borges,
do UMixir dc Citro-vicirato e DcpurBan
Cons. dos drs. A. Alves c A. Autran

PHARMACIA MACEDO SOARES — R.
Send. Eitícbio 123. Uirec. de Samuel de
Macedo Soares. Cons. de t ás 4. Depôs,
do Dermophenol, cfficaz nas ulceras,
eezemas, mol. syphililicas, etc. T. 70;, N.

PHARMACIA MEM DE SA' — At. Mem
dc Sá 80. Completo sortiménto de drogas.
Secção de perfumaria. Cons. ined.t Dr.
Luiz dc Castro,, 2 ás 3, e dr. Uiiillicrme
Silvn. 9 ás 10. Perços de drogaria.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde de Bomfim, 240. Tel. Villa 1489.
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Thibáu Júnior, das 8 i|a ii 9 i|z. Dr,
Ernesto Possas, das o 1I2 ás 101I2.

PHARMACIA COUTINHO -RUA
CONDE DE BOMFIM 98. TELEPHO-
NE, VILLA, 293.

"ESPECIALIDADES 
PHARMA-

OEUTIOAS

MOLESUTAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CHOSOOPIA E ESOPHAG0S-
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—Assist. da F. de Meil. Ex-
assist. do Prof. Brigger (llrcslau) e do
Prof. Killian (Berlim). Uruguayana 25,
1 Ss 3 1I2. T, 3762 C. Res. Russetl 10.
(TS 3750 C.j

DR. SA' FORTES — Medico do Hosp,
da (Jumbôa e c-wissist. das clinicas <le
Paris, Berlim e Vienna. Cons.: rua da
Assemblea n. 44 (de 1 ás 3 buras).

¦ 'Mil'..» -»¦¦' --..—— 1 ... ' ii *M

BR ANNIBAL VARÕES — Mol. das se.
nhoras, pelle • trafc- espec. da syphilis.
App electr. nas wol, nerrosas, do nariz,
frnrganta e ouvidos. Cons.: Av. Comet
lrrirr <ll. lia» .1 ás < h». Tl. 1202, C.

DR GREGOMO RISPOLI — Medic*
operador dá Real Universidade de Na-
polis c da Fac. do Rio de Janeiro. Coni
c i--: Av. Gomei Freire 37. Tel!
I'r::lr.-.l 7-17-

pn. .1 FONTAINHA — Clinica medica,
nypíiílis, vias wrinariis e mc4., das senho.
ri>. Cons : R. 7 de Setembro, 116 (daí
4 ás 5 i|j lia.)- 

'Rt».: U, Valpamiso, 25.

PR JULIÕ XAVIER _ Clinica mídlça
rile moléstia» de senhoras. P.es. R. Fclií
<li Cnniia, 43'TH. Villa çt9. Consultas:
•le ?. ás 4 c da» T S> P fcs.da noite, na
lt, liarão de Mesquita 241.

PR. JOSE' CAVALCANTI — Clinica me-
dica c syphilis. Cons. Sete dc Setembro
139, lias 10 tli ás 12 e das 4 ás s i!-i.
lies. r. Senador Ofw""" »""

MOLÉSTIAS DOS OLHOS, GAR.
GASTA, NARIZ E OUVIDOS

MYOSTHENIO, formula do dr. J. Mi
de Macedo Soares—Melhor tônico recon-
stitui|itCj e Indispensável ás creanças, ve.
Ihos, donzellas e ás senhoras, durante^ a
gravidez c após o parto, ás amas dc leite

EUPLINA — Formula de Orlando Ran-
(tfcl. Na toilctte das senhoras não tem
rival. Usa-se no banhoj como dcnlrift-
cio-, nas feridas e mol. da pelle; em
gargarejo c em iidialaçõcs.

CONSULADO GERAL DE POR-
TUGAL
AVISO

Aos refractartos e âtscrtorcs
Faz-se publico que foi concedida

amnistia:
I. — A todos os portuguezes tjuc «'

tivessem em situação de retratados até
á data cm que foi declarado o eslado
de guerra (9 de março de 1916), f'c!in-
do, porém,! obrigados ú prestação nor-
mal do serviço militar; 2. — a todas
as praças de pret do Exercito c da Ar-
¦nada <iue anteriormente ao estado de

guerra tivessem desertado, desde que
sc aprsentem dentro do prazo máximo
de seis mezes, que terminará cm outu-
bro próximo, nas sedes dos consulados
ou vicc-consuladòs portuguezes de que
dependerem.

São, pois, avisados o convidados por
esta fórum todos os interessados, resi-
dentes nesta districto consular, a com-

parecer 110 Consulado Uerat dc lor-
tugal. , _

Consulado Geral de Portugal no Bra-
sil Rio de Janeiro, 17 dc maio deipiC.
—' O cônsul geral interino, (a) A. Pc-

droso Rodrigues. (S. 4-5»)

GARAGES
GARAGE SUISSA — Avenida Salvador

de Sá, 6. Recebe automóveis eni esta-
dia e faz todo e qualquer concerto,
paia o que dispõe de modelar ofíicina
mecânica,

JÓIAS, RELÓGIOS 13 ORJECTOS
DE ARTE

DR. ARISTIDES GUARANÁ" FILHO —
Operações c trat. das mol. de olhos, ou.
vidos, nariz e garganta. Con3.: Uruguaia*
na, 45, Das a Ss 5 da tarde. Res. rua
Jardim Botânico n. 175. Tel. 98C. Sul.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DB
ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca. 8 (de 12 ás 4), Iodos os dias.

DK. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Prol. da Faculdade de Medicina. Con.
sultorio-, rua Sete de Setembro n. 99.

DR. PAULA FONSECA — Consultório:
Rua do llospicio n. 120 (das 2 ás 5 lio-
ras, diariamente). Defronte a praça Gon.
çalves Dias. Tel., Norte, 1243.

DR RODRIGUES CAO' — Especialista
de doenças dos olhos-- Cons.: rua dá
Assemblea 56, 2 ás 4 lis. T <5"' '"

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re-
lojoaria. Compra ouro, prata e pedras (ií
lias. Off. de ourives e relojoeiro. Con-
certos garantidos de jóias e rclog-.os.
Rodrigo Silva*40, perto da r. 7 de ?bro.

PENSÕES

ASSlSTENp^DOOLUI^MíLlTAR

Dc accordo com o paragrapl.o unico
do artigo 19°, alinca d, do respectivo
Regulamento, são convocados os sócios
das caixas A, D, e C, para a sessão <}e

asscmbléa geral, que se realizara no dia
27 <le maio corrente, ás 20 lioras, cm
2' convocação, <para discutir o projecto
que reforma o regulamento referido.

Rio, 25 de maio dc 1916. — '" ,c'
nente Milton ds Prcilas Almeida, dite-
ctor-sccrctario.

- -ffi 
- ' ¦

.: í"a barbacenense"
ío»,'61?. 6a». 63o pecúlios pagos, m Síríe A;

57°. J53", 59°. 60° «o Sirie D; 51°. 52°
e 33% 110 Serie C, . .
São :convidados todus os socios-pnmciros

Contrilíuiiites e Con-ribiiiutea, da bcne# de
¦ 0:000(000, inscriptos reipectiramentè ate oi
dias' 2\\ dc janeiro de 1915. 3» de janeiro
dc 19115, 16 de fevereiro de 1915 e ¦ 15 dc
fevereiro de 1915; da.Sérle.dc ao:ooo$oo0,
inscriptos respectivamente até os dias 2.0 dc
iicveniBro dc 1914, 30 ds dezembro de 1914.
-•! de janeiro dc ipn c 17 de fevereiro de
1915; ida Sério de' so:ooo$ooo, mscriDtos
respectivamente até os dia3 (7 de janeiro de
iqi6, 30 de janeiro de 1916 e 10 de marco
de 1016. a mandar paRar, dentro do prazo ue
30 dias, a contar da presente data, iluecta-
incute ;á Sédc 'Social, cm Barbacena, ns
quantias respectivamente de sete. quatorze e
trinta mil réis (?$vm>. i.|$doo c 3o$ooo),
quotas íilcvidas pelos fallecitnentos ue nossos
consocios srs.: Horacio Ribeiro da bilva,
oíxorrijlo em Carmo do iXaranaliyba, neste
listado! Joaquim Soares Ai Souza, occorrulo
cm Arcado de Patos, neste listado; d. Ottt-
lia Hiirgert, oceorrido em Cosmopolis, I-.s-
Indo dè S. Paulo, e d. Anton:a Majtmho da
Silveira, oceorrido em Muri-iba. b.stado da
Bahia '(SÊUIE A); Antônio Pereira dos
Santosi oceorrido em Santo Antônio o:
Oloria.i neste listado! d, Esther Alvares
Vieira Ide Caslro, occorrulo em Buntv da
1'stradt, neste listado: Horacio «i.lihrn 'Ia
Siiva, íòeeorrid.i cm Carmo do Paranaliyba,
necte listado, dr. Olympio Teixeira dç Oi-
veira; oceorriju em taraivola. neste bslailo
(SÉRIE B); d. Balbina Rosa do Rosário,
oceerrido em Abae-té, neste listado; coro-
nel Marcellino Mendes Cúrmáo occorrulo cm
Conouista, listado da Bahia, e d. Omita
J» liana Rezende, oceorrido na Serra de v-.v
n-.ppuan, município de lintrc Rios, neste
listado (SflRlli C).

Aproveitamos a opporluniüadc pata scien-
tificor aos srs. consocios de que todosos
pagamentos devem, d'ora avante, ser leitos
diree-liunetite nclo Correio (cem desconto uo
respectivo porte), visto como foram supprl-
i.ii.las ledas ns Agencias Bancarias d. A
BARBACENENSE?. , , , . n.

Ilnrb.icciia, 15 dc maio dc 191C — " L"'
rectoria.

V. Ex3. precisa
Gollocar dentes artificiaes ?

Não sc doixe ilhidàr, procuro tun
csueriiUistfl. porque esse gteneto dc
trabalho exige, na verdade, estudos, cs-
peciae9, que falham por completo á
maioria dos dentistas, que dividem ti
sua fictivídade pelos diversos .ramos da
profissão. Não aconselhamos v, cx. a
abandonar o dentista de- sua confiança,
ina9 a procurar-nos dc preferencia,
cxclusivnmen.tc.para collooação de
dentes artificiaes, por ser essa a nos-
sa especialidade- c por estarmos con-
\-encidos dc que os nossos trabalhos
executados por sjstema novo satis-
fazem inesmo os mais exigentes, sem
qnc cobremos por isso preços exagera-
dos. A primeira consulta .para infor-
maçõe-s é inteiramente gratucita. Dr.
Sá Rego, Especialista — Rua do Car-
1110, 71, canto do Ouvidor. A. 4041.

DENTISTA

REN.:. GANG.:. DO KIO
lioje, Sess.:. Mag.:. dc Inic,:. —

O Vcn.t. Mcst.:. pede o compiireci-
mento dos OObr.t. — E. Pinheiro,
Secr.:. (M 4002

PENSÃO BRASILEIRA — Rua Haddock
I.obo 123, tel. 1.716 Villa, a 20 minutos
da cidade, bondes á toda hora, offerece
boas accom modações a famílias e cava-
lheiros dc tratamento. -

PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE
—Av. líio liranco 1:7. 'i'. 

413?, C. Paia
famílias e e-avalh. de Ira. Serviço (á Ia j- Associação

cirte),-e a preço ,fixo (i$5oo). Acerta .j,^p- tas c,„ br(mc0 c l0Jns a5 {n.

i\>S0t;iA(!ÃO DOS i:>II'REGAl»OS
NOGOMMERCIO DO RIO DE
,taaosbnossos édsspcios

Suspensão dc jóia
A Commissão Direetora, tisandii da

concessão votada cm Assemblea Deli-
beraliva dc 22 dc fevereiro dc 191S. re-
solveti mict.MiAti SUSPENSA A jóia para
admissão de associados durante o curto

prazo da sua administração.
A Commissão abaixo assignadn espe-

ra qtte todos os srs. associados aprovei-
tem esta concessão para proporem seus
amigos ú matricula, no que prcslamo
um serviço relevante ú corporação_t: um
captivantu obséquio á Cotntnissão a
quem foi confiado o governo provisório

«O QUADRO»
Resultado dc hontem:

Anlipo. . . . Porco
Moderno • . Urso
Rio...... Klephante
Salteado. . . Gato

Variantes
47—71-25-10

Rio, 25 -5 - 616 O «890,

MOLÉSTIAS DA 1'EMjE
SYPUH.IS

li

CIiTNIOA MEDICA — PELI.c. E
SVIMIlfiTfl. — CURAS PEI.0
"RADIUM"

O DR. ED, MAGALHÃES cura as doen-
eas rebelde» ila pelle e mucosas, ulceras
cancerosas, dicumatismo, ncvralgia-s, tu*
nüiiri [ibrosos; arlhritismo, dyspepsia,
.¦-};.liilis c niorplléa. 7 7^0.135, ás 2 lis.

MOLÉSTIAS DO ESTOMAfiO, PT.
GADO, INTESTINOS E NEU-
VOSAS

lilt. CUNHA CRUZ — Cura o hab. da
emhriag. por suggcfHão, c com os mcd."Salvinis" e "(íoltas de Saude". A
primeira ninfl. para verificar gc o Iiab.

* i-in.ucl c (iraUiila. Ri Carioca,ti, 3 ás 5.

DOENÇAS MENTAE8 E NEU-
VOSAS

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica
dos Ltosp. da Eur., memb. da A. de Mcd.
Subs, no &erv. dc mols. da pelle, da
1'olj-cl., etc. C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
2271,C. R. av. Atlântica.272, t. S.149.!.

DR. P. TERRA — IVof. da Faculdade de
Medicina, director do Hosp. doa Lázaros;
U. Asscmbléa n. 20, das a ás 4 horas.

PROF DR. ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo raduiul os tumores e outras doenças
da pelje. cons.: II. Asscmbléa, "<-.

pcusio forn. a douiic. c vendem -se
PENSAÒ NOGUEIRA—Marechal Floriano

193. 'I'. l8j4. C. Esta Tensão continua
a.oticreccr uos srs. viajantes c exinas. fa-
milias comniodos confortáveis cm condi-
ções hycienicas.—Rabcllo Varclla & C.

PENSÃO CANABARRO — Exccllentes
aposentos p. faroillas e cavalh. Diárias
de 4?5oc, if e (•$. Tan um bello parque
líondes dê Aiiilnraby e AU. Campista.

r.Gen. Canabarro ;7i. T. tu-'. V.

HOTÉIS

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS

1>R. HENRIQUE ROXO _ I'rof. de cli.
nica ila Fafe. Com frequencia dos princi.
paes liogp. europeus. Cons.: r. da Asnem-
bléil, 1)8, 

'das 
4 ás 6, 2.»s, 4,°«, e 6."s-

Res. V. (Ia i'"tri:i 355 Tel. Sul S24.
DR. W SCHILER — Consultas, C:i=a de

Saude Dr. 13 iras, rua Marquei de O lin.
via, '2r*9, 

4Ms e oft.,í. fíeí. r, liainbína
,|u. ífelepli. ii-tj, Sul.

Clinica nicdico-cii-ui-fílca dos drs.
1'üHk Nogueira c .Tnlio Montei-
io, ú rua Soiifldor Euzebio, 238
— Teleplione, Norto 1.18G.

l>i: FELIX NOGUEIRA—Op., parto-, e
i ml, ile sCidi., hyilrocele, estreit. d.i ure-
Mira. fistuliis c torrtm. Traf. esp. díi
sj-pliilis; nppl. ile "fofi" e. "014", (n ás
2} Res, trav. i'e S. Salvador cit.

l)!t. JUI.IO MONTEIRO—Me.1, l!--)llr,sp.
de S. .Sebastião. Mol. internas; pulmlo,
curaçao, figado, cítonMKO e nus. Mol.
i:.í(.i.-tUi',T.:i (sypliilis, ele.). Daa 2 áa 4
3 s. lies ma úc Ibitimiua ,15.

TD VrAMMVIO DA TUREROÜLO-
SH IMUiMONAR VELO 1'NEÜ-
MiilIlUÜA.V AUTIEIOIAL

(iM-oBosso ile l''oi'liiiilnl)
UR. EDGAUD ABRANTES — Cons.:

r. S. José «. 106 (2 ás .0. Tel. C.
• ;:•. Resid. 1 r. liarão do Flamengo-.. .17, Tel. Sul tido.

DR. MONCORVO — Director funil, ila
I. re A, á Inf. do R. de Janeiro. Ch.
dc Scrv. de Crcançaá da 1'olicl. lísp.,
doenças das creanças c pelle, ('onr».:
r. G, Dias 41, ás 13 lis. Rei. : Moura
Ilrilo 11. 58.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Mcdie. e do I11.1t. de Assist. á Inf. Cl.
medica e das creanças. Cous: Gonçalves
Dias 41. T. 30O1, C, das 3 ás 5- Kes.:
S. Salvador 73, Catiete.. T. id.13. Sul.

HOTEL AVENIDA — O mais importan-
te do llrasil. Accommodaçócs para soo
pessoas. Confortável, Distincto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, en-
dereço tflejjraphieo Avenida.

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES, livros eollegiacs e
nradcmie-03. Kua do Ouvidor 1C6. Uio
dc Janeiro  S. Paulo, rua S. Reino 41.

COLLEGIOS, EXTERNATOS E
GVMXASIOS

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URI-
NARTAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA — Cons.
e resid. Avenida Con-.cs Freire 1:1 (era
cima da pltarmachí. Consultai das rd

ás ii e da« 3 ás 5 horas. Tel., Cen-
trai, 4130.

DR NABUCO DE 'GOUVfiA — Professo!
dá Fac. de Medicina. Cbcíe do serviço
cirúrgico do Hosp. da Saude. Ri i° do
Março, 10, das 4 ás G. Tel. SiO Central.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS E
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU
IO e CLODOMIR DUARTE-Assist. da
Mat, da Santa Casa. Com pratica dos
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca Co, 3
í..s s hs- T. 2771:, C. Rrs. Alzira ItranilSo

n. g. T. Jlatcrmdadc 055 C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DK SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

V. i

CURSO SUPERIOR, de admissão as es-
colas—Professores: Drs. 1'eccgueiro do

Amaral, L. Mindello, C. Thiuc, M. de
rioca. Director: Antônio Neves — Au.as
das 11 ás 17 liora*. K. Carioca 4.1.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
 Direcção do in"pc.:!or escolar 1'ivuv

cisco F. Mcailcs Vianna e de, d. Ra-
cbcl dc Moura. 1'rof.t oi directores,
Itasilin aiagalhães c dd. Luiza A; V.
1'erreiia, Ailelia Mariano, Alice Ierrei-
ra, Antonietla llarieto, Maria da t.lo-
ria ele Moura Diniz c Aruula Sobral.
Mat das i ás 5. Preparatórios: Dif
rçào du dr. Ornar Simões Mauro
Vianna! r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DAS NORMAf.ISTAS — Rua
Asscmbléa U3. 2". Tel. C. aoss. —
Acliara-se aberta-s as matrículas e une-
cionando as aulas para cxame.de ailiu;»-
esão c para as 2", 3" e .|» series da hs-
cola Normal. r

EXTERNATO LYCEU-R: Lavradio 30.
Curso primai-lo ('Ias 10 as 13 hs.)., me-
tliodo das Escolas ile S. Paulo.-.Curso
artislico (das i-- ás 15). O curso Normal
deste Externato (das ia ás- i7-i|a). ¦ '

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio llvanco 133. s°. Dir«-lor: Alplictt
Portella F. Alves; secr,, rrancisco Ma.
lheiros. Corpo il.ii-enic de i» i.nlcm.
Meus. 2i)?, 25$, 3»?. .15? e 4o$ooo.

formações serão dadas iMMBníAW.MitN-
tf. a quem_ ns pediv pelo tclcyliotic ou
pelo Correio.

ATTENÇÂO!
Tixlíis 03 srs. associ.Telos quo se

aelieni em atrazo maior on menor de
Eiia.i -mensalidades, podem regressar ú
cllecllvidtide pagniido o debito atrazailo
d.- nina só vez ou cm prestações meu-
saes.

Tudo sc faca,dentro <1.1 lei ptira at-
tendei' aos desejos dos srs. associadoâ.

Iiifonnaçücs rapid.-.s serão dadas ti
todos os srs. sócios acerca do eslado
de suas matrículas — ou qualquer o-.t-
tro assumpto.

Uio de Janeiro. 35 de maio de 191C.
A Coniiuissão Dinclora:
Armando dc Cigticircdo.
Tacintho MagalltScs;
1'edro Xavier de Almeida.
Joaquim Manoel dc Campos Amaral.
-Samuel ele Oliveira,
Hèraclito Dpnilif{tiies.
Anartisto Carlos Setúbal..
Aiüniiio Monteiro da Silva.
Victor 'Rodrigues Júnior.

CAIXA ECONÔMICA DO RIO DE
JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção de saIJos da vclida de
penhores

Convida-sc aos srs mutuários a vi-
rem receber os saldo» da venda de pe-
nhores, constantes da relação abaixo,
cífcctttada cm leilões nas casas dc pc-
nhores nos dias 8, o, 12, nj c 26 dc
maio dc ipu. Estes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas . casas infra
mencionadas, estão á disposição dos mu-
ttiarios desde 1911 e dc conformidade
com ns decretos 2602, de 14 (lo novent-
bro de 1SÓ0, c 9738, dc 2 de abril dc
18H7, prescreverão em favor deste esta-
lielcciiuciilo 110 corrente mez, se . "ão
forem reclamados antes das seguintes
datas:

Dia S de maio, Casa Adalberto de

£Kirade, cautela n. 961:. _
Dia 9 dc maio, Casa José Cahen tt

C, cautelas ns. 27688, 27710, 277G6,
27SC1, 27941. 28011. 28330. 28436.
28456. 2Í26S1). 2S015, 28930, 29.-04. 29559
o 29621.

Dia 12 de nipio. Casa Guimarães «
Sansevcrino, cautelas ns. 2S327, 28338.
20500. 28593, 28924; 2896S. 29083. 29127

Dia 
' 

in de maio, Casa /.. Gonlliicr,
cautelas ns. 35753. 3<í.l<>4. .16.170. 3<U75.
36731, 36796. 37029. 3703C. 37057, 37071;
44404 c 49.W . , .

Dia 26 de maio, Casa i-cuve I.ottis
Leib & ('., cautelas ns. 33457. .IjSi.1.
35831, 3.1921, 35510. 35717. 35722.
359M, 36'74, 36:75- 3Ó57». 30/49.
36761 c 36851. .

Rio dc Janeiro, 3 «Ic maio dc 19161
— O gerente Dr. lloracio Ribeiro da'SiU>a-.

REN.:. LOJ.:. CAI'.:. DEZOITO
DK JliLHO

Commttiiico aos OObr.t. desta Off.:.

qt-.e icrci-fclra, 30 de maio, realizar-
r.e-íi a Sess.:. de eleições geraes. ¦—

Duarte Estrella, Secr.:. (M.|bb5

I. AMERICANA
180

Rio—25—5—910. R 4891

Águia de Ouro~263
1G-14-25-»

nio—2il—ri—V»1G M 4387

UMA CASA FELIZ
106, RUA DO OUVltiOR, 106 .

Filial á praça 11 de Junho n. si — Rio
de Janeiro

COMMISSOES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prcmios são pagos no

mesmo dia da extracção.

FERNANDES & Ca
Telephone 2.051 — Norte

Dentaduras completas — superior
e inferior — com ou sem molas de
ouro, das mais aperfeiçoadas e in-
dispensáveis á bôa mastigação, &
bôa pronuncia e articulação e ao
embellezamento da bocea. Dttrabi-
lidade garantida. Preços razoáveis.
— No consultório electro-dentario
do Professor, Tenente Coronel DR.
1SILVIN0 MATTOS. Cirurgião
Dentista laureado, á rua Uruguay-
ana, 103, canto da rtia da Carioca,
cm frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias. Teleplione n. 1.555-

(J 4SÍ1)

Traspasse de estabelece
to de óptica e instrumentos
scientiticos

Trasiiassa-sc, em uma d.is prineipac»
mas dcstii cidade um antigo c bc»>
conhecido estabelecimento de oplica 1
instrumentos «científicos, ile engenha-
ria, náutica, astronomia c- outros, leu-
do especial freguezia desses artigos. O
motivo ú por sen dono achar-se- cm
avançada -edade c soffreudo da vista,
síMulo, por isso, obrigado a rctirar*sc
do ncRocio. Quem pretender, queira
dirigir-se ii rua do Hospicio n. -8. ai>
sr. Ifilesias. (R 4789)

MME MARELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londrej. Berlim e Moscow Onde ad-
quiriu grande pratica sobre occullisma
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal suecedidos,
•le i^alii inelez ' bdeinSo. russo e nor.
tugiteí. Rua do Lavradio, 36. (4'S.lJ

CASA
Aluga-se ,1 espaçosa cisa da rua Fi-

gucira de -Mello n. 426. collocada ao
centro do terreno, com boas accommo-
d-ações para faniilia, quintal, dependeu-
cias, gaz, clectricidade. As cliavcs cs-
tão na venda próxima (da esquina);
trala-sc na rua Haddock Lobo n, 44.

R. 4367.

OURO 1$800 A GRAUA
Platina, prata e brilhantes compra s&

qualquer quantidade, na casa "Mtriiiin-

»io", rua Uriiguayanti, 77- J 4|M3

PHARMACIA
Vtnde-ae jâ e baratisslm», nm» de

arntação nova e moderna, consultório
medico vc'nd'agem só a dinheiro e em
ponto de maior nomeada do Hio de Ja-
nciro. 0 predio de aluguel pequeno, tem
opliino contrato e moradia para fami-
lia; trata-se á rua da_ Asscmbléa, 58,
2° andar, com o sr. Luiz. M 49',-l

DENTADURAS
Compram-sc denles dc dentaduras ve-

lhas, paga-se bem. avenida Rio Branco
138,' i° andar, Santiago. 3081 J

O MAIOR RECLAME!!
¦Dão-se chicaras, copos, ni-tuos. tigel-

Ias cálices, etc, cm cada «ilo do deli-
cioso Café Bom Gosto, por l$2ooll
Com assucar por i$5ool! K' na Aveni-
da Passos, 21.

TRASPASSA-SE
O contrato de uni novo preelio com

os utensílios, próprio pi""1 qualquer ne-
gocio; rui rua da Conceição 63, Nictlie-
roy. (Ri Aioi)

Cartomante OccuHista
Mcdiiim vidente c curador. Consulta

cm todos 03 sentidos, descobre qualquer
segredo por mais occullo que esteja,
fazendo desapparcccr os atrazos e riva;
lidados da vida. Uas 9 ás 4 da tarde (-
das 6 ás 8 da noite. T ua Senador Eu-
zebio 11. 11, sobrado. J 3384

ALERTA
Fantomas para ganhar no jogo do

bicho, não falha. Preço de um Fanto-
mas, i$ooo. O cento 70*1000. Trecisa-
se tle depositários 1103 listados. Rua
CaSsiano 66, Gloria. (S. 44'?)

Agentes no interior,
querendo ganhar 20$

diários, com pouco
trabalho

Precisamos, com urgência, cm tr.das
as cidades grandes c pequenas do itiic-
rior dos Estados, dc um bom . agente
fixo, bem relacionado. Conwnir Indiís-
tricl et dc Rcprescntations. Caixa Postal
n. 129, ltio dc Janeiro. (2831 J)

MOVEIS
A prestações o melhores cantil-

ções 6 só na rua Senador llusc-
blo ni 73. — Telenli. 8854.

CACHORRA LÚLU
Dcsápparecelt da casa n. 37-1. da riu'

dc S. Chrislovão, uma cachorra Iitlii
branca, dc pura raça, que eslá ama-
montando e attende pe-lo nome dc He-
redia. Fcde-se a quem a tiver cticon-
trado para leval-a á casa acima indi-

< dá, que será gralificido. (lè. -175<^~~üvrosTe¥reíto
Compram-sc 03 oesuintea: Códigos

Chil — coinmcntodo pelo dr. Lncerda,
Penal c Comn erci.il — tambem com-
mentados |ior jurisconsultM} n» rua
Uruguayana, 3, sobrado, com o sr. frer-
culano. (J. 48o7>

Pi^estivo Infantil

TUATAMENTO DA TülíEK-our<osn
'R. AI.VAKO QHAÇA -• Mol, inlernn?.'.1 lloci do Matto, í.fej-cr. Traia a tu-
I'c'-t-;iin .; iicltii processos mais moüc:**
! mn, líc;. 1. N'azarctli o;. (Meycr). Con?.
A'eii.l.!. i 7:,, das 4 á; C hs.

MllDICOS B OPBRADOHKS

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docente
livre da Vae. de McJ. Cous. 1!. Assem,
blt-a, 28, tcrç.is, quiiit.if! c CãbbãdoS* ita
.1 hora.; da tarde. lies. R. í). Carlota 6.',
(Itot-itoso).

DRA. EPIUGENIA VEIGA — Moléstia!
dc scniiovas c pattos. Cons,: Rua Urü*
guayana, t>. Hes.: ma das Laranjeiras

DR.' RODRIGUES LIMA — Professor dd
Faculdade dc Medicina. Consultório: r.
Assemhlca OS, resid.: Flamengo 88,

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cr.ns.t
Assemblea, cH; e.»o, 4.*s e C.»s, ilas 3
ás 4 hor.ií. Tel. C. icui). Ites, Praia de
Ilotafogo 11. 100,

TIKTU11AKIAS

TINTURARIA EIO BRANCO,— Av.
Mciri ile Sá 29. Allcnde iniinedialamcn.
te nos chamados pe-lo tel. Ccni. 4W,,
para buscar roupa e entrega nas resi-
dencias, depois do pago o Ira ramo.

LKIL0KÍI5OS

(a base Papaina)
Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador

das funeções gastro-intest inaes das creanças.
Peçam prospectos á Pharmacia Silva Araujo.

RUA 1" DE MARÇO N. u ^

EDITAES

ALBERTO 1GLESIAS — Leiloeiro pu-
blico -- Escriptorio: rua llusmcio 78.
Tel Norte 17111. Resid.: rua Ha.le.oel.
Lobo, 2C9. (Tel. Villa in;)-

;"''.V ETBKüíAKIOS

MÍ3DI00S IIOMOKI-ATUAS

ConsDU. PEREIRA DE ANDRADE —
Av. Gomes Freire i:m (z íis 3).
de Mato 1S6 (tias 6 ás 7 Us, c r
dc Dentre 126, dai 10.ila «3 11 i|.*. iic-
r. 1). Anna Nery .teS (Rocha).T. Ul-3.|V

Ki

GRACILIANO GONÇALVES CRUZ
MiMico c cirurgião adjunto do rios*

.1 .le N. S. da Sauilc. [lei. r. Thcò-
!¦'• O-ionl 1 i.i. T. .--íS;, N. Cons: r.
dc Março 1», 14 íts tfihs. T.ip^i.M.

AX.UiYSKS (ILIMCAS B
MICltOSOOPlA

KAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.
Telephone .-.!-:. Villa; rua Uarao de
Mcsqnila n. 707. 

LOTEI! IAS

iH.i.
lote-CENTRO TURBISTA — Ouvidor

Apostas sobre corridas e bilhetes, ili
rias. lülinl casa Cliantcclcr; Ouvidor ijo.
Paranies Senria s Comp, .

O LOPES é quem dá iori'.ir,.i rápida, nas
loterias e oiicroee ínniorcs vatiüiKÇns e.e

publico; 1!. Ouvidor i.m, _R. Quit: ¦¦-Ia

I I.IMCA CniUKGlOA, VIAS
uma amas

li it. A, COSTALLAT — Po li.isp. da
Mi.ericor.lia. (luin pratica dos lios;,, do
He;lim c Paris. Dis.: r. ila Carioca• (tias ^ áe 6 lt.O. IàcrÍcí.: rtia li.is
Urattjctr.18, «o <lcl. .105(1, C.)

I'K. ALBERTO DO REGO LOPES —
!.'o Hospital »Ii MwcricoKÜa. Vias i:ii.
c.trias opcmçõcs cm çtrúi. Rua Sete da
Setembro, io.

1>R. CARLOS WERNECK — Cirurgião
•'¦a S'..". 1'aM. Cirtucla He nththos e

'.';'ini;a?; mal. das vias urinarias c das
«-.'¦ovas. (,'ops. : r. Onrivcs r, ás 5

lies.: r, Senador Octaviano 52. Tel,

l'H. CARLOS NOVAES-Merab. da A-s.
Fmitcai i!e> Urologia. Trat. da bleuorr.

-'i i.i v t!;roinca cstreít. e prostatítes¦ : ¦ - pciiuí correute> tliermo-cloctri*
• >. (lv-- • ('•¦¦•:-.i- ço, das ir «s 17-

DR. JOAQUIM MATTOS-Ho Hospital
nt >,::¦¦:. Moléstias ile senhoras, vias'¦: 

r,\ l»crnia«, tiydroctlcs, tumores
¦¦'¦¦ stiuà c do ventre. Kua Rodrigo

DR 1-KAO ilE AQUINO —.Da Acad. de
itl. do Hosp. da Gamboa, Kip. via3¦~M..iiias, mol. das senhoras, operações

i".-i -,..-„l. Rcs.t Cíista .llaslos .15 Tel.'"/'. r. Cons.: Gcit. Cttmarn iií-, das

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Proí. da cspcciaiid; na Vae. i!;; Mcd.
do Inçt. Pastcur dc Pari?. Trabalhos
para diagnostico mcd., analyscs chimi*
i-:::í, cwimcs microscópicos, etc. Un;-

DR. HENRIQUE ARAGÃO e ARTHUR
MOSES—Labor.it. Lar™ da Carioca 24,
.•". Tel. 4272, C,, tcí. darc.:.: to:;,,
S. c S. iqú. lix. de urina, cr.carro,
fezesj Rcac. de Wasscrmantt, etc.

DR SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
paílis: 014 — 606 Mo!. ítífectuosas; vacc.
ds Wrighi. An. dc urinas* «ritifçnc (ty-
pho, inalaria, pypUiüs), escuros etc. :ude
Mare"i 13, 9 ús 11 c ile 1 ás 5.T. 5J)3, N.

(I.I.NHA UUOliOGlCIA

DR. ESTELLITA LINS -Assist. da 1'e.e.
de Mcd. Cir, dns vias urinaria», doer.*
vas da urctlira, próstata, bexiga c rir.*.
1,'ura do cslrcit. e da blenonrh. pela
clc-ctrici.; Andradas 53. T. 173C:, N.

rintlitílA IM-ANTIIi

— . -le M- '•¦" =" "- '

n •m**M*t*^™mt&mmJt*mBxm*&!xa^^

5

AXTIOATi DO DK. BL\OIL\1)0
li' o melhor remédio, por,via gastri-

ca, pata curar a sypliilis. L ''e gosto
ígritdavcl c náo tem dieta. Vcndc-sc
ciu qualquer pliarmacia,
mm.a,-  ¦ mTtm*+m++Mtm *k* E—* " '

D13&M2 MA1T0S
MANICURR

Especialidades cm preparos pata
onlias. - , . , %

Sete ds Setembro n. ;S (2° andar).
.... ¦¦—^<»-<«tr-»»tn» "*

FORMTOTDA MERINO .
O unico extirminador dt.j formig.is,

Ucrino & Mauiv. rua Ouvidor 11. 163-

DR NELSON MARCOS CAVALCANTI
U01 Hosp.: Miser. c Hertcf. Port.
'.;.,:, mui. (Us senhoras c vias uri*

ii-. ('.- n>.: in» Ourives, 3 ás 5 ha.
1.1 rassoj Manoel 54. T. 3197, C.

MtlLlíSTIAS DAS SKXTIORAS,
01'HHAÇOES, PARTOS

DEA ANTONIETTA MORPURGO — Da'. .le Mel. e Ciiurgi.i, com praliea dos
da K.ircpi. Rr.;. c co*::-. K. S.\.i

DR. PINTO PORTELLA — Memb. ii.i
A. dc Mc-.l. c du hosp. S.Zacliarias.Mul.
mcd. cirurfr. ilas creanças. Cir. i;ci:.l,
espec. v iníar.til c ortltop. lies.: pr. S.
Salvador 61, C. Ouitanda fe. ,i ás ç.

DR. SYLVIO R1ÍGÕ — lio Inst. de As-
?íát, á Infância. Cirurpia Rcrnl, pariu?,
cirurgia dc creanças, Hes.: V. Itauna
141, (tel, c'M>, Norte). Cons.: Goaçal-
ves Dias 41 (tel. C. 3cCi).

1,

DK,

DK

DK

11
DI1.

r-"$, de

r:.e
I-l.-i".

Cc: sult.l ..
>s .1 l'«. Tel. 31?, C
CASTRO PEIXOTO - C'!';<> *!e parlo.- dc Polyclintca de Cre-
n ili S.uua C.is.1. Tel. V. 2.:ía-
- lí. ItaiM. Lobo 4'.e. Cons. R. Cr.i.'¦"". JS. daa e ás 4 hs.
I.AMACHO CRESPO — rartf.s «
•' '-1- il: senhoras, lina C1.1-.Jc de

r.HM 577- Tel. 1.171, Villa.
DACIANO GOULART — Ua Pe-ly.1 'c '.'rr.int;.-*. Cons,: R. Urttffuavâ-

.-. ¦¦'¦¦¦'¦ 4 ás f. hs. T. 3?;'>í. C. Re".
' II il'l. I.olio it... T. 114.', Villa.
DANIEL UE AI MEIDA -- i.'i'-i

<iiá Iutiíí^, Residências rua do! partl
MASSON DA FONSECA 

'--'- 
Docen- 

"

Pae. de Mel. e nicUco a,lj. do „„,_•In Mi-ericordia. Cons. nn lira-1 '-'ME
1 .--. das j ii (, Tel. ie-;3, C
Laranjeiras .-.51. Te!. 5R5S, C.

CIRURGIÕES DENTISTAS

DR. BELLO RIBEIRO BP\NDÃO —
Ui:a Assemblea .1-. i" andar.

EMÍLIO DEZONNE -- Cirursião-dcntis-
ta. Uiplomado, com tcfnsn prutica. Pre.
ços e condições dc pagamento ao alcan-
ce dc todos. Cens.: çketro-dentario.
Alui da Confeitaria Japão; K^t. do

I DR^MÍRANDOI.INO M, DE MIRAN.
PA — Especialista cm extracções sem
il-r c tratamento de iiít'-.Li^. Das 8 ás
i; lioras, nos diis uteis. Gonçalves Dins

| 13 mil'., tf!. 5.660, Ce:.trai,
DR'. LU12 FERREIRA «DA COSTA —

Diplomado 1'c!j Escola I-iv;e dc Odon-
tologia do Kio de Janeiro, cn:n to .--.-
nos de pratica. í!o;:-i.: r. Uruguayana
n. 31 (1-1. C. l«79)-

Kão lcm tliseJssão o magniíico resul-

tado (mc dá a "Emulsão de Scott nas

doenças pulmonares. 
"Attcsto que tenho

empregado na minha clinica a lyiuilsao
dc Scott" nas moléstias do apparcllio

broncho-pulmonar cota resultados mu-

C'*iÍÍ!COj. «b' "Db. 
AtPltEDo CoST.\.

"Recife, Pernambuco."

AOS l'1'.KXl'.TAS
Um homem n«e ll'vc :l infelicidade de

perder uma perna c que agora recebeu
1,111:1 herança difticil, ter. um voto dc

distribuir uma importância por todos

os indivíduos que te achem nas mesmas

condições physicas c não tenham rc-

cursos. Como lhe c impossível pro-
cural-os a todos, pede aos seus irmãos
em infelicidade que compareçam no

Passeio 1'ul'lico. no dia cS dc maio cor-
rente, ás 3 horas da tarde em ponto,
para que possa fazer a distribuição a

MINISTÉRIO DA GUERRA

01-F.Cl'OKIA ME CONTABILIDADE

Coiiriiiw í>«r« provimento de tres lo-

acres de primeira cntraiicia U" °JÍ):

ciai) '

Dc ordem do sr. coronel director

desta repartição, prcsidciile do concur-
so mandado abrir por aviso n. cim,- do

17 do corrente mez. -:1o sr. pcnrral mi-

nistro da Guerra, para provimento <!e

Ires logares de primeira cnlrancta -U

official) desta Direetoria d:: Confablh;
dade-, fuço publico epte, a conlar da

prcáentc data, durante o .prazo de .to
dias que findará a 18 de junho pro-
ximo futuro, ás 13 t|s ''O"8, f 

ftcl.,a

aberla a respecliva inscripção, devendo

os petições do próprio punho ser dl-

rígidas ao referido presidente c acom-

pan-hadas do seguinte.': .' 
d) certidão de registro civil 011 .ms-

tificação na fôrma da b''. provando Icü

a edade mininm ele: íS e maximft üo

cC .-ir.r.os; , , , ,
/.) atlestado do delegado «le policia

da respectiva circumicripção em que
residir ou de duas pessoas dc notória

responsabilidade, .quando sc tratar de

reservistas, 011 altcsudo do comman-

dan-c ou chefe sob cujas ordens servir

quando si' tratar de sergerilo effectivo

do lixercito, declarando ter 'bom cem-

poitamciito;' 
c) attestado medico cotnpeteiitcnicii.e

legalizado, provando ser vnecinado ou

revaccinado-, ,
d) documento .provando na forma üa

lei a qualidade do reservista ou a dc

sargento effectivo do Exercito.
Àleuii desses documentos estao os

candidatos sujeitos a apresentar a eu-

tidão da acta da inspecção dc saufle a

quo serão submetidos oppoitunatnciilc,
afim dc que fique provado não soltrcr

de moléstia incurável 011 contagiosa.
Xo impedimento do candidato, _ será

pcrmiltida a inscripção por meio du

procuração legalmente estabelecida, po-
dendo lambem inserevc:-sc por tcle-

praminn or, sargentos elicclivos do

Exercito que pertencerem ás regiões

distantes desta capital- _
Estão dispensados do limite máximo

da edade dc que irata a letra a os sar-

centos cfíectivos elo lixercito c os fun-

cciouarios que ncsla data servem aUdi-

elos a esta Direetoria dc Conlabibdadc
r.s quaes lambem ficam dispensado:
condição dc reservistas do

O 
'concurso versará sobre

tes matérias: . .
a) portuguez (thcorico c pratico) ;
6) francez (thcorico c pratico);
ri arillimetica (tliconca o pratica)

e cspecialniciite operações cm uso 110

com mercio c renartições de Fazenda;

dl álgebra elementar (ale cquaçucs

do c grão, inclusive);
<-') gcographia gerar.
f) cliorograpbia do Uras:.;

O) daclylograpbia. ,
Direcloria de Contabilidade da Guer-

ra, ir, de maio de toi6. — C aríoj bar-

bosa-, 1" official, secretario.

1.  um 1111 ¦ ii m_ --_ —

-. ' 
DEISAM IIONTIÍS

Antigo  8õ3 Onto
MdíUsrno  SW Ulepliatite
Tt'- 

' 
.... C03 AiMiía

Salteado Burro
'!£• 

piumio  CI5
•il  CM
i4- o  518

&•  170

BOLSA LQIERICA
ÒtJBRETS TRAVAR RET,AÇÕES

COSI A FORTUNA '.'

Coimii-nc bilhetes nn ROIiSA LO-
TK.RIOA — Avenida Rio «rniicii
142, esquina dn rua da Assemblea

I/i encontrarcis a rctüizaeão do
vosso ideal.

Agns 491
laraotiá 960
â Real 715
â ta 311'

M ÍSÇ3
J^M-- *-' 1W—¦*»¦!> 1j|HW|ll | JM< ¦¦_ ¦ J.'ll„. ^V

CAV^URU1
Com este podcros-i remédio,

qualquer Tosse, Astluna. llron-
cliite, 'fulierculoie, Escarrol de-
si.iiBiic Hemoptise, Influc-nza,
cura-se radicalmente, em pouco
tcnijio. O preça de um íraíco cs-
tá ao a'cance- de qualquer pcssc>3,
poli ctist.i openal 2$ood. Quem
tiãi poderá dispcndér lão parca
quantia para s-- ver livre de ura
mal <\\ií desprezado traz, a mais
das vezes, íuncstai consequen-
cias ? Este precioso preparado,
ç.lcm daa virtudes mencionadas, e
Itui poderosa tônico reconstituirá
le, s nSo contém narcóticos, ga.
rante-se.

Eticontra-sa em qualquer plmr-
msôia, dronaria e nos deposirns
— Kn.-.s Ürdgltaynna 91, 7 de
Setembro Si. c Andradas 4.ta4r.

(lt c6)

ATTENÇÂO
Approveitar a oceasiâo

Vcudem-se cm leiião na estação dc Tio-
riano, na Estrada de Ferro Central do
Brasil, quinze .alqueires rie lerras próprias,
uma casa de vivenda, boa agua nascente
c encanada pnra dentro dc cada, c diver.
sas betnfeitorins. O leilão será ctfeelieado
das 12 ás 13 lioras da larde, uo sabliado;
2ji do corrente, no referido lerreno. O
proprietário parle 110, Irem S 1, que parte
da Central, ás s lior.a\ da manliã. O pro-
piie-iaiio Oscar Antunes Otuinarács; resi-
deneia Maxambomba. O 43U)

PHARMACIA
Vcnde-sc uma bem montada, cm uma

das ruas dc maior movimento da cida-
ele Trala-sc com o sr. Maio, í rua do.i
Andradas 85. (J. 328.1)

FRUTAS
Goiaba, caju', cidra, figo, manga,

maracujá, pccègo, e oulras frttctas do
paiz, compra sempre a Conipanliia Ma-
mifaclora. de Conservas Alimentícias.

Rua D. Manuel, 33 — Cma Pos-
tal, 574. <!(;s-1 2

PETROPOLIS
Vcndc-sc uma mngnifica vivenda. nn

centro da cidade (rua 
'ereze dc Main

n. 136), servida por todas as tres li-
nhas de bondes. Tem mitilose espaço,
sos comniodos, varanda, jardim e "ga-

rase" ao lado. Trala-sc 11,1 avciiid:|
Primeiro dc Março 11. 239, cliarutana,
naquella cidade. (lè- -17S-1)

C. CHAGAS
Dentista

Praça Tiiáilenlcs, 50,
seus clientes.

oude espera
(-11-13 Ri

71S000
Aliigam-se boas casas na rua Tinto

Sayão n. 6. Trata-se no n. 2 da mes-
ma rua. (R«<5o)

HYPNO-MAGNETISMO
Qticrcls atlqtiiril-o? Tomac o Curso

do Professor KADIR, na rua Mariz c
llarros, 87. . .

Com 8 lições podeis influenciar ao3
otilrost ..

Processos rápidos segundo o lo-

guismo. tl:;4459)

BANCO LOTERICO
R. Kosaiio 7-t o ti. Ouvidor 7(5"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São ns casas oue offcrocoin as

maiores vantagens e uarau-
tias no Dtililico.

Caridade
906

R 4857

Fluminense
9762

n 435S

Sjpliiiis o molostlns üo
senhoras

DIt. CAETAXO JOVI.VIJ
Formado pela Faculdades de

Medicina (Ia Nápoles c linliili-
tado por títulos du do Rio do
(laneiro.

Cura especial c rápida de cs-
tratamentos urethraer (sem opera-
ção), gonorrliéns clironicas, cj-sti-
les .hydrocelcs .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 e das 2
ás 5, I/nrgo dn Carioca 10, sob.

V, Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o qne pódc conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos 03
moveis; rua do Riachuclo u. 7, Casa
Prosresso.

CURSO DE MUSICA GRATUITO
Na Avenida Rio liranco 11. ic7. *«•

Blindo andar, aclia-sc aberto o curso do
musica de Mme. Seguiu.

PROFESSORES: De canto, Mme.
Sesttin, discipula dc Isiiardon, do Cou-
servatorio Nacional, de Paris; de piano.
Artltur Napolcão, 110 Instituto Nacional
de Musica; e dc violino, V. Cernichia-
ro, do Instituto Bcnjamin Constant.

Inscripções diárias, das 2 ás 4 bora;.

Cartomante "Africano"
Diz com clareza ludo que sc deseja.

Desfaz todos os malefícios, Garanti:
os seus trabalhos. Cons. e.noa, das o
da 111. ás 8 da noite. Rua General
Câmara, 178, sob. líiure o largo do Ca-

pim e A. Passos. M 4417

Papel para cigarros
Vcndcm-se 'bobinas, elesde 28 a 34;

informações, telephone 1218, Villa,
M 4707

065S
da

Exercito,
is seguin-

(It-.e: perante Di is .se corapronicllou.
IR.1377)

HOMOEOPATHIA
1>HARMAGIA HOMOEOPATICA —

Araujo Nolircsia s C. Completo eo
ttunto dc dropas hemoeonat. recebidas
u;t. lisp. p'.iann. 

**Ximp!ica Virili
pr.;.: :. cura da impotência; V. JV.tri.i,

1'AlíTIlinAS
HELENA DIAS PAItODI — V.

rmada ]

51<ll.i:.«TIAS I>.\« SKNHOiRAS,
HTOS, 0P1SUAÇOB3, VIAS

tcii.i tormada relas l'ac. dc Medlcúia dc
Buenos Aire< c lixo or Janeiro, Re:;, t

cons.: mi Vicente ile Sauia ^< (antiga
l;.e.n'...-.-.a) — llolaírtso.

'. III

»R A

(TUA DAS HERNíAS
ÁRIAS

H.MtllF.ro PRAGUER — Com'-¦' 11a K-jrii|i,i: Partos, mol. das::' e il.s vij.i utliiarias. Coin. t"•'--yana ,s. ci.-.s j ás t, lu. Ke*.:¦jiv™™ Aliranten i«. T. ioo. S.AI.VP.EDO PINHEIRO — Ue vol»i.í,r>jia, oede praticou nos liasp de
Jjr.j-je. Cuni.- Amembia 7'. 1". Tel.
ll'*'- ~Ví is '(•¦ "«¦: N'."S. Capaca.mm t.;4. Te.. S. 183.1. dn Bifs ás it.

CASA GERALDES — 11.
Ci sa especial de lim '

quaUiladcs, para trai
J*£..-J a I-$. PICÇ03 =

Hospicio 11S,
, dc t^das: r;
hs hérnias. Dc

competidor.

ncr í h íírr Ynrc 
~"

ULuLftllnijHri)
ASSOCIAÇÃO l-.KNKIltKNTI';

DOS PILOTOS MAItlilMOS
Tor ordem ¦

do a to.les cs
rem uo largo
Prainha 11. 4,
noile. afim de
iiri-r.1, para fin

Cie
PHARMACIAS F DROGARIAS

PHARMACIA E DROOAKIA V GAIA
l..)b:-:.lturio ile iro.i-ietw. cl'.ini"Ds e
pharmac. I". GAIA. Completo se.nimer..
to lie drojas. Secção du homoeopathia.
R. Senador Euzebio ;>S. Tel. i.jSG. .V.

Io sr. presidente convi
associados a comparece-
de S. Francisco da

amanhã, ás 7 boras da
reunirem em assemblea

; sociaes. — O secreta-
(J 4S35)

' LliOPIll.niNA i:\iiav.vv''
LINHA SUL-ESPIR1T0 SANTO

Acliatido-se interrompida, com bar-
reira. a linha 110 Uilomctros sií. entre
MatliiWc c Engano, linha Sul-Espiritò
Santo, .'--lé segundo aviso só serio ac-
ceitos dc.-paclios de bagagem ou eu-
commendas, sendo cada volume com o

peso máximo aíé 30 kilos para essas
estações, cujo encaminhamento unha
õc ser feiio pelo referido trecho inter-
ror.-.pido. t

Os passaRciros «r.ffrcrão b.-.5c!eação.
—M. C. Miller, dircctcrTgerente,

í\ ÍRI

HOP« T^ FORTUNA

t'? WMi: %sii» >s&-m Jc%JJ w
8G53 Í>101 1S73_

53 ~"_CL 73

(Í55Í) 5S3S
55»"" 838"

' 5í) 3S

Hai*Iawies
G2-5S-0G-CQ-91

P,io-- Ü5-S-W6 R 'Í_5(J0

Americana
996

I«O-2j-5-101G ,1 is;o

FOI 1-hl'i lillíÂ CÍÍRÃ RAÍDICAL
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Bom negocio!,,.
EM FRIEURCO

Por motivo dc força maior, traspas-
sa-se o estabelecimento denominado Ca-
fé Globo, siluado cm um dos melhores
pontos dc nesocio desta cidade. O pro-
prietario faz qualquer accordo com o
pretendente. Trata-se na Praça 15 de
Novembro, 24. t.tCSi J)
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GONORRHEAS
cura itifallivel em 3 dias, sem
ardor, usando "Gonorrltol". Ca-
rante-se a cura completa com
um só fiosco. Vidro. 3$ooo, pelo
Correio 5Ç500. Deposito gerfl:
Pharmacia 

'Tavares, 
praça Tira-

dentes. Cj — Rio de Janeiro.

Homoeopaffiicos videntes
A todos qtie soffrem de qualquer mo-

leslia, csia sociedade bcnefimitc fo"
nece. GRATUITAMENTE, diagnostico
da moléstia. Só ntr.tidar o nome, eda-
dc. residência e profissão. Caixa nos
¦;i! 11. 1.0-7, Rio dc Janeiro. Sello
para n resposta.  144 J

Armazém de secos e molhados
Traspassa-sc tun nos suburbios. Tem

boa casa para moradia e depende eb-
pequeno capital; contrato 4 aniios. u
vcnde-sc baralo. informes com C. Uas-
tos & C, Rua Tlicophiio Ottoni <j6.

(R 4572)

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compariiinentos por 70?.—

Trata-se na Casa Muniu, Ouvidor,
S 1154(5

CABELLOS BRANCOS
Usae " Prilhanlina Triumpho" para

Bcasianhal-os. Frasco .lícoo. Vendes:
nas seguintes perfumarias: Ba7.in. Nu-
nes, Casa Tostai, Garrafa Grande, Cirio,
Ilei-manuv c Perfumaria Lopes, rua da
Misericórdia, C. Mme. C. Guimarães.

S itíaq

BANHOS DE MAR EM CASA"
Vciidcin-sc un rua São Pedro n. 4^;

Ourives n. 7; drogaria Pacheco, rua
dos Andradas, c pliarmacia Orlando
líanscl. Únicos analysados e fecora-
mendados por dislinclos clinico? desta
í.ipital. Exijam a marca registrada
onde sc lê: Siiva Comes et C. (R314S

MALAS

'Mm

SALA DE FRENTE
Prce:sa-sc alugar unia, sem mobilia.

com OU sem pensão, para uma senhora
dislincla, «111 casa onde possa tc-r lt-
herdade dc receber suas visitar., entre
as ruas dn Riacliuelo, Muratori, fun de
-Menezes Vieira, Mem dc Sá ou Goiiws
Freire. Canas a E. I... rua do Ria-
chuelo 11. 103. J- 4647-

Oitem quizer comprar malas boas e
baratas, sei na "Madrilenha" — Mate-
-liai Floriano 140.

ESPIRITA — Consultas Rratí?, A
rua Aristides Lobo,

126, sobrado, entrada pela travessa ila
l.n: 11. .1, Haddock Lobo; segundas, tjtiar-
tas e sextas-feiras, dás B da manhã as A
ila tarde. Traia de todos o» males. Tra-
balltos garantidos. Milhares de pessoal
attesUiin 03 bons resultados obtidos. Casa
•lc familia respeitável. (j61->.l S) S

Rio

Propaganda
394

-S3-5—910. K

A eu
Dr, GOXORRHÉA CHROXIC.V ou

RECENTE, cm poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dòr, garante-se o

1 tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 6efi c 014. Vaccinas dc Wright
Ass"mbléa, 54, das B ás 11 c ia ás 18.
SERVIÇO NOOTURXO. 8 tis 10—
— Dr. 1'cdio Magalhães. R 34-l<J

PROFESSOR OE INGLEZ
Lições praticas e '.'teóricas a 5S100,

mensaes, 2 vezes por semana. Rua Ma-
riz e T.arros 346, casa 5. J 29=8

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa formula

infaliivcl .para evilar, de grande voga
na Europa, onde- a mesma sempre esta,
c de effeitos iuoffensivos; indica a
quem pedir enviando endereço e um sei-
lo dc 400 réis a mme. Far.y Garcia. 110
Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

(R 42-13)

Encordoador de raquettss
rVcclsn-so do uni perfeito encor»

dotidoi- do liidiictles Ue Ti-niiis.
Ti'iitn-so nu Av. ltio BrilllCO 10í>.
íi" andnr. (R 433G)

MODISTA
JIMB. RAT/IAR

Taz vestidos por qualquer
cotn toda a perfeição e bom ií
Asscmbtóa 64, 2" andar.

f''irvi no,
o<;ln. Rua
(M4415)

TUBERCULOSE

"M l L A"
Rr

Para Fabrica ou Cinema.
ou deposito, na E. Ria-

chuelo
Alüfii-SC um am;i;o armazem com io

metros por 31 de (undos, construcçao mo-
.ic-r-i aluguel barato, informações á rua
Magalhães Castro 11. 189 — Lsiação do
Riachuclo. C-iOiS .S)

";|AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

CARTOMANTE esp ir nt a—
Mme. Maric

Lot.-isc. dá consultas por 53, lè as li-
nhas das mãos. c lal garantia offerece
dos seus trabalhos, que se) recebe paga-
mento depois «Ia pessoa conseguir o
-ue deseia-t av. Metn dc Pá n. 126.

(4877 Si R2695

^95 IViande
or; -, vovlmes ile versos c.
* '-' 323 rapelaria c bvr.tn

200 réis cm íclíoa,
6cin viço, ptla
volta do correio
receberá para rir,

itravuras. C-itlctc n.
:.. (K -1321)

Rcnicttc-so liillietcs Ue lote-
rins para o interior, mediante
o norte do Correio.

Dá-se vantajosas eommissões
nos srs. cambistas nas encoiii-
inoiiiln': superiores n 100S000
— Rna Sachet 11. 14 —

FRANCISCO & C.

Pessoa que voltou da Suissa, ondo
_ curou-se com a formula de notável sa-

bio suisso. de uma tuberculose do _ 3°
grão, com febre, suores, dõr 110 peito,
tosse Krrivel, escarres, alé- com san-
gue, grande fraqueza, pallidez e ma-
greza, í havendo já verdadeiros mila-
gres na clinica do Rio envia a recei-
ta a ottem pedir enviando endereço e
200 réis cm sellos ao coronel Sylves-
tre Casannva. Caixa Tostai 11. i.-'**.
Peio de Janeiro. (R4-',-'.1

inlina concreta crm petróleo,
deliciosamente perfumada com pene-
Ir-- e c escolhida essência, dá brilho
e firma a céu- di> cnbtllo. ao contrario
dns demais brilhnntinas que tornam 0.1
cabellos russos. Vidro, iSoco. l'elo
Co-rcio. aSnr.-i. Ka "V Garrafa C-au-
de", rua Uruguayana, 66. (J4=.t3>

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para familias : cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
•nente mobilados de novo. Aoccssorcs,

F.nd. Tclcgr. '•Grandhote!"

vcr.iüadores e cozinha dc 1' oríím.

OS CHAFEOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéus dí palha, sujos, ficam
completamente limpos c com a r.pparcn-
cia de novos, quando lavados com a
"Agua Mágica". Mais (luas vezes po-
derá ai. 

'a lavar Um chapéo, quando
novamente fic:-.r sujo. Uni vidro dá
para seis chapéos e custa c$ooo. Pe-lo
Correio. 4Sonei T\'a " A' Garrafa Gran-
Ic", rua Uruguayana, CG. (J4236)

PINTORAS DE GABELLOS
Mme. Ribeiro particul?rmenle tiUíS

cabellos com um preparado vegetal in-
ofíensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
i° andar, entre as nias b, Josc e A*

sembléa. -s íffí

GONOHHHFA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPKCIFICO ,

pelo Dr. Lemos Duarte, «mica i.i«Lc*

moléstias de senhoras .* cflcraiuei.

Con"; 3 ás 5 f rua Evaristo da Veiga,

30. Telephone. ,1101. C- ^' 
'1,

MALAS
Art;go solido, elegante e

imo, só na A Mala Chinesa.
rr.iio í:.

baratl*
Ru» La-

¦:.;

-. -?
a?

I

•¦'<¦
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TABELLA
OPERARIA

OASAS 1)E 1:500$000 a
5:500*000

10 — ltiui dn Carioca — 16
A-, COMPANHIA "AMERICA DO SUL"facilita a coiistrucçãu de pequenas casas,nos subúrbios, .entregando-as em a, 3, 4,8 e 10 mezes mediante prestações mensaesA vaiitngeni de construcção iinmediata viga-ra alu 15 de junho depoin só acceilará ne-

jtocio 11.1 1'abelta Operaria lo ProspectoOeral, que marca 30 mezes de espera. Exi-«C£e o terreno e que esteja livre. ,Procurem já informações na sédc, da1 ás .; horai da tarde.

Machina Remington n. 11
quasi nova, vende-se barato c garantida.Ouvidor 75, sobrado. (J4839)

Xarope Peitoral de Oesessartz
e Alcaírão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ápprovado pela lnspeCort» de Hy.

Ificne e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional dc 1908. Este
maravilhoso pc-ito-al cura radicalmente
hronchites, eatarrhos cbroniíos, coque-
Inche, asthma, tosse, tísica pulmonar;dores de peiio, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipações, rouquidüo, suffoca-
ções, doenças de garganta Laryngc, de-
fluxo asthmatico, ele. Vidro i$soo. 
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99e á rua da Assembléa 11. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua ür. Aris-
lides Lobo 11. 229. Teleplione 1.400.
Villa.

Gapiíai sobre iiypotíieca
Precisa-se du ibioooÇooo, na estaçãodo líncaii-iadò; informa-se na rua 

'do
Kosario n, 133, com o sr. Monteiro;da-se preferencia ,1 pessoa dos subur-
b">9> 11. .1710.

GLYCÕLÍNÃ
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha dc
ouro nas exposições dc hygiene

Excellente preparado da antiga Phar-
m3cia Raspail, empregado com sueces-«o nas empigens, comichões, frieiras,
dartliros, acne, pannos, aspereza eirritação da cutis, rugas, suores fétidos
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, i ma
«os Andradas 45; 1° dc Março 10, As-
«emblea 34,. Sete de Setembro 81 e 99.Fabrica, Pliarmacia Samos Silva, 4 riaDr. Arislides Lobo 229, tclephon» nu-mero 1.400, Villa.

COFRES "
NOVOS E USADOS

Vrndem-se dc diversos tamanhos, comchave e segredo, no DEPOSITO A'
JUA DA ALFÂNDEGA N, 120, PRO-XIMO A" RUA URUGUAYANA.

(J 4841)

^ftito^my

ACASABERTHOLDO
3R.IO IDE JANEIRO

Avenida Rio Branco n. 50
avisa a fr-eg^viesia, qtteestá vendendo asLâmpadas ^GE"Ed'son"

PELO SEU NOVO SYSTEMA AMERICANO:tada compra de lâmpadas dá direito a umou mais «tOÜFONSo na seguinte
proporção:

Por cada lâmpada até SO vellas se entregará. I coupon
dito dito IOO vellas commum. .2 "
dito dito IOO vel as (Ifi watt). 3 "

mme. .'_K * VjBs B-mT^ÊHS I

MMfc. VIE1XAS y&
CARTOMANTl? estrangeira, v«needoraem !• logar no grande concurso- dc car-«oraancia do apreciado semanário "O Sub-urbano", trabalha com perfeição na scien-cia do oceultismo, dia o presente e predizu luturo; desvenda qualquer mysterio davida, concerta.qualquer difficuldade em ne-goeios, faz reinar a paa no lar daí' fami.uai,, une os desunidos. Possue as .verda-deiras pedras do Sival, vindas directamentedo Jerusalém. Poderoso talisman conhecidoate lioje. . _

Lu"Í ^ .C;lr;.nM. 65, a» andar; entradapelo becco da Carioca 23 e rua da Carioca
í,^i„casa.• cilo'enas. Domingos e" dias fe-nados ate is 4 horas da tarde.

O 39SO)

Progr^rama da O- corrida a realizar-se doraingol
28 de Maio de 1916 '

dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito

dito 200 vellas
dito 400 vellas
dito 603 vellas
dilo 830 vellas
dito 10 0 vellas
dito 1503 vellas
dito 200) vellas
dito 3009 vâs

>>

Os coni»ons sei-jlo í-cs^aíados na S
CASA BERTHOLDO

AVENIDA RIO BRANCO N. 50
Os prêmios acham-se indicados na lista debrindes o estão oin exposição poiiniinentona Casa Ecrllioldo

AVENIDA RIO BRANCO N. 50Peçam a lista dos brindes
Compras u proso; não tem direito a 1'onjioiis !

CONSTIPAÇÕES
antigas e recentes

TOSSES, BRONCHITES
ilo radloalraeuto OURADA*

SOLUÇÃO
PAUTAUBER6E

que dá
PULMÕES ROBUSTOS

leoanta as forças, abre o appeiitasecca «a secruçoea a precine «
TUBERCULOSE

L. PAUTAUBERQE
C0URBEV0IE-PARI8
• ío3« et Pttinmclas,

1° parco — 6 DE MARÇO — 1.500
metros. Animaes nacionaes. (Han-dicap). Prêmios : 1 ;ooo?, zooÇooo e
3o$ooo.

1 (1 iDivette, . , . ., .. . . 52 kilos
(2 Dynamite . -.- •* ... . 54 "

a (3 Gragoatá 54 "
(4 Amazone » 48 "
(5 Conquistadora . . . . «4 '*

3 (.6 Lc Voila ...... J8 "
(7 Demônio 54 "

•| (8 Ditadura <o "
(" Donau 52 ¦•>

1" pareô VELOCIDADE — 1.500 me-'tros. Animaes de qualquer paiz.
(Handicaip antecipado). Prêmios :1:00o?, 200$ e 3o$ooo.iRomilda 54 kilosa .Imag^ 5, »

Mageslic . , 54 »
Cadorna ....,.,. 53 "
Miss Fioreuce 51 »

3° pareô — SUPPLEMF.NTAR—1.609
metros. Animaes de qualquer paiz.(Handicaip antecipado). Prêmios •
1:20o?, 240$ c 36$ooo.

Marvellans íj »
David 47 "" Bellè Angevine 51 -
Misielln 5" "

+ "n?|Sn,ia 53 "
5 «2elle SI »
4" -parco — ITAMARATY _ 1,609I/?íros;. Aniinaes tle qualquer paiz.

(llandicap antecipado). Prêmios :1:30o?:, 2üo$ e 39?ooo.1 Mffí 53 kilosJ Príncipe . cí "
Brirccllonã \ ?_ "
Mnipu' '., "

Ali Uiglit ,, ««
5" parco — MO DE JANEÍRO —

2.000 metros. Aniinaes de 3 annos
(Pesos espcciaes). Prêmios: 2 :oooí!
400$ c 6o$ooo.

1 Guido Spano 53 i(;ios3 ,1;Kla!B° 53 "
3 Buenos Aires ...... 53
t Jacy s,

5 Oniatinho 53

1 1 My Heart
a 2 Hatpin

(3 Olancr .......
(4 Nyon ¦ , ., ,

(5 Maciste. ......
(6 Pistachio .......

6o pareô — DR, FRONTIN — 2.000
metros. Animaes de qualquer paiz.
(Handicap). Prêmios: 2:000$, 400$6o$ooo.

1 1 Argentino ...,..,- 53 kilos
¦2 2 Zingaro 53 "

(3 Espana . '. __3 "
(4 Comcob ...... 51 "
(s Calepino 48 ."
(6 Onko ......,, 50 "

j" parco — 2 DE AGOSTO — 1.609
metros. Animaes sem victoria no
Derbyt (Tabeliã IX), Prêmios:
1:200$, 240? e 36Í000.

55 kilos
so II50 "
5S "
50 l
5o ".

O i" parco será realizado ás 12 c 50da tardo.
MANOEL VALLADÃO,

â» secretario.

PREÇOS DOS BILHETES
Entrada geral r i$000Archiliaiicada geral 2S000
Archibancada especial com di-reito ao encilliainento . , . 5^000
Os bilhetes supra darão ingres-

so ao cavalheiro e gratuita-niente ás senhoras e menores
que o acompanharem.

¦Cayalleiro 3$ooo
Veluculos de qualquer natureza

miclusivc a entrada até 3 con-
Colores 2$oooNão serão pagos 05 programmas pu-

blicados sem autorização.
ArOLLINAlUü G. DE CARVALHO,

Tliesoureiro.

AVISOS MARÍTIMO-
^————UPWM»—¦

LLÕVO BRASIL
pjraça das

ENTRE OUVIDOR

UNHA DO NORTE
C PAQUETE

MARINHAS
E ROSÁRIO

LINHA DO SUL
O PAQUETEoliwp» SATÜRN

Sairá quarta-feira, 31 do cor-
«nte, ás 13 horas, para Victoria,
Bahia. Maceió, Recife, Cabcdel-
lo, Natal, Ceará, Tutoya, Mnra-
nhao, Pari, Santarém, Óbidos,
Panntins. ítacoatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETEMinas Geraes

Sairá no dia 7 de junho, ás
14 horas, para Nova York, esca-
lando na Bahia, Reciie, Pará c
Sau Juan.
AHS?: ~" As pe?s0119 <luo ariclraiii ir ú boido dos nnntos levnp ou rceolier i»«ssns:ciroS, devorno solicitar J/uVdo iiiiíiosso na sccciio do Trafcao. ««wir l.ih

Saíra hoje, sc.xta-fcir,,
<lo corrente, para-Santos. Pu-."naguá, Antoiilna, São Franciscollajahy Florianópolis, Rj0 i>,,.dc c Montevidéo.

LINHA DlTsERGIPE
O PAOUFTF

OMPOCE
Sairá quinta-feira, 8 ,!-nho, Ú3 ití horas,' para l'Fno, Victoria, Caravellas

Areia, .Ilhéos, Bahia, Arácai
Penedo, Maceió e Recife.

O* 4791)

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos dc nosso dever prevenií qs con-suinidores que eni virtude do exito alcan-

(arlo pela nossa

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-lha de ouro. Curam: prisão dc ventredores dc cabeça, vômitos, doenças dofígado, rins e rlieumatismoi Não pro-duzem eólicas. Preço, i$5oo.
Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dosAndradas 45; ú rua Sete de Setembrons 81 e 90, 1" «Ie Março 10 e Assem.

Wéa 3.1. 1'abrica: Pharmacia Santostilva, rua Dr. Aristides Lobo n. 229.Telrphom. n. 1.400. Villa. 3oS8

FLORICULTURA
Precisa-se de um sócio para umacon] ''O'™ torras e agua corrcnle. lis-trada da laquara n. 378. Jacarépaguá.

(M 4664)

PHARMACIA
Vemle-se unia om úiíi dos bairrosmais ceutraos da cidade.Iiilorinaçõos Granado & o., rlm1 do Miti-ço 11, i-i. (íi 1477)

**"""* ^Ê V^/^/ M Jp*P

1 ^B^_ -j—W 
' *

SÍ3K.5

ALUGA-SE
Um prodio com iodo o conforto, ú ruada Passagem n, 23a. Trata-se 110 11. 248,onde estão as chaves, ou na rua da Al-landcgu ^6, sobrado, com o sr. Bar-rcH0' (J4642)

tAUTO.UAN'1'll B OlrmOMANTB
ESTRANGEIRO

n Trabalha com quatro baralhos «le cartas eiicuiii anftas «Ias «unos, Ía2 quaesquer tra-Mios, u„e os desunidos e faz reinar aW lios lares «Ias famílias— unico na Ame-íica «lo bul quc, por meio de uma consiilla'"";,l,r"?V. ! ««bre qualqurr scKredo, porinais difficil que seja; trabalha lia dez an-uos no Km ile Janeiro, onde sc tornou«imito conliecHo pelos seus acertos e bonsiriinalftos ju leitos; mora na praça d.i _c.m-alua Ha s onnos, c Beinpre catisí-z a nes-íoa mais í.MKfiiíe.
. Possue sr. verdadeiras pedras de Sival,vindos directamente de Jerusalém, poderosolalisiiiaii conhecido no lirasil — Consultas,das o da manhã as 7 i|a «h noile, na praça

ti ipPUm'-c; "' 'V' - PRAÇA DA RliPU-«Ml A N. Bj. (I-.j(|uina .Ja rua Senhor dou' '""•"• (.1) J

PARAHYBA DO SUL
ESTADO l)() UIO DE JAJÍÉTliO
Ventlç-se ncsla cidade, 110 logar de-ftorninado Gramma, uni magnífico pre-um com .boas accommodações, próprio

para familia de tratamento, próximo áságuas Salutaris, com grande terreno e
pomar.

Trala-sc com o proprietário, á ruaVisconde «io Kio jXovo 11. j, na mesma
ci<l:uk'' (M4412) I

FACTOS eHoÍALAVRÃs"
O .!-.-,.¦ as imitaçües perigosas pro-mclti-m, mu-, não dão — o Vcrmifugo
tiro Seguro", do dr. H. F. Peery,

garante, porque c o unico genuitio, pro-priedade exclusiva da Wright's Indian
Vcgcuihie Pill Co.

Vcrmifugo "Tiro Seguro", do dr.II. ('. Pcery não contem " santonina"<¦;!! sua composição. A sciencia medica
J.i demonstrou á evidencia o grandeperigo da "santonina" sub qualquerforma; como xarope, e:n inedicanieii-
tos., ou como Vcrmifugo.

ouvem tomar cuidado, porquantotem oceorrido numerosos casos de en-venenamento por "santonina", mesniotomada, sob conselho medico. Minis-
trada já creanças. ás vezes causa a
cegueira, e ouiras vezeu até a morle.Não compre nem empregue outro
Vermitugo senão o "Tiro Seguro", dodr. II, F. Prrry, unico genuino pro-Pí-icdadii exclusiva da WrÍRht's Indian
yegelalde Pill Co., garantido para adestruição das lombrigas e solitárias, ccompleta destruição do foco donde clhis
geram-se,
Vende-se em Iodas ns drogarias e prin-cipaes pliarniacias do lirasil 

'
lirigltfs íinlian Vegctable Pill Co.

.!.-.' Pearl Street.
Nova Yorh, E. U. dc A.No, i.

Exigip os Verdadeiros

Pílulas e Xarope
BL.ANCARD

_m -a

tem apparecldq ,1 «-cafla por prcçoi maisvantajosos numerosas imitações que, emboratenham um br.-lho parce .Io, sua intensidadeapparente dc.M| rece rapidamenle, scn.lo osen cpasunip egual ao do qualquer outralâmpada «Ic nlamenlò ,!e metal.
1 °l m": <1"<"" desejar uma lâmpada de

1 . ".''"' ' (,c''"c co:,iprar sónientc cm casa'lc toda garaiiiui ou constaláiulo ante osapparelhos a economia real da lâmpada quc
%.°SàK?mA ~ A"""iJ'1 v"'<». 3o o 38-UUU.Air _____ L.

LIVROS
ÇOMPliAM-SIÍ novos c usados pe-

qiiçnas e grandes BIBL10THHCAS.

COFRES
Novos e usados, nacionaes e estran-

geiros, dos melhores fabricantes e deRESTO DE EDIÇÕES, .etc.-, chamados' diversos taniaiiíios, grande "slõcl"" a
TEMBRO^' io^l-,SUW ^ r™; "rcfos d,: <***&% ^ Camerino
^.mjíku 

ib7, 1» andar. (B 4631) n, 104. (jj 3I0Q)

OURO
Platina, prata, brilhantes, cautelas doMonte de Soecorro c dc casas dc' pe!nhores, compram-se a rua do Hospicioii. 216, única casa que melhor paga.

(M .|8fi.|)

íifiiiiisiiiiii;
Companhia de Loterias Nacionaes do BrasilExtracçoes publicas sob a fiscalização do governo federalás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras. áRUA VISCONDE DE ITABORAHY li. 45

HOJE 340-n.» HOJE20:000$000
Vov $750 cm inteiros

(Vs 3 horas da tar<1e-3;ii>—5-

Assignatnra e Etiqueta verde,
de PARIS

COLCHÕES DE CRINA
1'azcm-se c reforniam-se com nerfei-Çao ua officina c dcpoGito á rua Freicaneca 309, próximo á rua de Catumby.

(R .1596)

PHARMACIA
«lo í Ir 

e "m-:l'- rm mognifico pontode Botafogo; tntormações com o dr.Moraes, a rua da Quitanda n. ,20 1°a!"-!ar- '.;-R. 3538.

UTERINAÍeVS
quo cura PI.OUKS WUNCASqos
Corrimontos das Senho.Ms.

Vende-so nas prinoipaes phar-macinso na Drogaria Araujo frei

efe

CACHORRINHOS
Felpudos lindos, vendciu-se á rua.Marechal Ploriano 117, sobrado. '

¦_ _ (M ^606)

PERITA MODISTA
Offerece-se para trabalhar mensal-

mente 011 diariamente, cm casa de fa-milia de tratamento e respeitabilidade.
Não dorme 110 aluguel. Para tralar, narua da Carioca 51, 2" andar. (J 4551)

TRAPICHE
, Aluga-se o grande armazém da Ave-nida Lauro Müllcr n. 821 (Cães doPorto); -trata-se ú ma Visconde deInhaúma 11. 36. . J, 4C34, 1

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cmnhas de nickel; dúzia, 4$joo,- rCarioca n. 28, Iniiãn<i Acosta.

ia da

OPTIMO NEGOCIO
Terreno oecupado por sarage, conioito metros e 30 por 40. Construídasobre trilhos, qoiii seis metros de a!-tura, madeira de lei, tem meiação com:i casa ao lado, na extensão dc 2a me-u-os; rua Barão de Ubá, quasi ciíi es-

quina de Iladdock- Lobo. Traia-*.' á ruaHaddock Lobo 11. 104. ). ]6S_.

Automovel-Landaüleí
Ver.dc-sc uni, de luxo, por preço inj»dico; rua Acre n. 7.;. J. .,;;,j,

riMiiMAcrA
Vende-se 011 troca-se por uma nestíicapital, uma bem sortida e fazendo homnegocio, numa das principaes cidadesdo Estado do Uio. Por motivo d- mo-Itstia do dono. Cartas. Rua Barão Fia-wengo, 14-. (J.,662),

l^A,IJlyI^_.C_3"-A_.3VC',

9nPBnSMHaK«

^_m^^^^^Sm--_-__l____

üompanhia industrial e Cofilructora'"HOAl-UXOTIl-ío'
(CAPITAI, RlíAI.IZADO. 3oo:ooo$oool

terreno, L en • l1"c"os I""ul'rlos ou em"tiító 
va,!,LPp'n"' 1 n,e'Ji-"" comliçces

CONS5Ste"l,®wDií;¥Tttcoji
S»cP*l™'\ZLni? " ÜKDEiI

¦ ¦— da conservação de nredios reenn

mílot ™,da 
'Jc i,c'r-'''"n5 c <le '"^ os :ic

CÒW 1>P«uH -1" 10S K EXPLICA-|Ç'P,lSoi,AvRVA ,HIS OülínilíS N 4lelcph. Norte 307o — Uio dc laneiro

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada c premiada com medalha
dc ouro

Infallivel nas empigens, dartliros,sarnas, lepra, comichões, ulccras, cezemas. pannos, feridas, frieiras c Mas asmoléstias da .pelle Pote i$5oo-, Depo.suo: Drogaria Pacheco, rua doi 'An-
«Iradas n. 45 o Sete de Setembro. Si,

 _4no ;
IIBIlBllWil!31BII!«||íiniBi^BinÉ

a cüka da m
SYPHILIS I- s

ensina-se a todos um meio dc a
saber se tem syphilis adquirida ti

011 hereditária, inlerna ou exter- _]
na e como podem cnral-a fácil- ™
morte, em iodas as manifestaijões ae períodos. Escrever: Caixa Cor- 1
reio, i6SC, enviando scllo para Hresposta. ii

SB2Sai2aiiSHlgiSlíllÍ!IÍM!lBiffiffl^
M 1404

- "i—*"-JLg^Lg "' __tos
; Graníe e fixtraordiiuria tolerii de S. J3Ã0
As « HmiA^íuTii^n0 Sabbil(lo. »* <«e junhoA s u 1101 iAS UA rl ARDE A's IJ. oi ÜÂ TARDE

I' sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2* sorteio ... Ioosooo$ooo

„,,,, ;¦-*¦ sorteio ... 2oo:ooo$ooo
Total dos trus A r. « ^Z X ~. ™ ^

prêmios niat.ies 4 O O •' O O OÍO O O

experimentem oates pneumaticos e verUo *
ji-rantle economia em preço e duração

H.XTA. DA. ALFÂNDEGA _KT. 1.1©
CLAYTON OLSBURGH & C.

LEITERIA

Preço do bilJiote inteiro iü$000 om vigesimoído SOOrSis?
600 rc
rua
mar

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. ex. quer comprar moveis cmprestações, po,- preços Iiaralissimos,

sem fiador ? Visite a casa Sion, á ruabenador Euzebio us. 117 e no tolo-
phone, 3209, Norte, s iSii

£j@|

Espirita
Cláudio Pimcntel, rom sen n0J^r soboceultismo, continua ao dispor do3 queo distinguem com „ sua confiançaConsultas,sob qualquer assumpto -Mora indígena. Acre, óo. (31S5 J

0 BOM FUMADOR Düopp mais to
PAPEL DE GiSARROS do

Si 

¦ i" n11È ?
J íi411.1 fj 1 1

1

reis/a?.iPoCdpwefd°o «correio ^fíiS?6* 
(leVC"1 ior «"'"P^^^os de mais

Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, Sa Capital
Recommendamos aos nossos freguezes do Interior a nroximnLoteria d<5 S, João, a eximir-se em 23 o 94 _n ,°i ma

400:0008000, cm 3 sorteios nte ros em\S10 
~

«WOO. Vigésimos 800 À. Enviem maScoó s^o feCorreio o dinjam-se iUH0 ao
NAJSARETH & cRua do Ouvidor n. i>4~Oaixa 8Í7-Mió „ê Janeiro

O liquidatario da massa fallida de
L. Azevedo Si C, autorizado, venderá
ft quem mais dér a Lcileria Sobragy,
da rua do Riachuelo 11. 176.

Recebe para isso proposta dos preten-dentes em carta fechada, no seu escri-
plorio, á rua Rodrigo Silva n. 42, i°andar, até o dia 30 do corrente ao meio-dia,, devendo ,as mesmas serem abertas,
a vista dos interessados que estiverem
presentes, no mesmo dia 30 ás 2 horasda tarde, 110 referido escriptorio, consi-dfrrando-sc nulla a proposta do preteti-dente que não estiver presente ao actouo abertura das propostas.
,A Leitcria estará aberta para servista, diariamente, da 1 ás 4 horas daíilrdc- 0.1836)

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se a familias distiiictas e úcavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-sento? a preços razoáveis. Cozinha do¦ » ordem Uua Fialho n. ao (PalàcttOFialho, Cattcte-Gloria). Teleplione Cen-'ral 3732' 

__ (R41Q,

HORTAS E CAPINZAES
Vendem-se, -em grandes áreas ;.-,-„-«I nos-próprios a 50 réis o metro nua-
,?t" 

aK"a, Para,irrigação, miburbio «lesta oapital servido por tres cs-iradas de ferro.. 'Melhores infom.sç&H:i rua General Câmara 11. 295, 1
J" ,1393.:

LOJA

O IPEUVOL
!.', o unico (lepurativo do sair,-:.,- quosc,-rivaliza com o fio6 c 514, Sou'cf-feito, se accentua nn j3 colher, Depo-sitanos: .1. M. Pacheco. Rua Andra-'tíJi' (J. .17--:)

Aluga
Rosário
vitrines,
para 11
dacção

ie :i rna Uniguay.ina, entre.' Alfândega, com armações,
espelhos e balcões, própriapocio limpo; carta.; a «sia re-"" T' (K-láM)

CASA MOBILADA
Aluga-se uma, com iodas as a-modações para pequena íamilia delamento; na avenida AtlânticaPara ver e (ralar d mesma, das17 horas. ' (y

PENSAO UNIVERSAL
Rua D Geraldo n. 80, esquina deAvenida Rio Branco. Alugam-se excel-

çntes commodos mobilados para fami-ia e cavalheiros dc tratamento. Cozi-ilha de 1' ordem. Com ou sem pensãoAeccita avulsos  (s 8°

AUTOMÓVEL - GRATIFICA-SE

\i?^'1 
t?-m-(l0 "?, rua 'Marquez daAbi.mes ate a rua Uruguayana, 40, «onrtendo, papeis que só approvcitam *opossuidor; na rua da Quitanda n. 8rsobrado, com o sr. Saraiva, do meio1 dia da 3 da tarde. j ,533

fl Nofrc-Pame deParis
S?«lí?E VENDA com o desconto

Jl_lm todas as mercadorias
TÍPOGRAPHIA

%M
de BRÁUNSTEIN freres. - PARIS

nriicidiru do Estado rnocti e daapriuip.es .'stiieai irailièiras
para PAPEL üe CIGARROS
em Resmas e Bobina;

Fora dn Concurso •
Londres MOS — Turin Iflll

PÍRÍCIÍE ÍRCil
1,

mjOJ —-M ^'¦'ul'" J"«s — iiirm lüll

fUMADOBES, Exliam am fodus as labaoarlag - 2íg-2ág

PHOTOGRAPHIA ARMAZÉM
Vcndc-se uma bem no centro e bon! -M-,--. ¦„ „„,líonioj informações, por favor cn ,,-,',i.8 pcr •100-s.000 mensaes o ar-

Bastos Dias, rua Gonçalícs D°as n -' '¦ 
<- \ 

" 
?paçoso c lin,:,° d:l rim ,1c.'- 11.... .1. ".Sao Lento 15; trala-se no sobrado.

COLICAS UTERINAS 
"

''.', ÚTIL AS SENHORAS I.KRElf
l 111 pharuiaccutico chegado do Nortetem uni medicamento que cura as coli-caa do mero, evita o aborto, prepara omero para a concepção, cura as hemor-ruagias e _ cornuiento branco. P.ira«nformaçaes, dias úteis, das 12 ás i«ou manha, rua Marechal Floriano .mi.

J 3*33

M 4407 -
(R .|5«8)

¦mis í

1MQV.BIS 

A PUESTAÇõlSS

llua Vlsnondo d«^ Haúnn

(•T 2!)í>0)

íCura Mummu
I 

DR. A. DANTAS l)E QUEIROZ
Modernos íncthodos de tratamento

picdico c cirurgico, conforma; a melhorindicação. Consultas, das 8 ás 11 damanha. Kua Uruguayana a. 41.
il_üso

Bloch de automóvel .
Compra-se um, de cyliudro, Rciiaultdo 20x30; Quitanda, 73. sobrado. Pau-Io' J. .ií-i.

Bá!
A PEEFER1BÀ DO PUBLICO

ÍTÓ

1-p.ffl ^;rtsd?,,e^,°ott0fab1;,i! SI _.. 
«SG*^ Pliarniaceuticas,Caprichoso serv ço dc pharmacia «¦ imí,. • '"opa (: Amcrca.

• 'l>recSão do pliai-nlu^-üco CaS0 Gabrid.10"0 
''"' V^ !Klbi,iíado' ^

PREÇOS MÓDICOS
_fc^^_^^_^__^r0ximo Avenida Rb Bfawo>

Vendo-se o:. TROCA-SE uma ma-olnna de aparar 1 il. por uma minerva
pequena ou qualquer machina de im-
pressão. Rua Canierino uo. Teleplione"• -3"3. (M. \Uo6)

PENSAO FLAMENGO
Alu.qani-sc a casaes c cavalheiros dli

.õwX°,0pl,mos ?P°SC«^ ricamentomobilados com pensão, tratamento doprimeira ordem. Praia do Flamengo?' ' J 
j:8o

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula dc R. de Brito, da PliarmaciiRusp.iu, approvada pei.: Jnstectòri¦¦',• Hygiene.
R«-vii.,.lo pelos mais abalijados medic.«1:1.1 i:3-.ii,v,-,--i-5 ,1o tubo gastio-inlesm. .1r1.u1p11l11u.1110 contra as diarrhéas re-bcldcs, acompanhadas de eólicas, dysente.rias c mejciiteritrs. diarrliéaí i_. dentiçáo eilns cnnvalesceiiças Hns fetiros graves ó .'as«..olfstias piihiionaics, cunsce-iindo sempremurnvilliusas curai ¦

Modo de jsar: veja-f no vidro.
Preço. 3$ooo Dep .sito — Drogaria

Pacheco, rua d-is Andradas, 4;, 1» jc
Março 10, 7 de Selembro Si e 1J9 f ..\s.
íçiiibléii 34. Fabrica. Pliarmacia Santos
Silva, á rua Hr. Aristides I.olio, 22<j—
T.-I. i..|00. Villí. Rio de Janeiro.

MOLÉSTIAS OAS SENHOBÜS
Pnrtolra Anua (.'. Arloff, ile

Toltu (la KiiPiiiin. triit.i (Id-i corfl-
muitos, coiiinlicaçõo.s dos nboi-íos
9 fnz nnp.irocci' a iticiistruiiefid,
*jc. Consultas criitis. ilus ;; ás S
;íl(ir.n«: (la miilc. Accoita nai-1 in-ien-
ii-s om iieiisiio eom todo conforto..

ílliii» da Misericórdia «57, 1° andar.
ÍJ 1S27)'

Xciii-astlienia, dores do cabeon i.vci,.,.!.. •
tl.i forcas, são curadas coin ÍIS ,',f("1'1' '"somiiin, fraouczalOLKcm.c.uAf.K «nfflbfySS c&^\^^%_\\t

ao doente « calma, o sonVi.o ò o bem estm? ' ,0IU'"' ""«talndo

nma^r^o^^t »So«ta ™' »™ - 00. Ave-

Prata, brilhantes, camelas do Montede Soecorro, compram-se; na praça Ti-radenteB 64, Casa Garcia.

BICYCLETAS
, So r.a rua Sete de Setembro 11. iPié que se vende mais barato, desde 130$ale 28o$ooo, cnm, todns os pertences!ifcxcellente ofticma de concertos

(A 
"408a

Chácara de flores 
~

»osVdfín:,7im°^r'na 2 mil,«-
do Mercado di^rcT lt?°S' 

'- â s°
""-'smo rua Minas n.Conselheiro Ferraz.

18.

150S000
Vende-sc uma Bibliollieca Intcrnacio-mu de Obras Celebres, em perfeito'PvlP0? c-::u:;;. n:' rua Marquez*¦' Pombal n. is. K \__6o

Papeis pintados
ral3«'nl!«rf PaPeis..deS('« 400 reis o
n 1 ,!« r, ;n''oco rcls: "'1 fablica ^ma «1.1 Carioca u. 41, moderno.

J. 42"

i |"™[§.ã«__l 35- EspliTa' (a do Lmadiol
reformado, com bò,?s ce miio%_J* 

"" 
f»^. completamente

nos baixos, com instolIacSo „?«nS? so,)';"lo 
-.• arand... loja

rante. Trata-se na C„S :. T^hii-lÍ"». 
"í"'' Cnf" c rest"»-

,de do Siipiicnliy 11. aÓO. »-criojttria Uralima, rim Viscon-

PEITORALBRASIL
Cura a bronchile em irrs dias. In-faliivd na toss.-, escarros sanguincosasthma e rouquidão. Dcnosito: Berrinirua Hospício ;8. (7, i___\2)

NEIIHASTHENÍA
Eu soff:i horrivelmente deste mal du.r.-nte muiips annos, tomando tudo

quanio me indicavam som ter tido um
pequem allivio. Hoje nebo-me perfeita-niente boa, graças a u:n remédio qucuma casualidade ine fez conhecer. Eniagradecimento, indicarei aos que sóf-
irem das conseqüências dss:e :n.'.J, como
sejam, anemia, moléstias nervosas,
palpitaçõrs do coração, etc. como po.'dera recuperar a saude. Escrever aD. Amena C, & Caixa do Correio 333,Rio .lf Janeiro

"nações no
esquina d..

(•I3"i B)

Licor Vegetal Bi-iodado
— DO _

Phco. Álvaro Vargos

pira Syphilis, Rheumatismo, Moléstias ,1, p,ivhezemas, Escrofu as, Tumores l)l»ra«. ,1- e !c'
enlates, dores „M %^Tm)i^Tí0^,'S *%_CM resultantes de inipurejas ,1o sangue. ('.. í adoença, purifica o sangue c fortalece o organismo

«•?"••¦ Prew 5SÔ0Ò! 
'*"n"'c'M c ^

laboratório: Av. Gnmos Freire, 99i'©i. isoa- c.

Chegou mais uma
reme.ssa de fogà-
reiros a kerozene,
rápidos e economi-
cos, que fervem 1litro dágua em 3minutos.

RÜA 7 de 
"SETEMBRO, 

161

&0N0RRHEA5-
e suas compücíçiSca. Cura radical nor
* II REU. Das 8 ás n e dai 1] 4j ,|"oras; 64 ru. di S. Pedro. Si.

BOA OCCASIÍO
^SSa^S^r^t^d?partida do proprietário, farias a estaredacção com as iniciaes I. I. (84565)

Quereis vos babüf
quer academia 0:1 no 1

cparatonoa ou curso Normal do InstS ^&*£_?&cionam professores de toda
Norma!, Avtnida Rio Branco"

confiança, „,n „ ,,„„ ^

. ADOLPHO 
JVOEBCKEN & KREBS,...a «Ja (Juitanda, 147, offerccem o seu

crande stock de MAOHI.NAS ALI.F-
SÇ.,f. siipi-rinr qualidade para OF.
SÍAoNASn MECÂNICAS e SERRA-

T ír-^yV-ií- r'nr'1 n'«anicas, MO-
ER?i^SíOEI,Ç£KIC0s e OLEO CRO,BOMBAS GOULDS. DESNATADElJRAS, TUBOS DE AÇO para CALDE .

Escriptorio ou armazém
Aluga-se um, soberbo c independente

20.-000S0ÕÕ

l.'. 4-io) I picio

1

Antunes, rua do Hos-
J 4600

RIGAS
nano, o iabo-

•cr preferido.

COLCHÕES

da Escola

Vendem-se para solteiro a 3$, 4$. 5$e 6$ ditos para cas.il a 7$, U __7\S\ua oiücina e deposito i rua Frei Ca-neca 3C0, próximo i rua dc Catiúnby,
(R1 45?;).

o ^~^tn^^j£$™^n2" * P«ci60 gu,rd,r
1«e e alguma calda de doce '"" crc""fas nao o tomem, suppondo

«•m3de m. «ude:"0 
" Cr"U9as de Si»> brinquedos, nem de suas comida*

u»o.;.omarT^„I,Pu7TOiv!oXatÍVa' < P°T hsa a5° é ní«"ario, apís o «„

J&3& ««"'"'--- ^tt___ «yfr. „
Vende-se na fl' Garrafa Grande

RUA URUGUAYANA, 66Perestrello & Filho Am

MOVEIS A PRESTAÇÕES I MOVEIS A PRESTAÇÕESPrazo 20 mezes co "í" no acto di n,,^.- . *
entrega, 174, „,a (]o Cattete Knnre,? Ls?.-"1 C0)nPrar moveis em prestaMobiliadora? Alugam-se movdsTòvos" '„ ?n°rnpr^s P™"™™!, \nu,.
casas mobiladas. Baratissimos. K;"l,aa Prl,1",.lra Prestação, sem

(1 i^o-iL, , .', c'''s'', t"°"l rua do Catttle,,. UJ-VO >7, telophone, 3790, Central. p. _$$,pílulas üe gaferama a^__~Z
Sezões-Blaleltag

Febres paluatros
Tntrrmitteníes

«uieo cnldado com aa ImUaçôe. e fal8inca^c7ral,à'ÍaK
Pmcos tfapositarlos, Braganga^idj^Rua d0 Hospício 9

MOLliÃslFcÕRÃÇÍf
sjÃ-íSs"'^«"=»os i.s.adps Lmdos, com a fórmulade um sábio americano, e tendo iá barnga e pes ,„c,,a.j falta de ar b5t.
Saco fa?i.rad0- 

daS VdaS e »rt«ri«.cansaço fácil, urinas poucas c com a'!bumina, palpi,.1Ções dolorosas t ,™
deifa,."°'a<lo,«nnerdo, não podJSto
cura, «=„ iScndo ^rprchendentci 2«
receita nThr°Sa3 ?-qui no Ri°. "«'a .C". 

r^c0m pcdlÍ! enviando M&w
n «Inr^ 

" em seHot * Anselmo C»<nabarro, eaiXa postal, 1835. Rio de Ja.
J__°ê (R 4i45t

RÕFi~SÃÍÊ"~
°e ITnZZ^ i' '»• ,««S
om «„ ' '-ní°. amt,!o armarem

vi."entn, .,?1Pe-''n',eab,IÍZa<1° • d™ P«"
Pr.stac" rUpcn1orC5 com " commodo».
».„ • fe a Qualquer ramo de negocio oespeculmen.e para deposito, resíaurar.?
Mercador/, nSe no bícco da L"Pa *<>'

gg^^bi;o^e g^g
MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS

pecies df -,-•.. l dt 0lltr"3 «•
^rLnç^per^or^^05 C°nl "'
DbSvngordV"'^ Pnrne,I!arad0 as "1!!<

Km toda. i. a p?stur« augmenta.1

Doenças da pelle e venereas —
Physiotlierapia

r.?S' J'i J'TVie.!ra Filho, fundador e di-
Porto n.r\niH,?% Dcrmotfcerapico d0
ças da(neíS*?' T"í,««?wto das doen-ças ua pelle e syphiltticas. Analicu-i,-,
d deaSS xph"r-'»raeS (fe^

ANTÁRTICA A' 1$0QÜ
SEJBPRB a PREFERIDA

Hamburgueza a $700
BEJI APRECIADA

BAB CARIOCA. 8. Telcphone
1.765. Central. Entreea n doml.cilio. rara dúzia, preços redn.zidos.

V. BU. É INFELIZ?
Mar.z e Barros ,87. Além de respondertudo quanto quizerdes saber, in"u-,b"•e de trabalho,, devolvendo' £dinheiro, se o resultado fôr negativoBa lições de HYPNO-MAGNETISMO
garantindo que com oito lições i„I«ycnciarçis aos demais. Ç 

r ^'g



.'¦¦"'¦:'¦¦• '-'/'¦*-'.'.' '" "¦ Ír**5l*™ *'.*."

-«,_-. JIBÜIILLL^..-—JIjJjljMIMinilllMMBMMWMMBt*arj-«*r^^

"f ."-'•'

j_m_--Íihiiii'mi fc^^ ggSgBBBBBgg"^^

$
w--wiMii«i«w-uffi_!i_Bg . ._.» -i ¦pjij.ii,.i-j.i..-.h:

VENDAS EM LEILÃO
jTlãgíes

-f-JrRlPTOWO E ARMAZÉM, RUA
ESC UO HOSPICIO .N. 85

Telephone n. 1001. Norte
..UNI A, SABUAUO, 27. á i hora:

í,alap de inoveis, á rua do Hospício
ii, 
'«;¦

"TrrT„"terniedio 
desta rcdac'ção, flppellam

p,!,, a caridade publica, ps seguinte"
"VIUVA ANNA DO AMA".-At-, cega. e
>;,„disso doente c sem. ninguém paru su*

•mnMiiliiíi. recoihida a um quarto;' 
VIUVA ANGEUA PECOKARO. . com

.; ai-iios de edaile, completamente cega e

'"'VIUVA AMANCIA. cora 68 ur.nos de
¦J&XUaBBHfiÀ 

ROSA pobr-: T-lh.-
"^vfa SSf C7ARVnALHOC, pote! cég»
".ÍrÂTcÍsca DÂ" CÒMCMÇAO BAR.
HOS céca de amho» os olho» ea)«1J»<1» I0x A-- -FERREIRA CHAVES, en*

JOAQUIM*«tvado, sem recursos;
VIUVA LUIZA, com oito filhos me-

" 
VIÚVA MARIA EUGE_N3aP0bres«.

sem o menor recurso para

Levantaes-vos com
dores de cabeça?

im
~=*J

/f>

poder

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
,!,,,," Maltoslnhos, 34. doente, .mpo-ri-
bilit-d" de trabalhar, tendo daas IdbM,
linda lima tuberculosa;

VIUVA SOARES, «veUia. «ra
"VIUVA 

SANTOS, com «8 in-ios dí
'U\<-, gravcmeute doente de moléstia tn«
' 'THEREZA, 

pobre ceiuinhe Hm alui.

VlUVA'S BERNAP.DINA, com ;8 an-

«SECGÃSE DE LEITE
7tKrPlSA-SE de uma menina dc ia a
tu annos, para ama secca; na rua
l:-;iri.', asSA. C*tto A) J

niiéciSA-SÉ de uiiv.i menina até t.|
1 'im >s, para ann secca, ii rua Icncnte

1 ...ta n. 217 — Todos os Santos.
(4607 D) J

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
* A .l.ntVVSI, uma eoilnheira, cora pratica
,'-.*:.. «'..ruu c £i.f.ãu. o condueta afiançada,

«11...airada no armazém da tua Uarao de
laiiacin. o.:. (4845 10 J..II..S-I

.)'

I \1 IT.lt KCF.-SE uma
1 / gueza; rua do Areai n. 23. casa" 3.

que lave, epgomlite e durma no alu*
: rua do Lavradio n, 130, sobrado.

(4641 U) j
corinlietra portu-

si casa",3.
(48S6 ni 11

Tendes mau gqsto de
boca? A lingua suja?

Sentis-vos pesado e som-
nolento? Falta de appetite e digestão fraca ? Qualé
a causa de todo este incommodo ? Inércia do figado.

As Pílulas
do Dr. Ayer

VENDIDAS HA 60 ANNOS «K

f Augmentani a actividade do figado. Pro-
duzem evacuações regulares diárias; aug-
in.euta.ra o Eppetite e fortalecem a digestãr.

Preparadas pelo Dr. i- C. Aytt & Ca„ UmiU. Mt».. B. U. A.

A 
LUG.VSE «nia saleta. cora ura grande
quarto de conimuniaição, em casa «Ie

gente séria; rua Menezes Vieira 30. sob'.
(46Ú7 1-.) »

AiLUG-VSE 
a casa assobradada dn rui

Voluntários da iPàtria n. 37», aluguel
¦320%; trata-se cora o sr. Carvalho. 11 rua
de S. José 11. I». das 3 is ,4 horas.

(4S04 1'.) K

A LUCA-SE um esplendido armazém; ira
«ílrua Cosia liarros, esquina dc KW»
Sayão. Ü955E)A

A 
LUGA-SK o Rrande «armazcm da ave-
nida Lauro Müllcr n. 823 (Caes do

Porto). Trata-se á rua Visconde do Inhau-
ma n. 3-5. (4^33 gj J

ALUCA-SE 
somente para eseriptorio ou

consultório o sobrado da rua do lios-
picio n. 129, quasi na esquina de Cru-
«ttayana. Aluguel barato. (4oSoI.) 1

ALUGA-SE 
o i°. andar da rua do IIo3-

picio 11. 120, defronte da praça G011-
çalves Dias. bom para ofiiciua dc costura,
atelicr de chapéos, pensão, cR:.; informa-
so no mesmo. (48*13; Ei, )

a casa a. 21G da
peno da rua Frei

Caneca; trata-sc com Peixoto & C. AJían-
«lega i-, (4081 lv) J

ALUGA-SE 
r-or 80$

rua de SanfiAnna.

AI.UGA-SE 
um bom quarto a dois rapa-

zes, por 30$. Dá-se pensão, desde 5»í
mensaes. ltua da Misericórdia 11. 57. «»
andar. <«J<?--5 ''•) J

Roupas brancas para
senhoras e homens*
Roupas ila catna,mesa,
camisas Bertholet «o

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 sEaí2S*--
(BX.CBNTRAI-) iÀnh0f oreíon0f a/oa-" i "Todos os artigo.4*, desta, casa são vantajosamente co» Ihado.

nhecidos não somente pela sua fsuperioridade como Punhos e collarinhos,
pelos sraits preços, que desafiam toda concorrência. otc*. etc*-

A LUCA-SE 'sala-espaçosa, linda vista;, rua
¦ XVC.s»iaup 47. Cluria. (4513 »-) J

A 
LUG.VSE uma excellente sala, com tres
sacadas dc frente, nu-bilada, a moços do

comnicrcio, ou casal sem fillios, de trata*
mente,,' o.ti easa de pequena familia; na
rpif <fi Riacliuclo 95. (4695 I") M.
i*35í
:.'Á LUCA-SE uma boa sala cm casa" (ie'^ippqucna familia, mobilada e cora : |icn*:
são; tem telcpliono; á rua da Lapa 27, sob.*- -' (4« 70 F) R¦f-

bom quario a moços sol-
sa de familia. .Mugur'.

30$; rua'dc S. 1'edro n. 324- (47Sõ K) R*
ALUGA-SE 

um bom quario n moços
teiros. cm easa de familia. Aluguel

ALTJGA-SE 
ura bom quarto, era casa dc

familia, a 11111 ou tlois senhores ou mo-
cos; na rua General Pedra n. 23. avenida,
casa 3. • (47<S*2 E) «

ALUCA-SE 
á rua Uruguayana . n. 139,

um predio de dois andares, junto ou
separado, sendo os sobrados a um so uiqui-
Uno; chave e informaçjej 11-a rua Klorano
Ptixoto 11, 4, htftcqiii.il. (3p6--I'.) J

A IjUGA-SK sobrado novo com 6
-tilqiwrtOH. 2 snlns, lniiilielvo,
W. C, cópn, dispensa o liom ter-
i-aco com taiiquc; na rua dos Ar-
cos u. 3; ns chaves estão n» loja.

(S 987) g
ntobiladou, inde-

arejados; 11a run Silva
(3953 B) J

ALUGAM-SE 
uma masnifica sala dc tren

to c um quarto, completamente indepen-
dent°, com clcctriculadc e todo o conforto,
com ou sem nensão, com ou sim mobilia. em
cesa dc casal sem filhos; rua da Lapa 12.

(.1701 V) R

^tt-GA-Sl-; 1
.¦tlale familia

ALUGA-SE 
confortável predio, á praia

de Botafogo, próprio para familia. dc tra-
taiiictitõ; informa-se praia dc Botafogo 78.

(1687 O) M

ALUGAM-SE 
salas nara cavalheiros dis-

tinetos; rua do Cattete o3, sohrado.
(JS40 G) J-. —

¦A .LUCA-SE o confortável predio da rua
-tídc 1'ays.uidu' u. 196; ai chave» 110
armazcm. (42G5G) J

ÀLUCA-SE 
o

run do «Oiittcte 11.
loja (idiarmacia).

andar do predio da
91. Trata-se «a

(464a G) S

ALUGA-SE 
a boa casa da rua D. Car-

Ios 1 :-'4. .-.s chaves no arma;
(4:05 O) )

um maffntiico quarto, era casa
de tratamento,' a empregados

ni conunercio ou a cavalheiros decentes;
lagar. «saudável, bonde de 100 réis; rua José¦1. -Arcncar 35, Paula Mattos. (4037 10

A LKG.\.SE uma casa. na rua Visconde
XVde, Paranaguá n. .7. UDr 120$; tendo
tres tjittr.os, duas salas c installação. ele-,
clrica; logar saudável, com bonitas vistas;
eir. íjauta Thereza; as chaves cstfio no 11. 59-

U6G-3 K) J

i_rakJJGA.SE o 3" andar «Io preilio i.oS
jtXtiã rua do Passeio, próprio para atcliçr
ou rapazes solteiros. (tS;j K) M

A LUGAM-SE quartos.
x3Li>end«Uç9
Manoel 134.

PRECISA-SE 
de perteitas corpinheiras,

com pratica de boas oííicinas; ave-
nida Rio Branco 127, e° and. (4880 D) K

PRECISA-SE 
d« uma pessoa para Ia«

brioir sabão; com perfeição; não sc
achando cm condições, c inútil aprcicn-
tar-sc. Trata-se ua rua Senador lViupcr:
n. 128. (4638 D) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira para o

trivinl, e que durma cm casa dos pa-
trúei; n li.i.íc na rua liarão dc Mesqui-
,.. n, 1V6 Aiid.iialij- Grande. (4053 B M

ORECIÍSA-SK de uma lio.l cozinheira;
I rua Cnnsclliciro .Sampaio Vianna 43-
Rio Comprido. (4S43' II) J

ORECSA-SE dc uma cozinheira, á run'
.1 Emcrencinna 11. 23 — S. Chrislo-
,-'So. _____ ____] g
ORECISjV-SE de uma cozinlicira; na ove-
1. uida Salvador «lc Sá n. 187, sohrado.

(171O B) M

PRECISA-SE 
de uma mocinha recolhi-

da, para cuidar dc creança; na rua
Alico Figueiredo n. 83 —. Estação* dá
Ri-achuclo. (4<i*|S D) J

PRECIS.VSF. 
«le uma empregada para

todo o serviço, e que durma 110 alu-
Ituelj na rua Alice Figueiredo n. 88 —
Estação do Riachuelo. (4647 D) J

PUECISA-SE 
de um pequeno dc 13

15 annos, paro serviço de caía de
familia'; avenida Mem de Sá 11. os- , _.

(4S38 D) J

AtUCA-SE 
uni 3o andar na rua do O.-

vidor; informações, por iavor na Joa-
lheria Bove, na mesma rira n. !;•¦• _

Utii 7') J

ALUCA-SE 
o 1- andar «Io largo de São

Francisco de Paula
da Perfumaria Nunes.

35. por cima
(3080 E) J

a 30? e 45?. mo-
casa de familia; na praça

Mau5 11. 67. :- amlar. (4615 lv) J
ALUCAM-SE 

quartos
bilado».

ALUGA-SE 
ã rua

q
Pe!plii:n 113. um

.quarto, á villa do mesmo nome, casa
VI. eom luz electrica. por 35?. » casal
sem filhos ou a uma senhora su, que tra-
balhem fora. (457SK) K

ALUGA-SE 
2 quartos juntos, sendo '1 de

frente, pnnto muito central, cm casa
de pequena familia. Tratase na' rua Ma-
reclial Floriano Peixoto u. 17'J. casa dn
fumo;. (uso K, J

ALUGA-SE 
n casa n. (il ila rua Dr. Paulo

de Frontin (antigo Mono do bcimdo);
as chaves estão ua mesma das 10 as 5 ,n°raJ;
da tarde. U663 h> R

t%OJt»IK'^t*WStV7)áKWr-

CREADOS E CREADAS
JJRECIS.V-SE de uma crcad.i para co-
i. zinhar c r.rruniar, cm casi de peque-

ci fnmjlta; á r.:n ?i tle Novembro n. 116.
Villa Ipanema — Copacabana.. U39-'U)J

JJUECISA-SE dc uma crcadai branca,
X para easa «le ura casal estrangeiro.
Paca-se beni: rua Conde dc Bomlim n.

. 11*79. (4181 O R

flRECISA-aiS dc uma'creada, na praça
} Tiiildeiitcá 11. C.|«. <->8q.t gj g
"rtUEGÍS  . .,¦¦-_.

I viço. de 1:1:1 casal; na rua do Sena-|»-vl!.! ISA SM
viçni

II, ?J.

de. uma nioea para ser-
ua do Sena-
C488J C) 1!

WWIÍÍilBWii«:: m 'C?:''i:K.J:Hi'i!íaili»Si!Wai*9™
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Para vencer difficuldades pbyslcíis e moraes, dominar vossos inimigos,

destruir invejas e maleficios, ganhar dinheiro em negócios, ser feliz.em
amizades e gozar saúde e bem-estar, compre já nm CASAI, d; íAUKAS
DF. CEVAR, poderoso talisman rece bido da índia Oriental. — Kcinet.o.
GRÁTIS, informações minuciosas e interessantes a quem enviar 300 reis tm
sellos novos do Correio, dentro de carta, — AKISTOTKIiluS I í.\JrI.V-—
Ill*A SEXHOU DOS 1'AS.SOS 08, sobrado — 0A1XA 1'OS'IMi t>01

— UIO. <>• ai4i*'

A liUOA-Sl) na mu da Urucua-
if* yanu Í.44, 1" aiulnr, unu» liou
sal» com nm quarto, cozinha; luz
electrlcn e banheiro, próximo ij
ina Buenos Aires. 4520 __] M

ALUGA-SE 
uma esplciidida casa eom

boas iiccomnradaçõc." para pequena In-
¦milia; na rua Nova de «S. Leopoldo: 791
os chaves e.«táo na mesma rua 11. 81 iven-
da): irata-sc com os srs. Oliveira I.opcs
Silva St C. na travessa do Commcrcio £4•

(44-'3 E) J

 frents,
.etn boa casa nova; na ma Silva Ma-

noel 48. (4873 1') M
AtetíGA-SE uma .bella fala do
ÍÍl-I

AiI,UGAM-SE 
sala de frente a dois com-

dos, a familia ou moços sollciros_; na
rua d. Quitanda -109. (466t E) M

k I.UC.VM-SE comniodos com ou sem
jÜLpcnsâo; 11a. rua Marechal Floriano Pci-
xoto n. na, i". (4745 E) J

f-L-WiliniilWUIWIIBiaiiijtt^^
I AO DEITAR... a

TOMAE UM CAUX DEM

1
'íii:*l£:M!!«;ia!i:Blli*^«:í*iiS^aiii!B!ll!lB:i

Guaranesia |

A LUGA-SE a casa da rua Euphrasia Cor-
-tiVca n. eú, amiga Maroucza d.is Santos,
cent todos os commodos Dará familia de tra-
laiucnto e porão habitavcl; para ver, na
mesma casa, das 2 horas da tarde os 4, c
trata-so na rua i" dc'Mar«-o n. 8 (armazein),
cem o sr. França. (4681 (OM

LUCA-SE um bom quarto de írente, fito-
bilado, com pensão cin casa «le família

«le tratamento; na rua Nery Ferreira n. 14,
próximo á praça Jos«í de Alencar. I4559G)K

ALUGA-SE 
por 132$ o sobrado da tua

Ilapiru' 130-..; aberto das icis:.
(4396 J) J

ALUGA-SE 
o easa 11. 1 da Villa Maria,

sita S rua Gonçalves n. <|o-A, com 2
solas, s «íuartos área coberta cozinha, quin-
tr-i, installação electrica, uor 8o$;-ascbaves
na casa n. 4. (4-úJ- J) S

AI.UGA-SE 
um quarto eom janella. ein'ogar socegado,- a iwssoas que trilha-

Iliem fera; na travessa Santos Rodrigues
n. 9 (Maia Lacerda. Estacio); trata-se até
ás 2 horas. (J)

4 LUCA-SE o predio da rua Alice 11. 44,
XX.T,aranjeiras, com 4 quartos, 2 salas., cn«
tiada. banheiro despensa, cozinha c quintal;
pintado u forrado de novo; as chaves no 56.

(462J O) J

ALUGA-SE 
n casa da rua de S. Çlemcn-

tc u. 490 (iardim da largq dos I.eocs).
c«.m bons dormitórios, chácara, etc; traía-sç
na rua da Quitanda 74- (_______L__lLJ

ALUGA-SE 
bom oredio na rua General

Severiano 142. Botafoeo; tem excellentes
acronlniodaçúes para familia. banhos quentes
c frios, luz electrica, raa,.ete.; as oliaves uo
n. 91, c trata-se na rua D. Marianna 83.

(4818 G) J

A I.UGA-SE. pnr 2ío$. a casa da rua Ba«
-ttLrão dc Guaratiba 1S.1. cont boao «icooni-
modações para familia; trata-se na rua- «1.1
Alfândega 12. Peixoto * C. (4085 (,) J

Al,UGA-SE 
parte do 1° pavimento da rua

Sachet n. 11, constando de 2 bons quar-
tes, ampla sala c'¦ dependências; trata-so no
mesmo;* preço 130$. (394° __ -^

saía para cs-
.criptorio uo 1" aiiilar do .predio novo

do Iar.;o dc'S. Francisco dc Paula "«dl-
U407--E) J

A LUGA-SE uma magntfu
Ac

A LUGA-SE por or.$ mensaes a parte do;
-ClLfiindrios do 1" amlar do* predio da rua
da Alfândega 11. 100. tendo tres quartos,
«liras salas, cozinha, banheiro, iluminação
electrica; chavc.i ua mesma rua 11. _-¦<-:
onde sc irata, com o sr, Maia, telCBlto-
ne 1870 norte. (43?» E)J
~\ 

LUGA-SE, para qualquer negocio limpo,
si-n maniiüica loja do credio 11. 24» "¦>
rua da Alfândega. (2530 b) =>

CASAS E COMMODOS, CENTRO
AI.UGA-SE 

a boa casa n. :5o da rua
General redra, uropria rum qualquer nc.

rocIü, tendo «as fundos boa moradia para
familia; ISQ$. (25.1Ú E) í?

ALUGA-SE 
a loja do 

' 
predio da praça!

da Republica 11. 93, - própria 'Para fa«
milia; as chaves cst.lu no' sobrado o. tra*>
ta-se na avenida Rio Branco it. 5o( l°
andar. (ffòoS 1-,) J

A LUGA.SE prrto da nvenida Rio Hran-
Xico, uni quario bem mobilado, lem te-
icphouc e lu^ electrica; na rua Nova, ijot
em frente ao Tbeatro iMienix. f40;5U> J

;A-S'ii dc uma _ mvadmra p.ira
dc nenuena faraílía: á rua São
11. 28. (4(..;0 C) J

:ri.<«VSE de 1:1.-1 meuitia pira um
kisit, mn Visconde do Uio llrancn

: A, casa 5. (4719 C) R

Í)KI.C1SA-SE 
di: uma rapariguinha para

«.•".'¦,*« leves cm casa dc tratamento,
c ri:e i- ,-!i .'.e creu::?. (4748 C) R

JíKECtS.VSE
na

/ i^mtmaesntNKTxamtiKtesvxàt:

: ama ropcir.i c arru
indo ua alugue
«\.-.vicr 11. 55.1-

-rauFuu.wr.-Mi

A LUGA-SE um quarto mobilado, còm todo
X\a conforto, a cavalheiro dc tratamento!
avenida Passos 40, sobratíOi cawi de famUia*

(4091 E) R

A T.UGAM-SE dois grandes quartos, uma
Xlegraudc sala de jantar, cozinha, banhei-
ro, éte; para penuenn família, par 1^"?
lnênsacs; na rua Visconde do líi.r llranco
11. s, sobrado, perto da praça Tiradentes;
para tratar das 7 ás 9 c das 6 ás 8.

(4105 1*.) II

ALUGA-SE 
uma boa saleta para escniilo-

tio 011 aposento; á rua Clulo 11. o. 1°;
((íjoIí I\) M

A LUGA SE uma parla, nroprla para qual-
X3-.|iicr negocio, na rua dos Andrnda.. nn.
esquina da rua da Pr.iinlin (irei ____

A 
LUGA.SE um sobrado, nor u"S. na rua
General Câmara n, 180; as cliaves esluo

110 botequim, de fronte; tratr.-se telephone
1178, Norte. (1098 I',) M

A l.UGA-SE casa de familia. rodeada de
-tVj.vdiir., uma formosa s-.ila mobilada'-
um coinn-.cdo prr 25?. telcpliono e luz cie-
ctriea; na rua do Rezende 11. 108, esquina
Riachuelo, (4.197 W J

ALUGA-SE 
o andar lerreo, para l:m:i-

lia cont seis aposentos c quintal! na
ma General Câmara 353. WJSW b

om teleplio-
Úa da Quitanda 11. 50. '", an-

(.Uo3 !',) J

jattete, wmi\m,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALÜCA-SE 
por 50$ lim

de frente, com mobütá,
espaçoso quarto

para uma ou
(luas pessoas, cnsa limpa c socegada, dc
fauillini na rua Voluntários da Pátria. 429.
__ _^ (4..37G) J

A'I,UGAM-SE, para familias dc tratamento,
^cir.s casas da rua Kcal Grandeza tis. 33 e
43, c na Villa Montevidéo, com 5 quartos,
:: sjlsí, dita «le entrada, cozinha, copa. des-
pensa , 2 banheiros, luz electrica, quintal,
jardim, etc.; para ver c tratar, na mesma
rua esquina de S. Clemente 11. 333. ar-
niaZeiii. (3190 C) J

A LUGASI-SIJ, em can sen; creanças e dn
X-l.nr.nt11 asseio, tuna bella sala c quarto
iiia-píndcntcs, beni mobilides, lua electrica e
mais commodidadcs, a casal ou cavallioiro;
rua Dohi de Dezembro n. 12, quasi esquina
«h..I''lainenRo. (4038. C)R

casa de família, dois
um separado; da-Se

rua Corria JJlttra 7*1. Cat-
(4039 G3 R

i LUGA-SE por CoS. uma sala indepen-
«Ailenlc, com 2 janellas dc frente; rua do
Cattcte, 213. t-i6*- G) '

i I.UGA-SE a.casa da rua Real Grandeza
-tt.u. 24-I i trata-se uo 11. --'. ^otaiogo.(4819 G) J

A LUGA-SE, por 90$. uma easa com 2 sa-
Alas, 2 quarlos, quintal, etc.; forraila de
novo; as chave? tia .'adari*. da tua de Ca-
tuuiby; á rua João Ventura 11. 7; trata-so
á rua da Assembléa 49 sob. (4431 J) J

A I.UGA-SE uma pequena casa, nara
Apequena familia. logar muito saudável
e muita larjucza; traves'^ do Navarro 25,
antigo; iufonna-se ua rua Ilapiru 90. venda.

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGAM-SE 
«-.".sas. por 6*1$ e 5«.í,""ave-nida; rua losé Clemente n. 8t, praia de

S. Clirístovão; trata-sc lia rui S. dos Tas-
sns n. 216. Õ943 I.) S

AI.UGA-SE 
por 1 Go$ urande caía com

quatro salas, cinco quartos e mais dc-
pendências, anua, elcctricidade, chácara;
na rua Leopoldo 262. Unql,) R

4 LUGAM-SE pequenas moradias de portas
Àe iancllus eom sala, quarto e cozinha, na
rua Colina, 26. Estacio de ea. (2843 J) J
"' '-II^SwiilililHrKIiililtiRlIlIlililliWlliB1!!*»!^
I A'S REFEIÇÕES... l_ |
I-, UM CALIX DE I
ã Guaranenia f

ALUGA-SE 
em casa de familia, & rua

Aristides Lobo n. 337, magníficos com-
modos a casaes sem fillios. cavalheiros 011
senhoras de tratamento e bons costumes; a
rui, é servida por «"versas linhas de bondes
dc com réis c a casa. além dc ser muito lim*
pa, dispõe de um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores, trata-se na
mesma eum o sr. Oliveira.  J

TuüAiSE a casa 11. 128 da rua Rene-
dicto Ilypoüto; a chave esta no armazém

da esiiuiiKu U7U J)j»

A LUGA-SE a casa da rua Pereira: do Al-
Atneida 3, orONimo i rua üarao de Uba,
trata-se na rua da Mattoso 96. (401.I J) J

A I.UGA-SE uma esolendida casa. bem mo-
«mbilaila. eom seis quartes, salas, ele., pomo
liahilavcl. para familia de tratamento; na rua
Marqucz dc Olinda, Botafoiro; trata-se ua
mesma rua n. 8fi (padaria), das, 11 da ma.
iiháq 11 1 d.i tarde.. (470.) 10 K

A LUGAM-SE comniodos.
XiLsaReiit 78, Botaioso.

m
IPANEMA E LEBION

A J.UCAM-SE. em
-ÍXiuiírtos juntos.
pensão,lete.

ALUGA-SE 
bom eseri.plqrio

ne; na ru
dar,

A IiüGA-SB uiitn liou stilu tio íi-ct-1
-tV-t,., mobilada; com iiensiío. iuiv.i :
canal tio trntiiiiiüiitn. casa ilu tüUp-_j j,.-,,,.,,,,. ,_
respeito: riiíiCostii Bastos <^. ''¦-'< 

\ TTee-ZT
nroxihio ti rim «Io Klaclniolo. l-iiu-i..--^—.-—-^proxlni' s «S,
O 15.
des H. Francisco. Olillo. Priieti Uj: A f.UÇAJSE ,a casa. 11.

r«'l. O. 4618. (.T «ISa) M^-ACrnz. I.uiia- (IV-ilatogii)

ALUGA-SE 
o 2" ai

sembléa n. 13.
:idr,r da i"ua da As-

(4 -'39 E) S

A LUGAM-SIÍ maRnificas casas, tendo boas
iltjicçohiniodaçSes r luz clec-rlca; na Aveni-
da )). Luiza, rim Euplírasia Corrêa 41, prj-
ximo ao largo do Muchado; o!iii.ucl Uo?i
tratii-se com o encarregado. (4-02 G) J

iVí.PGAM-SE casas magníficas, na con-
..."i:.-'av,'l Avenida Rclla Vista, na rua
!'i*,'i"..-:a C-).-:ía 42, próximo ao largo do

chiglicl 11..ÍÍ trata-se com o
(420lC)J

ALUGAM-SE 
um Rtibinete e quarto an-

nexo, 110 1" andar da rua da • Assem-

ALUGA
fXquarto«i
paies
anda

mobilado e com pensão, para ra«
na rua Primeiro d; Março 20, .-."

U/27 D R

plHIBBl5Bfc!8IHM^
gr©a*í*3íieoe a raiz do ca

i.i- (42*10 E)

A LUGA-SE a casa n.
«íi-rua Frei Caneca 11.
11, ^0, ondi: sj trata.

23 da travessa
com sala de vi*

sitas, sala de jantar, banheiro com W.-C.,
Erai(de*quarto o.-.ra creado., área com YY. C,
«¦íiíifilia; e na parto assobradada quatro
n-iitrtos. Preço íEof: trata-íC na avenida Rio
Branco ti. so. 1. andar. (.1102 10 J

\ LUGA-SE uni bom quatto mobilado,
Xlein Casa dc familia, banhos de inar. per-
lo bondes á porta «Io Leme e Ipanema;
tr:*ta-.,c no Correio de Copacabana, tlu 1

ALUGA-SE 
o predio. nuasi novo, na rua

S. Carlos 20, perto da rua Estacio , de
Sá com 2 andares, proorios para 2 família?,
com 2 salas, 3 quartos cozinha o mais per-
tences cada um; as chaves na quitanda, cm
frente; para tratar, rua da Asscmblca 4-
picço commodo.. U5'J- J) •>

ALUCA-SK, 
para famiha, a iioa casa n.

31 da rua Tot-c Clemente, cm S. Christo-
vio, logar muito saudável; preço »«;$•

(.*;.|6 1.) S

AT..UOA-SK, para familia, a hoa caía n.
1. da rua do Mitioso, a 15 minutos da

cidade; prcvjo 160$. (2516 1.) b

AI.UGAM-SK 
boas casas novas, na mo-

derna c hygicnica Villa Kuçenle, 4 nu
Mariz e Barres ll. 559, próprias para fa-
niilias. (233.J I,) a

ÁI.UC..-SE, 
para familia, a boa casa n.

47 da rua José Clemente, em S. Christo-
vão, logar muito saudável; preço ijoSooo.

(-¦5.1.- I.) S

ALUGA-SE, 
barato, a boa casa n. 71 da

ladeira João Homem, com um nugiufirc
terreno; a chave eslá no n. lis; preço 14;$.

(.'5.I.. I.) S

A LUOA-SK, para família de tratamento,
XXa esplendida easa 11. 237 da ma Marii
e liarros, com magníficos aposentos; preço
243$ooo. (25.15 I.) S

A 
LUGAM-SE casas novas com duas ta*
Ias, dois tons quartos quintal, lu-

nlteiro e \V. C. dentro de casa, electri
cidade, entrada independente, etc; na rm
Jockcy-CIub 11, 157, casa 11. dal 6 ái
12, nicnon nos domingos. Trata-se na rur
do Ouvidor 11. 183. Tclepbotn 3117 ^"or
tc, <las 4 úa 6, coin Cliacon. (91.3 I.) J

A LUGA-SE um bom quarto, em casa dc
Afaiuilia, a rapaz solteiro, na rua «Ia Luz
oO Rio Comprido. (4«6a .1) K

ALUGAM-SE 
duas.boas casuilias osso-

bradadas com dois quartos, duas salas,
cozinha, quinial e todas os coimnoddadcs
.por ioi?, e outra por 51$! as chave» na
rua 11. Fcliciana 179, açougue. (4l'.i.>J) J

AI 
UGA-SE por preço módico a casa ua

rua da Estrella n. 59, tem seis quar-
tos c mais dependências, jardim, quintal c
elcctricidade; as chaves estao no n. 53
o trata-se na rua Sachet n. W^™loj

6 horas.
'(•1382 

H) J

ALUGA-SE 
.por 263$ mensaes o predio

it» rua' Nossa Senhora de Copacabana
n (J3l, cnm duas salas, tres quarlos e um
rata' creados, banheiro com aquecedor, etc;
as cliaves estão por favor no armazcm
da üsqninn c trala-se na rua do. Rosário
11, 57. sobrado. (4326 II) b

A LUGA-SE um aposento, para descanso,
i"i.c'ii caia de nesioa discreta, no bairro dc
Copacabana; resposta para n Posta restante
dn agencia do correio, a Pontes Ferreira.

A LUGA-SE o predio n. 7 da rua Marinho
XX1 quartos, elecirieidade o gaz; trata-se a

da Alfândega n. 30. 2" andar; r,s_cha;
n, 28, Egrcjinha. (-"57 II) T

ÁI.UGA-SE 
um esplendido spbràdoi :'« rua

.Salvado: 
'" '" "'

iSfBTBí.-Iít'

50.

1 POMADA
S iillll
•Si

tes33© c eSEtííiaia a caspa

OUVIDO». 1«S3

EMPREGOS DSVERSOS
Ul! fflliBiBÍ»lBlil!IWilil^^

•. [.UGA-SE 11;
/ Vãe, pri sw se

1 t i :\ ; l\.r,-'-\i

1 hon. jcr.íinciro c liorti'.*
piei mais serviço.-; ua

13' Oojal. (3601 I.) )
'-, LUGA-SE um casal uortURitcz. podendo

iVicr (j homem arrumader de miartos, cm
-,<¦.¦:.. '¦ d nuiílwt uarn arrumadeira; trata-

uu rua «Maria José i«. .1.;, Estacio de 's:i.
(ru Cl M

1 10-iTUREIRA, «
I ¦ fziiulia; rua II

abam

(•¦1 rr'*e ;;*í para casa dc
ilario Gouvêa n. 85 —

(.15.1: S) R

ovVFFF-KECE.SE um moço com grandes
.11-1 no commcrrio, píira vcmlc

t'mr cu viajante, tio inlerior, dando tc.-iai
ns informações prccláns sobre n sua ron*
>,:cla; caríaü nesta rdJacjão, com iniciaes
I'. E. (4045 S) .1

A HTGAM-SK n" osplcniliilas ca-
XVsiis com cxccllcnlo visla mira «
balifu tio Iti» d" Janeiro, á ruu an
Gloria 11. 0; ns chaves 110 11. 8:
trata-sc m> Banco do Minho, 11
rua ila Quitanda, 11. 151.

A Tjl'(iA-íi!«; unia casa na rua Kcal
XiiOriindeza 11. U9, cuni !i nuat-tos
2 snlns e mais ..i.ueniliwia.i. luz
electrica, etc. Trata-se 110 llnm-i)
tio Minho á run fla Ouitnuiliv lui.

PRECISA-SE <!c 1:111 oíiicial dc barbei-
1 r_'. para í erviço mcuial; r.a rua Ca*

: ;-i"a Machado n. -,;Q — Rio das Pedras,
i'.. 1-, C. Urasil. (3O81 li) J

A LUGA-SE, iunlo ou scDarailnnientc, o
XXfo*andc predio ò- tres uavimcníos, toa*
du todas as commodidadcs modernas e hy-
gienicas, á rua Barão do í.adsrio n, 37:
trata-se á rua da Misericórdia u. 16, com
o Agenor. • tjfili F) J

t, LUGA-SE «
XéVlti., Uranco n.

rua Visconde
C1SC4 E) J

da avenida i
; ;is chaves 1

(4343 a i'..i

A LUGA-Slí. na rua da Praialia 11. 3, pcrlo j
-CXda rua Msreehal Floriano, um espar.oso i
armazcm, próprio para nesocio nuc seja lim- j
pt.; as chaves estão na rua dos Ourives u. {j4. i
onde sc trata. (1-55 E) S :

A LUGA-SE 0.esplendido iiobrailo da a.ve«
ÍS-ni!.i Gomes Freire n. :-:, esquina ca
rua do Kezcnde. U5f'-.'V J
"Â.LUGAM-SE 

dois «íuartos. em casa de
jtVí.iiuilia. sendo 11:11 dc fronte, e precisa-se
de um companheiro, á rua Hospício 51* y'):

1.1533 1.) k

!; tun nitarlo «!: fren-
solteiro; avenida luo

(1509 H) J

I>KEC15«\ 
SE de' uma menina de :; n

16 «nnots, para eervícbs leves, cm
¦ de Ininiliii; :'i rua do Senado 11, 63.

(|8|i C) J

A 1.1'GA-SI'. unia casa á rna Vny-
Xlsandu' 103. As chaves á ran
Marqucz do Abnuites 11. 30. Tra-
ta-se no llanco tio Míulio, a rua ua
(juitamla ll, 151.

A Í7UGA-SU unia cusa nn rua Tn-o-
Xi-nnlilo 11. 14 (avenida), com II
iiuai-los, *! salas, illiiiuiiiaeão ele-
ctriea, etc. Vreço 65$000: chaves
e mais iiifoi-niacõi-s no n. 1G; tra-
(a-se no Baucò do Minho, á rua
da Oultanilii 11. 151.

A9.UCA-.SE um quario em casa dc iahn-
jti.lta, a uni ou dois rapazes do comnier-
cio, t*;tcr--o pessoa seria; na rua dos In*
validos 58. . (i3G<j E) R

familia, hons
\LUGAM-SE. 

em easa
quartos, com janellas do frente."o pessoas

30,
Ií) Rde tratamento; na rua D.

,A I.UGA-SE um
jttUimpo, casa de

icio 11, iSf),

Manoel
(4S99

•to eom janclla,
i.i rua do lios*

(.•sr-- E) R

er.cítdcrnadúr .
:;• de. Novcm- I,

tt-ISolJ) J

'>!;!...,'iSA'SK de 11111 bom
1 de Üvroj impressos; rua

1 .' !.. 22\, íp.iucu>a,

|iRi:t.:iS.\.SE de
« ir.idcira. paia

Í)!l.ii 
íSA-SB de uma cmprejsdn qvcZ\,i"ii.\ p.o aluguel, paru -serviço dc

:::•. '«.'. .: 1 «• duas creanças, re::. tratada
:¦:> : t- -...1 da casai ordeuadu -n>, na

* Ur. ;¦ 1 Neves '11, eo — Estacio
: íi. (15-: U) J

A 1,VGA-SI1 o espaçoso armazém
-ti.» run ile S. Christovão 11. 110.
com dependencins p.-ira fainilin;
as chaves 110 lAailoiieiro ao Indo.

uiiía copeira c nrrU'
trnt.tr na rua Silveira

Ul

rrutn-so no líanco ilo Minho
rua dn Quitanda 11. 151.

A 1.UGAM-SE as casas acnlintlas
-tildo construir da rua liarão de
Mesquitn ns. i)T£ C 03J. «Vs cha-
ves encontram-se nas mesmas;
trata-se 11» llanco do «Minho, á rua
ilu Quitanda 11. 151.

|.>i;i".i:i.-.. si*.
1 lu ,:• iV.hai
.:.. «io llOi-pici

ue um meu
com algum;

I >-•_:: CÍSA-Sl". de vt.\ prootn, de 12 a
1 i \ .-.i.iu.'H, r.o Restaurant Assyrio.
Pieícrc-se faltindo ülguns idiomas.

(.666 C) M

<. LUGA-SE a K-.ja da t-avería D. JLanocl
-íí..-;. própria para qualquer nepocio; ti.ita-

-— ¦—;"-," I •£: á rua Fliaroux i^, refinaipio.  
. pratica: na * I,UGA«SE um- grande armaicm para

U6bSU) M iiq._tal(|acr negocio cem nccom-.i oda.ões
rara familia: na rua Senador IVaijcu »9i
as chaves 'estão no arntasem pegada e
para tratar na avenida Rio I!ron:o u.< 93
a 07. (4C.10L J

A LUGASE a pessoa «lo tratamento', oplt-
21.111.1 sala do írente, com duas sacadas,
lun e limpesa. Preço ioj?; na rua «Ia ti-
rioca 3, 2' andar. .(4870 M R

A M GAÍt-SK tres consultórios
^Inovos, para dentistas; na rua
do Ouvidor llíS; trata-se na loja.

(J 18il) li

A LUGA-SE. por 4
XVie mobilado, paai
Rranco n. 7, a" anda

A XjUGAM-SG coniniotlos molilln-
-í^doi, com roupa de cama u p»n-
são, a cavalheiros distinetos, cnsa
de todo respeito: rua Costti li;»:--
tos 39. 1'ruxiiiio á rua Hiachuelo.
llondes S. Vrnncisco, Chile, l-rticas
11 e 15. Tel. C. -1818.

(,! .tlSSl 1-
A LUGAM-SE, cm casa de senhora só.

XXbons aposcmtos, na rua General Câmara
11. i;e, i" andar, n pessoa de tratamento.

(4532 E) J

JiiYentudf
- Alexandre

T*'a:t com o.-.ie 03 cabellos bran-
ces fiquem prelos, não queima,'não mancha a pelle.

. A Juventude Alc.sandi-
volve 6 crescimento do
e extingue a caspa com tres ap-
plicações.

Ycndc-sc em toar.-* ss
marias — PhannaciM c
rias. Preço 3$ooo rs.

dessn-
cabello

prvfit-
droga-

CorrOa'n. 48. Leme; tem 4
¦ala? 4 quartos bom banheiro com agua
quente, boa coe.inlia. Rrande tcrraço.e
nuintal; junto ao ponto dos bínde* e banhos
dc m.-.r. (32S7 K) J

\ I.UCAM-SE c.-.s.iü. com boas accom-
¦AbiodacSes, para familia rcfiular. a rua

1 Barroso 11. 67, Villa Mim;. Copacabana;
I trala-se 110 n. 73; 1'recos 110$ e i;o?.

(2532 ll' °
¦

A LUGA-SE, para familia. a esolendida ca-
«£\s.i n. 50 da rua Furqniin Weriieck, em
Copacabana; preço i8aj. (3536 }___)

A LUGAM-SE boas casas á rua Gtiima-
1 X\rães Caiporn us. i-'6 e 14S; trata-se

11:1 mesma rua n. isa. Copacabana.(-.-:

ALUGA-SE 
casa 27 travessa Guedes, perto

Machado Coelho; - -'- '"* ""'"
quintal.

salas, quartos, cozi
(4690 J) M

TOSSE
Xomc PEITORAL MARINHO
Rua Sete do Setembro 186

A LUGAM-SE as casas da ru»•íl-IJ. Maria 71 (Aldeia Camplstn).
transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois (íuartos, duas
salas, cozinha, banheiro o tannue
do lavneem, todos os commodos
illuminados a luz electrica. «\s
cliaves no local. Trata-so na rua
Gonçalves Dias 31, próximo du
cidade, a poucos passos dos bon-
des do Aldeia Carnpista, cuia pas-
sateni em duas seeções 6 de 300
réis. Alm-ncls 100S o 908000. Ii

A I.UGA-S
XXCabrita,

¦SE o predio n. 46, á rua Coronel
/XCabrita, S. Christovão, em logar alio,

livre de enchentes, lendo banheiro, varanda,
Oicctricidadc, etc, próprio para pequena fa-
milia; ebaves na orava Amcnlina ,|.:, ao lado
linha S. Januário, (4"= L) M

ALUGAM-SE 
duas easas du Villa Itama-

ratv; rua Visconde de Itamaraly ;e.
Aluguel po?ooo. (3i3o D .1

A LUG.VSE o optimo predio para Riirage,
XXtcndo acconunodaçilcs pnr«. pessoal, á rua
lockcy-Club 317; trata-sc 110 11. 330 da mes-
roa rua. (4.184 L) J

II) 1
'¦ 

l LUGA-SE. .por ícc*. a casa, para família.
! Á.V1I1 ladeira «lo Leme n. 26: as chaves cs-

tio no armazém da esquina, e trata-se na
i rea da Quitanda n. 00. (4 II) J

rua «Ias La-
,. freço, ^5?-
_ Ut--3 G) S

f.tíCA-Slí a cara n. 9 da rua do Cat-
tc:e 11. 1--: tratar na rua de b. ue-

Uotafogo. (433S C.I.

A LUGA-SE um quarto á
Ü.ranjeira3 n. 16S. casa 1

I
mente top.

AI.UGAM-SK 
uma boa sida gabinete

cora quatro janellas «le frente c a'coya
espaçosa, próprios para eseriptorio ou con-

Itorio; ua rua da Ctirioca 11
dar: trata-se na loja.

A LUC.A-S1
i-Xde S.
tão uo n.
rende 106.

(4-iiisií) j
E o excellente preilio da rua
.copoldo 11. líj-í •""* cliaves cs-

1 (íj e trata-sc na rua do ítc-
 _ l.llQfi El J

A LUGAM-SE citccller.lcs
ii.cbin dois quartos, duas
bom quintal, terraço, .ai-atoi
dante lu* electrica, por 0;í
Silva I!e,>o 33, Riachuelo, _b
dura junto ai largo Jacaré.

C.lr-.íi.
salas,

*ade
(+6

novas,
.osiiiha,
. Aibun-
na rua

Casca-
jiE) J

X>RECISA-SE 
de um treniuo, eom con-

duetá afi;utçadn» para serviços domes-
licos, 11.1 rur. «ie Santo Amaro 11, ij_\

(464= D) I

rjRKCI.S A-SE de
. para

trabalhadores de ma*
o K. dt- Kio. Trata-se

Nur.es 11, 1 rr, com o
,.5;i D.i R

nitEClSA-S-E
1 * docci tino:
niej. lV.e:-se
vrtider nietios
n;ue-..T!e. Pão
5. SaK-adoi u.

í>t-.i ;..'.- \ si"
.1 1-, Clll-J,
:¦-. I «• «H-o .'.'
l.:i:>. G-.iu.-.i'

íim Ijoin vendedor pira
os. n.nc venda 40njc.no por

2fin]w. Cí vendedor que
do (]tic se pede, não se

.1 «lc l.ot Divino; tr.ives.-a
:. 4-3- U'f ;oD) .'
C dc unia rapariga dc 12 a

, pr.ra o serviço de um ca-
mia 110 aluguel; ua rua Sã*.

11. e-ló, C3..1 25. (lO.lij D) J

ALUGASE por 50$
Citi; ira; ua rua t

loja defrontei 3
Núncio n. --,¦'.-

(46--1 E) !

LUGAM-SE oiitimos quartos
Lírente, sem mobüia, com luz

avenida Central 103. (F--

CURA radical da eonorrhen clu-o-
nica ou recente, em ambos 0:1 .iex.15 e
em poucas i'u'as, por processos moder-
nos,sem dôr;garante-se o tratamen-
to. Impotência, cancro Bj-pliilitico,
darthros, ecai.:::as. íeiidis, ulceras.
Appl. C06 e 014 — Vaccina de
Wvighi— estreitamento de urethra ; .'.ppl.
do poderoso especifico contra uioicsíias
venercas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diária? das S ás 1- e das 2 ás
10 da noile.— Av. Mem de Sá 115.

:05a da rua
na loia, on

S. Pedro 74, 1" andar. (4437E)S

4 LUGA-SE o i" andar
XÃ Sete dc Setembro 3S; traia
na rua

A LUGA-Slí, na rua da Altanilcga, esquina
XÜLda avenida Passos, uma boa sala c im*
birteto t-tido encerado, urot-rio para medico ou
dentista; as cliaves r.a pli&nr.acia. (.í-^-Kil

A LUGASE uma sala
Ajanellas para casaitrata-se na rua Alice n
1'ic.o, Scí.

de í Ue. com !
enliora séria;

Laranjeira:^.
(44" G) J

ilUG \-Sl. a casa da rua das Laranjei-
Aras n. «153, com boas accommodaçucs
„.,,:.[,.;.;;;, de tratamento; ns chaves cs-
,afl,a:mesma rua n. 410. e trata-se na rua
do Ouvidor «'¦'• eom Osono, (4333_G)K

àíUC.VSE 
a casa «ia rua General Men-

fia Ilarreto 11. i-l. eom dois quartos,
e («iilas as commodidailes para pequena, fa;
milia. _Í:_ÍliÜ

A I.UGA-S
Xio-atiba n

A-SE a rasa da rua Uarão de Gua-
. uS; a.i cliaves csião itii 13 !•
rua e trata-se na. rua do .Uo
is, com os Ttixeirn, Iior-

(437G G) ltsano »•
ges &jC

A LUGA-SE. Por I37Í. uma, boa casa. na
XXVilla Palácio, Silvçira Martins 7_-\ i
tcala-su na rua Ilosp:eio 141 1" 1 :

A I.UGA-SE á rua Gustavo Sampaio i;o,
i-VLe-i-.e. confortável, 11:-.derno predio para
familia de tratamento, com duas salas, seis
nuartoj todos espaçosos o arejado: com
initallacão de lua c campainha elcctnca,
-az aquecedor «: mais commodidaues ny-
sicalcas.fl modernas. Trata-se "^J,0,''',111^

A LUGA-SE uma boa casa, perto do mar;
XS-11,1 rua Salvador Correia II, 96 (Leme).
Trata-se r.a mesma rua 11. «14, casa u.

USl3 11' •'

A LUCAM-SE boas carinlias. assobradadas,
Xi-pintadas o forradas dc novo bondes dc
100 r«üs, próprias para familia regular; na
rua I'rei Caneca asa; trata-se na Avenida
Salvador de S.1 n*|. (1763 J) '<

ALUG.".M-SE, 
cm casa de familia de todo

o. respeito, cem uma grandi chácara, dois
ir.-jRnificos aposentos, com ou sem molnlia,
com pensão, a casal distineto e cavalheiro
sério; á rua Dr. Aristides Lobo 23. próximo
i rua II. Lobo; tel. V. as3e. .47 J) K

A I.UGA-SE uma boa clsinha, por Ci$; na
XiLma Carmo Neto 35; tratar, na avenida
Salvador de Si n«t. (4764 J) R

A LUGAlSE optima casa. á rua Costa Lobo
C\.i2; ver e tratar, cin Jockey-Club 3.19. _

(4385 D J

A LUGA-SE, para oeciuena família, uma
XVpequena c boa casa, poi preço commodo,
com í-bundniicia d'agua; na rua da Libèrdii.
de, ein S. Christovão; as chaves estao ns
11. 22 da mesma rua, or.de cc trata; bondai
de JoQkcy-ÇIitb. (436a L) K

¦' ¦¦¦¦¦¦— K- —¦ 
'—-—•>

ALUGA-SE, 
por i?.:S, o bonito nobradt

da rua S. Luiz Gonzaga n. 148, com
todas as commodidades para família de, tra-
tamento, grande quinial, bondes aporta, ele.;
a chave está na loja, c lrata-se na ipriicn
Sacnz Pirfia 11, 55, atí ás 10 e.depois das m
horas, ou na rua Gonçalves Dias n. 6; dil!
ia As 14. (4*lSo -') i

Chaves l'r.ri:i
iqol

(4..;o D K
A I.UGA-SE a caca «Ia rua .

X_Ln. 66, com bons comniodos, por i-'*''S
nicnsaca; chaves no 63. _^

ALUGA-SE 
a casa u. a; i da rua Eclla de

S. João. (4146 L) J

A LUGAM-SE casinha'), de 355 a 53$.
Xi-rua Viscondessa dc Pirassiuunga 84.

A LUGA-SE uma casa, nara negocio c fa
xVmiíia.
frento á

a rua Fre
Coríecção).

Caneca 
"436 

(cm-
(4708 J) lí

A I.UGA-SE a melado O.s uma casa. com
Xl-dircito á casa toda, para um casal) na
nta Presideule Uarroso 100; ns chaves eslão
110 11. 111. (4821 J) J

A I.UGAM-.SE quartos c salas, no largo do
XiEstacio de Sá 11. 77, trata-se 110 mesmo.

(4632 J) J

ALUGA-SE 
n easa assobradada da rua da

Estrella n. sj com muito boas accom-
modações para fair.ili.i regular, ga!. luz ele-
cf.ica, bom quintal c tres linhas de bondes
á pr.rta; a chave está 110 u. 67, ondi' se
informa. (l6St 7) J

ALUGA-SE. 
por 160S. a casa da rua Sao

Christovão' 534, tcnlo duas salas, trei
quartes, salcla, cozinha o grande quintal; oi
chaves estão no 11. 569. e irata-se na rua do
Senado 11. 1. (4251 L) J

A LUGA-SE, por aio$, n casa da rua Sil-
Xi-vn Telles 6;, coiu boas aceiimiuodaçues
pr.ra familia dc tratamento; tiala-sc^níi-ja
«li Alfândega 12, Peixoto sC. 40S3ID J

A LUGA-SE o confortável predio, para fa-
Amilia dc tralauiento, á praça berreira
Vianna 70 (Ipanema): trata Ee ,na pliariiia-
cia. uu rua Ouvidor 75. (4700 '') J

íÍüWSfoíosã
E MAN6UF

A LU(
B-dois

LUGA-SE por jíS. uma casinha,
quarlos. «luas sales cozinha •

n. 57
com bastante anua;

¦lerro do Pinto.
Carlos

(17

conr*
ter-

umes•I)R

(12 G) S

,. LUGAM-SE o Bobrado o a loja do pre-
Xi-dio n. 15 da rua do Riachuelo. juntos ou
eeiiaradauiente; as chav:.*. catão na phar*
macia proxinin: trata-ôc Ha rua Gonçalves
Dias 52, sobrado. (4259 E) S

i LUGA-SE um b-
X.Ví.i:.:iiia. na rua :.
na 11, 10, loja.

A LUGAM-SE bans áíblncles r-.r.i escri-
jí"i.*(:torÍj;i ou consultórios; na rua da Ca-
rioca Gj. 6o c 0\\ trata-so no Cúicma Ideal.

(.1529 E) I

* LUGiVM-SE
llllU boi

7JKE. I.SA «-'¦!'. «'.«• uma menina ,
,*"' c jnar^enc:ro, para ofiícina

dc

__m . -. .'.
ÜP. r -
ti ,1 _k
rV;'.'.'-'.': r 'i
m%m_-_K

1)':

~m

13 a
... rua

io U. 315—Hiachuelo. (46,-0 Ü1J
ÍA SE de tuna .cniprccada brasi.

o serviço du pequena ia*
1'rei' Caneca r„ 214.

(15:10 C) R

res «lc
Senadoi

m ejuarto,
tratamento,
Dantas 11.

sala hem mobilada c
;\ara casaca o senho-
com .pensão: na rua

13. (4893 Kl K

LUGAM-SEA 1-1'
XV li
telephone.
Carioca u

;;!.-!¦; c qvartos muito

2" anda
pcusab; rua ua
Tcí, C. J--04.

(40S1 Ií) J

A LUGA-SE uma sala
X.V.ile'.i«r. Tem luz c
¦Sete de Setembro 193.

para eseriptorio ou
tclopliotiei :n rua

(4S5I E) M

A ILUCA-SE uma bch sala de frente,
XS.com 011 sem pensão; na rua do Hospi-
cto ti. .11. -'• :::: lar. (484? E) J

A T.UCA-SE o sohrado da rua lie São
XXPcdro 11. 292, novo. com salas de jan«
tar e de visitas, tres quartos, cozinha,
quario dc banho, ipciuctia c6pa, tcrra.o, gaz
e vae ter elcctricidade; as chaves, estao
no n. 2.0 c trata-sc ua rua Primeiro dc
Março 11, ;-;. Jo meio-dia ãs .( heras.

(4736 E) R

A I,UGAM'SE, desde 45S a SoS quartos.
XÍLc S.1I15 de frente, bem mobiladas, ua
pensão da praça Mauá 73, 2" amlar. _

A I UGA-SE uma boa casa. pe.r t.2-'$, na
Xtúlfi facvló', Pedro Américo S4-» : trata-
s: ,,:1 rua do Ilospieio na i^«id.g. 

fi

t, 1,ÜGA-SE por 40$
Amar. com. mobilia
cisa de fam;
Dutra 7'-.

A LUGA-SE
-CLairistiivao
tratando sc n.

m quarto, pcrlo do
: elcctricidade, em

francesa; na rua Corrêa
(4536 ü) j

AT.U
XAqtta

LUGiVM-SE casas
rios, -' wlníi b:

Ignacio, i

n 2" an lar do predio da rua
Colombo »• .r.'j. onde *e vê,
rua Candelária 11. 53- ,

(3381 C) J

confo'taveis, com 3
nheiro, cie, pcrlo do
u.i S. Clemente -

(«572 '.) J

A I UGA-SE o sobrado do predio suo a
Xi-rua de S. Christovão n. 5 (para pequena
família); trata-se na lup. (4589 _] R

A LUGA-SE por 76? o rredio con: gran-
i-l.le porão e bastante agua da travessa
do Pinheiro h. 16. eom dois quartos, duas
sa'as, cozinha, pia, ele. __________j j

A I.UGA-SE o cnn:!«* nredio. complctamen
Xiie- novo, da rua da Gamboa 137. lendo rs
paçoso armazém, próprio oar*- aualqucr ue*
rocío c oplimo sobrado cetn 7 comniodos; n
casa cs:i aberta; trata-se r-a rua S. losi: 20.

(42.58 I) S

.^ii-*í>tí;**v3^**ii^S
*J*^i,M,iu;i-u'-l-l_aliif»li'luiiU*.«**"''

HADOOGK-LOBO E TIJUCA
A LUGA-SE. em casa de familia, á rua

Ana«ldoch Lobo 11. 417. .«nia s:ila de
frento c dois «mortos grandes, bem mobi-
¦Ivlos; coziniia ú i____mu______()5_[9____±__^

A loca:
XA<:'oiidc
Rsandes.

de Uonitiai 229, casas novas c
(44)8 K) S

ALU
X\.|,ai"

LUGAM-SE as esplendidas casas da rua
ticular Dulce ns. 2 c 5 Uo prolon-

«amento d.i rua Mariz e llanos); as cia-
vcs acham-se a rua Pereira dc Smueira
n. 59 |--'a«!aria)_« onde se trata- _______ j

de um casal, a um
com-

modo mobilado ou não, com pensão; para
rua Desembargador lsiclro.75,

ALUGA-SE 
em casa de um casal,

outro dc tratamento, um excellente

A lAÍOA-SI-l 11 easn 11. 5-1. ilu riu
jtJMGoiicrnl siIva Mies (Cnifio ili:
Mcsaiiltn), com « snlns, 4 diiai-
tos, (lcspcnsn, cozinlin, '2 W.C, ho-
nlii.-iin csnuiltiulti, luz electrici» «
bom quintal; »s chaves cslao 110
11. 60, cnsn 11. a. 011(10 so iiiloi-inii.
l>reço 172S000. (.IjlGlO) I.

A LUGA-SE por 112$ a casa assobradada
X-eda rua Cornelio 11. 64, cm S. Christu-
vão, lendo tren quartos, duas salas. Injui
quintal, jardim na frente, illiumiiaçfio cl<"
ctriea c mais depcndcncitis. A rua e bem
calçada e o logar não enche. As chaves
estão na n. 57 'Ia mcsnín rua e trata-se
na rua «.'oronri Carneiro de Compôs il. 35.
em 'S. Januário. (1577 __ K

AíLUGAM-SE ns casas de construecâo
moderna, com duas salas, ttes quarlos.

cozinha, banheira esmaltada, chuveiro, luz
electrica, dois W. C, entrada independeu-
t,« com hoa árc.i Undo quarto para crea-
do: na rua barão de Cotegipe ns. 08 c

Villa Isabel, preço 132?; as cliaves
10 mesmo. (4:^^l-,l>ido c Irata*!

favo
UsM L) l:

102,
no n. __ ____

ALUGA-SE 
a rasa da rua Ceará 12.

S. Francisco Xavier, tendo duas salas,
tres quartos, coziniia. caz. quinial arborisa-
«lo. jardim na frenle e toda rodeada «le
jancllas; as chaves eslão, por
cnsa dq esquina.

A LUGAM-SE casas com dois quartos,
XS-duas salas, cozinha, clc. Aluguel 60$;
na rua de S. Clirisiovim 36. __3S_Ç__) 

'

da rua It.irão dc Co-
pclo aluguel dc 80$. ten-

do duas salas, dois quarto» e quinial.
Praça Sete de Março; as chaves na rua
Barão dc S. Francisco Pilho n. =8p.

(4585 '•) "

ALUGA-SE 
a casa

tegipe n

informar na-_
com o sr Malhciros. (.1505 K) J

A LUGA-SE, por oreco barato, boa casa,
Xi.com dois quartos, duas salas c bem qui-
tal; na rua Cardoso Marinho. Praia l'Ormo«
sai iníorma-se na mesma rua Cardoso Mari*
nho 11. 7, eseriptorio. (*t!'Q __3

. LUGA-SfA5S
Casa i'ortun

loja para

A LUGA-SE parle de um nuait.", a rapaz ll
X.i solteiro, ua rua do Senado n. 7. ea:-:i 11: .
preço módico. ________! ___| J I

A HitiAM-SM o 1° c a1 .iiul.ii.es, I
-ii- dn í-ii.t 1" ti*' SInvco 11. ltill, jsalões corridos próprios pnra os-1
criptorio tle companhia ou com-1

Corrimentos
ouram-se cm '¦'< dias com

de Sa11f.Anna-n.-40- TiKi Sa mepclals as chaves eslão no arma;1 zoin do mesmo preilio c truta-so ;i

injecção Mar
Ru.t 7 do Setembro, -18C

A LUGA-SE por 130$ mensaes a confor-
XS-tavel «rara assobradada á rua Coronel
I'..dro Alves n. 23.1 (Pr::ia Formosa), com
ire-, bous quartos, duas boas salas e mais
commodidades; «ar. chaves estão no. armazém
,11 frente, onde sc trata ou com Corr.-a Ki<
beiro S C. ií rua Primeiro us Março
n. r--. Telephone 757 Norte, (30.ul) S

*, I.UGA-SE. para familia. a boa «asa n.
X3l-.02 da rua Santo Chri*.io nos Milagres,
com pequeno nuintal; Preço .tt. (2335 ___

Praça Onze dc Junho.
(3073 E)

V LUGA-SE uma esolendida s.ala de frente,
X.Veoui tres iancllas, casa ciníorlavel, ha-
nheiro,' luz. tclc..hor.c. a senhor de- traia-
mente; na avenida Mcm do Sa <»*..

(.',Cói E) J

pi-tm I
I-,

iSA-5E ce um copciro que tenha• .1, ( mi iG annos; ordenado ^oS,
."ir >,l do 11. 21.1. (4357 C) K

ÍSA-SK e.o nma empregada 'para
.Vi de i:m casal. Cond-ucta atian-
i.i Maia I.acc.d.i n. 41 — Capa*

(271*6 C) M

ISA SE uni ofíicial sapateiro c
rcr.di/, pr.ra concertos; avenida
t.__t4- 

1JHKCTS.VSE dc uma crenh para todo
serviço, rm casa de familia de trata-

aça ila Ban-
(4676 D) J

«ne:-.:,
ÍÍII.1.

bcr*;:pe p:

ira
A LUGA-SE r.:",i bella casa, com boas

XXsalas, on alufja-se etn commodos, a ia-
pazes solteiros; rua do Uczcnde 49; as cha-
vpá estão defronte; traía-õc brjro dc São
Francisco ai. e.ifé. (u.74 _' 1

•un do Ouvidor 67, lo.i n.
(-!¦<¦»

¦) lí

LAPA E SANTA TBS.Bip-

a:L̂UGA-SE cra casa de uma senhora s.>,
_. rtima sa'a para descanso; informa-se

na rua da Gloria 102, sobrado, (e.-.ji 1-') t

mim m da rua Chefe Dtvi-
53 (Sama Thereza);

zs chaves e informações :u mesma.
(4--.I2 F) J

A LUGA-SE a
X\?"m Salgado

A 1 Ufi.VSE em casa de far
Xlquario mobilado. *p.«n casa
rc dislineto. próximo

Üa uai hom
ou cavalhei-

aos banhos dc mar,
pensão;
2O.

Marques
(4--74 P) K

1 fUGAM-SE commodos c casinhas, muito
Aarcjadas c por preço razoável; rua Ge-

trata-sc com o sr. i.u.-cu.
(3265 G) Ineral bevenam

A LUGA-SE, á rua Conde de Larto n, 21,
Xi.ums esplendida casa de Ires pavimentos.
prr.Dria para osnsão. (-.í.^5 !*) í»

(nome; iíi:gistrado)

ç©es Ca OS ®Üü@S
Em. todas a^ r?27.a3rKaaclaiS

A I UGAM-SE ou vendem-se duos casas,
,£-__.!•,• .vas. per estrear, com «niis quartos,
isaias. 

"cozinha e larpieat; barato; rua
Mundo Novo 112. Botafogo. (351

_ Í,UG.\«SE uma boa .casa, na avenida
Xi.Car.i-o, á rua Darão de S. 1'ehs 97:
trata-se na mesma rui 93. (4.193 t) 1

A LUGA-SE a easa n. 63 da rua Salgado
Xi-Zeilba, por 273S; é recuada, tem iardim
ao lado c á frento, 5 quartos sala
nho. pavimento superior. 2 Da.aa,
rs mais dependências e bom quinta... cora-
pletamcntc limpa: chaves e informações, rua
Conde Bomfim 2" (armatem). U"6 K)J

de ba-
todas

4 I UC \-SE a boa cnsa da rua Maria Ar.ia-
Alia n. 21; a cliavc. por favor, no n. 34
bonde de UrnRoay; «au-
Passos /O*

na rua S. dos
(4=5°K)I

A I.UGAM-SE, á rua Hadilocfc Lobo 4",
Aa cavalheiros dc tratamento, polimos npo-
sentos. cora ou sem pens-o; dá-so comida
a domicilio. ____\> __ _

A TIIG\.M-SE hellissinio' commodps, na
Arespeitivel casa da tua Had oek Lobo
¦/,, desde 23? n 4;?. '_ZZ

A Cura da Paralysia
rc!o iragneüs
ro. Chamados
cisco n. 22.

pessoal
travessa

de D Monte-
dc S. Fran-

(S 3121)

coíA LUGA-SE. por
XXSaulo Chrislo 22S,

casa II à rua
1 grande quintal.

(4308 1) J

\ LUGA-SE,
Xi.!.i..do da i
na loja-

par 110?. o confortável so-
ua da Harmonia 05: trata-sç

(4*512 1) M

dois
salas,

A LUGA-SE o predio ia rua Monte «Uc-
X-kçre 11. 2SS. Santa Tlicrtza, cem Rrande
terreno, bella vista c muitas accomnioda-
çües, iproprio para família de tratamento,
tocos ns bondes do Plano e os que par-
tnn da estação da Carioca para Paula
Mattos, passam na *iorta do prc*ü:o: trata-
se com sr. Clemente Casicllo Branca, I
á mesma rua n. ;oj. (4102 ll J |

A LUGA-SE por iCo$ a casa da rua dc
XVSauta Chrisiiua n. 37. eom dez accom.
modações; as cliavc*; estão por favor no
11. -,2 c trata-sc na rua Gonçalves Dias
n. 39. O.'1 '•) J

* 1 UGA-SE uma casa nova. com
-"tem-rios erandes e um ocaueno,
ísSto3c1 deeiricas. lavatorios. f;.=ão a", 

ôí le.:!..... nor too?. á rua. 19 de Fwerci-
ro" ti. 56, nerio «Ia \ebmtarior.; tr
rua .Sele dc íreter..bro 116 uas

(31S1 G)

V T.UGA-SE n cnsa dn travessa ila
x!-ii,a<.ôu ri. -to. junto :i praia «e
Botafoeo. Chaves 110 n. :>". onae

guiâ. 

Aluguel ««yjjg^

1 1 tÍGAM-Sl-. projimo dos banhos dc mar,
ixíonfòrtavcis aposentos de frente, cora ou
se-, pensão; rua Silveira «««im U9. 

&j

A LUCA-SE a c.-.sa da rua da Gamboa 20-,
A(funilos), eni entrada Dela rua H.ir7«o
,h Gamboa, próximo á estação Marítima,
com 4 quarlos, 2 salas, bom quintal e mais
dependências; trata-se uo llote-l Marítimo.

(37^3 D J

A LUGA-SE a casa d.i rua S. Leopoldo
XJ-.ii. 179, eom duas salas, tres quartos, caí.i-
n!:a. banheiro e quintal; Preço 152$; esla
aberta. Ci.o" 1) J
ncCT-jicsins «n!¦ m i.m*uuMMj—Mmi_m____

ALUGAM-SE commodos limpos, na casa
An, 4= da rua r8 de Setembro (^.U'la da
Tijuca): tratase na mesma, com d. Bemvin-
da llaptista. K

A 
LUG.VSE. para lamilia, a cr*sa n. XIV
Ja rua Felix da Cunha n. 112, no largo
Scgunda-Feira; preço 101$. (2-36 lv)S

i:59!':i8!i.::B;ii|':!:ii!;::'ai,::a!.;-fai3;si::..Bi:''a: ^ít
UZAR I

I Gtiaranesia |
E' 

"PROLONGAR 
A FIDA _\

iiiiiaaajaiiiáHiiiiBiiiiBffiBcaiiiiaiiiMMBiiiMiiiwii
A 'LUGA-SH a ra:«a da rua Senado! Soa-

Xl-rcs XXXVI, prolongamento da «hs Ar-
li;;-", com «luas salas, dois quartos, des-
pensa, jsrdi-i c quintal, Aluguel go?; cin-
ve-s 110 predio uo lado. (41.72 I.) J

A LUGA-SE uma liada casa recentemen-
XV.c construída, com todo o asseio. com
ires quarlos. Ik*u. salas, visitas e jantai.
\V. C. banheiro dentro de ciisi, porão dc
arrumação, tv-z. elcctricidade, á "Villa Lati-
ra" 12 da rua Jorge Kudge ri. ,\o. Só tu
oluga a pequena ía-nüi,. dc tratamento.
Aluguei too$; trata-se na rua do Hospicio
n. 75. (D

A LUGA-SE um:
xVdc trtaamcnto,
salas; na rua do

Vn casa ]?.v\ familia
mi seis quartos e diitt-i

Francisco Xavier r.".í.
(4728 D II

<i I.UGA-SE. por 112$. a c.-.sa VIU da rua
AAfIori50 Penna So; cl.av.-s 110 ««rmazera

.ia-se n,t rua Senador UU-
(4361 K) R

A 'LUGA-SE uma boa cr.s.-i á rua (,encr.-d
XxBruce ti. 256. Para pequena família de
tratanictito. eo:n granile quintal o jardim.
Aluguel co.-nxodo; traia-^e na rua do II'.s-
pícii 75, ("D

;la esquinai
zebio 118.

LUGA-SE um oplimo aposento
seni pousáo, com ou sA

Mtttoso 223 próximo a

com ou
¦ m mobilia; á rua
lladdock Lobo.

(4370 K, R

A LUG.VSE a confortável casa da ira-
Xivcssa de S. Salvador n. 53. com seis
bom quartos, tre! salas, banheiros, ete.
Itífornia-so na rua IladJocl; I.obo n. .393

(4f'=4 K) J

k I.UGA-SK a casa da rua de S. Leo«
5l poldo ii. 334, peno da escola mr-
ai, cn:n 2 grandes salas, 4 qtiartns,etc.;
nia-sc iu mesma, das il i> 5 da tar-
2; ultimo preço 150$. ÍA7S- ¦*'_"

rua do S. Fren*
Traia-se na' rua

Senhor dos Passes n. 17. (4S40 r>-\ZALUGA-SE 
o ca.*a

cisco Xavier n. 3S5,

dnaí casa-, lendo quatro
Senador \ er-

...*u* c avenida da Ligação; trata-io m}
rua Senador Vergueiro 21Í. '4b!2j---i''
Ali:g.\m-sequartos cada u.T.a, entr

quario. ra janellaA LUG.VSE bom quanu, «.«,.» {"—;;: ,-.
Aclcclricidade, em casa dc casal sem 11

na rua Torres Uomcm «, rt.. «sa_3lhos

OATIIBY, ESTACIO
E RIO GONIFBinn

A I,UGA-SE ura bom citiarto. com janella,

A LUGAM-SE os prédios novos, de sobra-
A.do, com magnificos dcrmitrjrlos, n« pro-
longamcnto da rua Mariz e liarros si7 e ;2>.
fim da rua Barão dc Amasonas;.trata-se no
su omlc estão as chaves (4029 K) J

A LUCA-SE a bonita casa n. 1 da r-,i:«
Xi.l5arão do «Ainaiiias .n. 146. porto do
l*tr(ro da Segunda-Fcira'; lindes de 190 rct.*:

XÍLa pessoas decentes, tm casa de (amilia; tem 5 commodos. .M...Í0 a gaz c electricidade;
«n r-ta'Colina n, 8'. sobrado (Estacio). foi forrada e pintada; está abtr:a da3.B •"

(4663 .1) J iC; oreço 91$- -_ <«7.

ALCGASE o esplendido toirado - now,
Aáo Boulcvard e» 

^^al c SS&
trata*sc na char"*'tcmlo 4 nuartos.

dtpendcncias prcçjsa,, .-  -,--._ 
h) j

K) .1

rij cem o sr-
4 TlTGVSF. nor tw$. urna ca» as«abrada«

Áda na 1 Mattofa n. 33, com 2 salas, ?

A Í.UGAM-SG pôr 3?
Aarenida 55 da rua
«aga,

boas ca-mlias; na
it S- Luií Gon-

.. (4080 t,) J

..: ./_ . . .» ._ , -r«— - •***» >¦*** ¦
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!•¦ CORREIO DA MANHÃ -^ (Sexta-feira, 26 de Maio dc 1916
Colícas Üiü: íiiilIiiliiKetí '" ¦ - . i-i

Cura radical sem o auxilio de remédios e em sua própria residênciaConsultas grátis, verbaes ou por carta, das 9 da manhã ás 7 da
i*-;'n,-A noite. —DR. M. T. SANDENLARGO DA CARIOCA, 13-1-andar-Rio de Janeiro

R 4851

iAMJG.VSE por 90$ a casa do rua Ca*-íAvalcantc n. 23, Piedade, tem tres quar-tos, duas salas, cozinha, banheiro e VV. C;as cliavcs na visinha e trata-sc na rua Tor-res Homem 121. (4731 y R

,i J.UGA-SI. o cosa da rua do S. LuizXJ-bonzaga n. 191; eom bons coiuraodos
e electricidade. Trata-se no n. 197.197,

(4830 M J

A 
LUGAM-SE uraa sala e quarto, com en-
trada independente, a -casal ou rapazes

do comniercio; na avenida Maracanã nu-
mero 4:1, cm frente á rua Barão de Mes-
viiiita. (483a I,) J

ALUGA-SE 
a cana di rua D. Alice 38,

li. do Rocha; as charca ao lado; trata-
6c Felix da Cunha 34, (4351 M) R

Mi ANNITA
ALUGA-SE 

cor aooS mensaes a excellen-
te casa da rua Fernandes n. 40, ca.

quina da rua Martins Lagc. em frente a'estação do Engenho Novo, tendo cinco
optimo. dormitórios, vastas salas, grande
banheiro, varanda, luz eleetrica e grande
chácara. Pódc ser vista a qualquer hora e
trata-se na rua da Misericórdia n. 45, loja
e ferragens. (J4401) J

ALUGAM-SE 
os bons predios ns. 9CAc io.», rua General lArgoIlo, reformados,iporão liabitavel. lu_ eleetrica. bonde de

çcm réis. Aluguel módico. ..82.1'DJ

A -"Ij*(,'^-*'*i ° mustnifico predio da ruaXXdc b. 'Christovão n. 13;, com tres
quartos, duas salas .clcctricidadc e maisdependências, pintada c forrada de novo;trata-se na mesma rua n, 122. (32S4 I,) J

ALUGA-SE 
uma casa coni dois bons

nuartos. unia sala. cozinha, quintal cilluminada a luz eleetrica; na rua dc São
Januário n. 269, casa 5; trata-se na mesma
11. 1. Aluguel .6..000. (476j IJ R

A fcUGA-SE ama boa cosa para¦"¦"-Mai-iHia do tratamento & rna
Alzira Brandão 30; está aberta
das 8 lis 16 horas; trata-se á rua
dos Ourives 23. (B 4560) »f

Cartomante distinguida com honrosas
referencias pela A Noticia, Jornal do
Bro.s}! •' Plat*a, de S. Paulo, continua a
residir a rua Haddock Lobo n. 113.

N. B._— Trabalha com um novo ba.
ralho, inteiramente desconhecido 110
Brás''-  (R 3l22)

ALUGA-SE 
por 51$ um bom predio com

dois quartos, duas salas, cozinha, entra-da op lado * bom quintal cercado; Estrada00 Santa Cruz 1127. (4771 at) R

V'ENDEM-SE 
as benfeitorias de iun si-

tio, com grande pomar c duas casjs na*
ra moradia, em .Danpu'; trata-se á rua São
José n. 10, Madureira. (R 4561) N

YEXDE-SE, 
digo Construcções c recon-

-trucções. reformas, pinturas, plantas,orçamentos a preços reduzidos; trabalhos
garantidos dando-se fiador aos contratos, Èe*
gooio muito serio, fazem-se boas constricções
que. tenho feito, facilita-se os pagamentos,pedir orçamentos e mais esclarecimentos.!, aosr. Tavares, rua da Relação n. ss. *"

(4=03 N) J

TTlEXDE-aE, na avenida Atlântica, umt terreno dc 11 .por jo; trata-se i r. doRosário n. 151. (j 368.) í.

A LUGAM-SE tres boas casas hygienicas,} V u niniagnifico predio,-tApor 60$ cada uma; trata-se na rua Im. I tos, 2 salas, jardim e bo:P"13' «¦¦ »66. (3879 M) R'_ r. S. Pedro n. 24, loja.

VENDEM-SE 
duos casas pequenas, «ovas.bem construídas; para ver e tratar a

rua Sylvio ni 179, estaçSo de Olaria. 
',].. 

F.
L., 8 minutos distante, (J 3834) N

T7iENDE-SE,.no Andarahy, per 10 contos,.. ..... :«..._ -._-j.0j oom . Don5 jqjj,..
bom quintal; trata-sc

0 4503)'-.'

VENDE-SE 
por 50 contos lindo predio,

. a rua Francisco Muratori; ver e tratari rua Buenos Aires a. 198. (M4663) N

VE.XnE-SE, 
em S. Christovão, por3010005, perto do largo da Cancella, umacasa nova, com tres quartos grandes, qua-tro salas e mais dependências, em centrode terreno;, trata-se .com o dono. á maChaves taria n. 52. (J 4684) N

VlFS---*1-8-! d°>s M" de terrenos, emT S. Christovão. perto do largo da Can-cena, com om.ooXism.oo, cada um 1:500$;trata-se com o dono, _ rua Chaves Fe-O 
4685) N

TERNOS A PRESTAÇO
nnU/-?.---^n-iM:diáa dna3 1*V*-horc. «jsimiías cstraiiRciras. Corte 

'elegante. 
Preço módico. Condições liberic. ni-DO OUVIDOR, 68, 1° andar, s_J_ n. 12. -MAURÍCIO BLANCII. w 

imcrac». ;u
___ J 4'"',*

n
na «1. 52,

ALUGA-SE: 
por 132S. a caia nova da rua

Lia Barbosa 11. 81, cm frente á estação do
Moycr, com bondes c trens á porta; a casa
tem 2 salas, .. quartos, varanda eo lado,
cum tal, etc.; os chaves no carpinteiro, cm
frente. (4700 M) M

SANACUTIS"
NAO E* POMADA. NAO SUJA A ROUPA

Oura: sarna, eezomas, suores fétidos, feridas, empin_.cn...
çocoiras, frieiras. ete. Vende-so em todas ns nhnrnincias o 110deposito ; Bragança ad — Hospício 9. Vidro 2$500. (11725

A -/UGAiM-SE por 33$ um grande quarto
¦I-Xe sala, com todas as coimnodidades in-
dependentes, á rua da Republica n. 75;cinco minutos distanta da estação Quintino
llocayuva. (4049 M) J

COLLOCAÇÁO
_0_E_ ^

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

Nenhuma differença dos dentes naturaes— Bellcza c se-gurança a toda prova.*-Pronuncia nítida das palavras.—Mas-ligação perfeita.
Convém a todos os que necessitarem trabalhos desse ge-nero examinar primeiramente o nosso systema e preços.Daremos todas as explicações sem nenhum compromisso

para o consultante.
DR. J. MACHADO

nS-PKClAlUISTA.
K, t ruguayaua, 3 - sob.do canto da rua da Carioca

¦¦¦¦¦H__________H_BBHBi

ALUGAM-SB a preços muito re-"induzidos, bella sala de frente o
quartos mobilados; uni quarto
para duas pessoas, eom pensão
confortáveis, desde 200$ mon*
saes, luz eleetrica, tclophouo, per*
to dos banhos de mar. 1'raca Josô
do Alein.ni* 14.Cattete. (U1905) G

NICTHEROY
AI.UGA-SE 

a casa da praia dc Icarahy
n. 139, para familia de tratamento; trata-

se na rua Alvares de Azevedo n. sos, cmIcarahy; chaves uo n. i.j, praia.
(4?.a T) J

AMJGA-SE 
a grande casa da rua da Boa-

Viagem n. 54, em S. Domingos, com
luz eleetrica c banhos de mar nos fundos
da chácara; boa para pensão; parn tratar,
na mesma rua n. 152, (,1778 T) R

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

VENDE-SE 
um. chalet, na rua Dr. Neivan. _8, estação Engenheiro Neiva 28; trata-

se na mesma, (3062) S

VENDE-SE 
uma (rrande propricdadi.-*no

Boulevard .28 dc Setembro ns. 393 e
3D5« sendo dois grandes predios, próprios
para renda, estando um alugado para ne-
gocio, e outro dividido cm commodos, dando
uma renda de 350$. os dois; estes preà_03estão edificados dentro dc um terreno quemede um.30 de frente, por uo dc comíri-
mento, prestando-se para avenida; podem "Ser
vistos a qualquer hora do dia, e informa-
ej.es e tratar, com o sr Soares, na rua do
Ouvidor n. gj; armazem. (39-14: N)t>

yiSNDEM-SE 1.500 lotes do ter*» renos de 12X50, loniu* alto e
saudável, a 100$, em urestKcões
de 10$. bons para moradia o piau*
ta-iõcs de chácaras, trens de nora
em hora, passagem ida o volta.
1». 500 réis. Linha Auxiliar, esta*
çao do S. Matheus; informações
no local e travessa do Ouvidor
n. 26, sobrado (J32S5)N

VEMÜE-Sl*. 
por usoot uma boa casanova, coberta de telhas francezas, tem«sua. eneanada, Terra Nora; na rua .lariaBenjamra 11. 24 A, Linha Auxiliar,
(R .7-7) N

VENDEM-SE 
S 1I2 metros de terreno defrente por 33 metros dc fundos, norua Dias da Silva, na estação do Meyer,

5 minutos distante, lado da Boca do Matto;Irata-se a rua D. Clauddna n. 1; perto domesmo, com Avelino. (J 4343) N

VIvNDK-SJJ 
por 22 contos um predio, à

. rua eonde de Irajá; intforaies e tratoua r. Huenos Aires n. 198. (J 4476) N
ITÉNDErã, <**» aluga-se a casa da ruaT fclias da Silva n. 427, para iiemicio,Lascadura; trata-se 4 r. Buenos Aires. 198.

(J 4476) N

YlENDU-SE por 22 contos um predio mo-derno, _, avenida Maracanã; informes ctratos á r. Buenos Aires 198. (J4476ÍN

ViENDEM-SE 
canários de origem fran- poi.LETES de «enhora ,«„!, ^Z'ecza; Estrada <ic Santa Cruz 11. 2.127 

*0 
lava e concerta. EÍpechli 1 ,.1 

"
(Pilares de Inhaúma). Podem ser vistos gravidez. Mme. Bouharde iKch"--diariamente. (J 3336) O

VENDE-SE 
um superior piano Pleyel,

por 650$; na rua tulü dc Camões, 40.
(J 4435) O

ViENDE-SiE 
uma linda easa, com dois

, quartos, duas safos, cozinha t hiz ele-ctrica: na rua Costa Mende_ a. 3, estaçãodt 'Ramos, Leopoldina. (J 473,) N

VENDE-SE 
um terreno de 10111,30X35,

todo arborizado, fechado, entre predios.na rua larata Ribeiro n. 27S, Copacabana,
junto a tres .-Vinhas de bondes; trata-se drua do Hospício 113, loja. (J 4477) N
\^'E.\nE-SE o predio da rua Maria Ama-» Ila n. 68, no Meyer; ver c tratar i ruaBuenos Aires n. 198. (I 10s.|) N

ViENDE-St 
o predio da rua da Matrizdo .Engenho Novo n. 78, com bom ter.reno 00 lado; trata-se no mesmo.

__ (J 4739) N
IfENDEM-tüIC lotes de terrenos na rua.• bouto e rua Aguiar, a metade á vistae o .resto oti prestações: para ver _ tra-tar a Estrada Marechal Rangel, 18, Casca--*¦"•¦-• (R 4;-6) N

VENDAS DIVERSAS

T^ENDE-SE 
uma casa com todas ascoiiihiodidades para familia regular comogita e electricidade. jardim e grodil <Ieferro, na rua tapitulino n. 19, Cascadura;

para tratar ua mesma, com o propric-irio.
 (K ¦t;65) N

VENDE-SE 
a grande easa da rua RealGrandeza n. 179, bom emprego de ca-pitai, -negocio urgente; trata-se com o sr.Carvalho, rua de S. José n. uo, das 14s4horas. (R g > j*}

-yENDrE-SE 
por 4», «ni qualquer phar-V mareia ou droçaria, um frasco de AN-TIGAL, do dr. Machado, o melhor reme-dio da actualidalc para curar a syphilis co rlieumati-iuo. q

TT-ENDEM-SiE 7 canárias fêmeas, novm,T de um anno de cdade, ruça superior,
7, f'a o-0$ ,ai:>,am',T' *« Alfândegan. 130. 1° andar, das 4 is 6. (M 4,|i6. O

PATINS
Wk;-:V..y-'^¦--'¦.*-4

amss — § S

Xpironga n. 37. (11.15 Si

yENDEM-SE 12 gallos Òrpington bran-
•„;_ J 

C!j«.»-«tcs reproduetores, dc um.tnno de edade, a 25$ cada um, e Leghornii-rte.amenc.no, o 0$ cada um, todos bran-cos; rua da Alfândega, 130, 1" andar, dai

Com rodas de aliiimnio, fibra c aço,
para. senhoras, homens e creanças
Mir CASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 96—Toi. Norte. 403-i

f-JA 
RTOMANTE. trabalha "com 

j"^^_' llios e doscobro aualaiicr Ü,.7, •
trabalha pelo occultismo; os tralvu',. 

'-''
garantidos. Reza todas as dociieas? ¦""sulta 2ifooo, das 8 ás 8 hs. Esta 1111.1se da rua Lavradio parn a nm' . r '
n. 131, Meycr. Bonde Cacliamhy,'' *' "

fJAl-TOMAX'-^ seientifies. s^TT".^\J trabalhos; consulta das 8 ¦'„ "'^
casa do lamilia — Uttete n. .«S «,:'-'

CARTOMANTE — Mme \,~;,*^(listinu*ui«l« com honrosa, •«v*rencias pela 
"A Noticia", ".i,,, ido Brasil!',, o "Platéa". de s1 illlkl. 11)11111111:1 ,, -.,._i,ll.. -

HaddocIc"LÕÍ)o'"lÍ3"Ti:ns;'l .i.> 
ll.

»¦¦»'>)• (lt 4170)' s

4 ás 6. (M 4416) O

A l.VI/A.SF, mu predio tem quatro-r\.!o;. «luas salas, salda, varanda ao
quar-

,, , - ¦ — ao '"d0,«-.e. Aluguel módico; na rua l.uiz Bar-
k'Jsi» 4... (.,8,3 j.) j

A LLGA-SE por 140S. uma casa com tres-í«.quartos; ua rua Senador l-urtado 109;
trata.se no 99. (4soo I,) B

A !.' r,A*-"*l'. a casa da rua Soares n. 42,xis. Christovão, com dois pavimentos,(iiiatrii quartos, «luas salas, banheiro, doisW. (.., quintal, tanque para lavar roupa,
terraço e mais coimnodidades modernas.
1 ouc ver-se a qualquer hora; trata-se ua
rua di Ouvidor n. 173, charutaria.

Cl77a I.) R

;4 I.UOA-SE uma boa casa novn, com
_tS.«"j_s salas, dois quartos, cozinha, cor-re_.ir separado, banheiro, tudo muito as-
seado. c bom quintal; na rua Corrêa de«Jiiyena n. 6. Villa Isabel. As chaves cs-
laj na r:u Souza 1-ronco n. 205.

(4080 I,) J

A f-UG.--.Sl. um nia_niIico predio; aluíucl* 
^nod-çol rua Soares .8. (4807 I,) lt

ALUGA-SE 
um iiiasnifico sotão, d moços

solteiros ou casal sem filhos, ua rua
Bello Horizonte 43, l{. do Kocha. (4OS0M)

ALUGA-SE 
o predio u. 71 da rua An.

gelina, estação do Ercautado. com tres
quartos, duas salas, despensa. cozinha, ba-
nheiro, W.-C, magnifico oorão. jardim na
frente c grande terreno; as chaves estão

BOM 
predio, vende-se por 6:500$, com

3 quartos, 3 salas, dispensa, cozinha,
terreno 11 X 41, com jardim o horta;
não precisa de obras, na eslação de To-
dos os Santos, á rua José Honifacio, 81;
trata-so. N.B., é o ultimo pre.o.

(37S6 N) J

COMPRA-SE, 
no centro, um predio pararenda, até 200 contos. Cartas ú cai-

xa postal 1365. (46*0 N) j

no 11. 73, ondo se trata. (461 rM) J
A I«UGA-SE um pequeno predio, & rua

AZefcrlna 33; trata-se ú rua da Carioca
n. 16, sob. (4587 M) B

ALUGA-SE 
o predio. pintado e forrado

. dc novo, com electricidade, duas salas,
dois quartos, mais dependências e torreiio;
na rua S. Paulo n, 45. estação do Sampaio;
as chaves estão no predio junto, e trala-se
na rua D. Alice n. 1.6, estação do Rocha;

. or 71$. (4565 M) K

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE uma pequena casa, á rua Sr-¦x.Vnailor. Niihiico 11. _2o, por -108. (4668)M

A IiUG/VM-SIil os prédios 'da run-^.Vietor Jti-Jrelles ns. 67 o «9,
-iiiilailos do novo, commodos nara
liimilii» reutiliu', luz eleetrica, fui*,
ilim o Brandi! quintal; chaves no
mesmo; tratai- Iclep. -.",50, Cent.

(S 30-15)

A LUGA-SE oti vcndc-se uma .rande cha--i.Xr.ira; ver e trotar em Mcrity, com
(2483 M) J3.0.']

Plllõ
Tome PEITORAI. MARINHO
Rua Sete do Setembro 18G

CASA 
— Vende-se por dez contos uma

casa, na ostação do Rocha, com 4 quar-tos, 2 salas, cin centro de terreno o umbarracão nos fundos; i negocio do oeca-
«lão; trata-so na rua D. Alice n. 136,
_^± __(4?SD N) R

COMPRAM-SEnos, sítios e

VH.NDEM.-_E 
em S. Christovão, num

dos melhores pontos, com bondes dc
100 reis perto, os predios assobradados
(£|uesl movo», da rua Francisco Eugênio
114 e n8j tratar i rua da Alfândega 33.wbrado, das 11 ás 5 da tarde. (2321 N) R

VENDEM-SE 
a 300$ e 8oo$, a presta-

. ções, oJtos terrenos, em Bento Ribeiro,
junto a estação, e uma casa nova por1:200$, em Madureira; trata-se com Bastos.
(50 trens diários). (R 4336) N

VENDEM-SE 
duas casas, com muito ma-

teria! para construcção de outra, na rua
Barbosa Rodrigues n. 278, na estação de Eu-
genbetro Leal, 10 minutes de Cascadura.
Preço 3i5oo$ooo. (J 4400)' N

ViENDE-SE 
um terreno de 11X40, d rua.Macedo Braga, ontre os ns. 42 c 44-traia-sc no n. 42. Engenho de Dentro.
CB 4810) N

terrenoTTENDE-SL •nupto baralo uni «.irei-.*T medindo 701,50X35 ms., na rua Cura-
paity, Todos os Santo»; trata-sc á rua Pa-ragitny n. 42, antiga Matheus (Mcyer).

(B 4S05) N

X ííí- <"a5 f*",1*-"3-». a.o dia 3 do lu-V nho is 4 1J2 horas, o bello nredio sitorua Nossa Senhora de Copacabana n. 2.,1 I.Pnll» Ila nrntn„.l__i._ __.._!_.-- .'no Leme. Os pretendentes poderão eximi-nai-o todos os dias; uniormaçücs no local011 eom o leiloeiro Virgílio. (J3-SG)N

XpENDEM-M. superiores thermometros pa-T ra. febre, a preços módicos, c para ossrs. puarmaccuticos. cm dúzia, com vanta-josa reducção; na rua da Assembléa n. 56,•-asa Rocha. (M Mlif0

YAUESiWlE-lIO do Café Canta*
Eallo, tlao direito a variadissiinos

objectos de uso donjesticò. reçam o
saboroso Café Cantanallo, cultivado
e selecionado por agricultores do Es-lado do Rio e aj'untem vales. Torre-
facção: travessa Costa Velho u. __. 
jclephone. Central, 2989. (4253 S).

VENDE-SE 
unia motocycleta ingleza, 6Ul V. tem s.de-car e roda sobrcsalentc

para corridas. Preço barato; tratar com Gus-lavo, r. do Ouvidor a, 80, dias uteis. das
9 ás 17 horas. (J 4<;u) 0 |

PjAWOS ÂMERIMNÍIS.-

«OMPRA.SE qt-alqüüi. <piiitt_v(|e~"7r
V jóias velhas, com ou sem .'.,..- .
qualquer valor e cautela- ilo Muni» 

' 
.hoecorro; paga-se bem; na rn «; ...

vos Dias n, 37, Joalheria Valcntim -í,'
leii.ione 994, Central, (2.147*1111

TJOMPI-AM-BE malas, roup¦.» 
'T"*:

\J _objcctos de uso. Carta para II (' 1tnaraes; tua Ja Constituição n .-'_,.'.10 "* s- __i_i;ii'"' r
rtARTOllANTl- mme. Nicol-fti, „„,. J
y o futuro por mais diflicil nue _ei'-,-du consultas so para senhora.-, dc 1 ,,' ,;da tarde; Buarque de Macedo ti. 51

_i_£í _ ••'
riIfAl'AOS — Enfei._m--c por fit-uriiv,\J a .;,, .ií. c s$; rcformaui.Su a 

"¦< 
•

lavaui-.e e tuigein-sc plumas c ait-utir'rua da Carioca u. 43 — Saia V.l.:t-_."t-."
(4M5 Si ...

TTT-.MJEM-SE fogões nows e usados, as-? «un como deposito pana agua gradesportões e doubradiças graude9 para porteira.K. da Prainha n. 44. (3688 O) B

Últimos modelos recebidos recentomehle-vendas «a prestáçues na CASA PtíEITAS'rua Lins do Vaseoiicollos n. 23, om frente áEstação do E. Novo. y m:

ViENDE-.SR 
por 3 contos, numa boa m<i

do «E. dc Dentro e próximo do trem
e bonde, uma casa com dois quartos, duas
sakis, despensa e bom terreno; trata-se á
rua Ceneral Câmara,11. 296. (J 4404) N

,. T71ENDE-SE uma tíliacara com uma pe-piedios chácaras, terre- V quena fabrico de sabão, dentro do D s-
n. r -.*,*..- —V - ,í«!zcnilas' R»«> pedidos trieto Federal; para informações com o sr.na Leltena Ltopolilinensc, Quitanda 63, \ 

"Ernesto 
Klorio. rua Souza Eranco n. 197.*¦""" '" '"' (J 

4548) SiJ. G. Dart. (2385 N) J I Villa Isabel.

ALUGA-SE 
na estação de Todos os San-

tos, .0 casa n. 83 da rua Josi Bonifácio,
com dois quartos, (luas salas, pr,.n«le quin-

iha.
""*"'-""" ¦ II11 ¦,"'_._! jãüm—— M_Mü___uu_ljIiH--__-_

tal c jardim, tem duas entradas e illu-
iiiiuadii <i ltu eleetrica: as chave] estão
110 n. 81, arinazeiii. omle se trata; é mui-
to pertinho da eslação o tem bondei á
Porta. (46,1 M) J

liei
. .  •¦-.  quartos,cozinlia e um bom pomar; trata-so 110

armazém d.i rua Intendento Magalhães 23.•prozmio ao largo do Camplnho. (4;82X1)R

ALUGA-SE 
n casa d.i rua Anna Tcll

.11. 1I13, com duas salas, dois quarte

A todos ús quo 
'soí-

frem de qualquer molostia oniíi sociedade
onviará, livre do qual.quer retribuição, os

VII?.I nnn rnnnr-fn 
' _''. 

_. _. me*0S de Olirar-SO. EN-- ii-M1 i_i.o («ORURIO, om carta fechadn-nomo. morada, symptomas ou111:111;restaçooh da moléstia -a sollo para a resposta, quo receberão navolta cio torreio. Cartas aos IN VISIVEIS-Caixa Correio US5.

Acura da embriaguez
c rápida é radical com o "SALVINIS" e as "GOTTAS DE SAUDiE",,
fórmulas do dr. Cunha Cruz, com ifi anno3 dc pralici dessa especiali-
dade. Vcndera-se nas drogarias: Pacheco, rua dos Andradas, 45, Rio;"
Barucl & Comp., rua Direita, 3 — S. Paulo.

T71EN1.E-SE, í rua Tenente Costa n. 22, durcira).
_*?/_ 5- ,,í,,--..casi ^ b?-> construcção: _-_—_-no centro do terreno, e^ini duas salas; qua-rq quartos, toda murada e illuminada ate eleetrica. Tem 15 metros de frente
5._ _* '«lidos: informa Vlviano Cal-das, 4 rua do llospicio „. 84, sobrado.

(J 4*gii) N

Vi' n? In -".? "!? por ",rc*° ™álco.T 4 rua Silva Manoel; trata-se na traves-sa Muratori n, 4o. 
(J 4639) N

¦yipr>E-SE 
uma cosa nova, com terreno¦"-le iiA.|o. bem plantado com nrvores•frutíferas, tendo agua de bica, tanqueW. Ca rua AngeBca 11. 151; cinco minu-tos distante da estação de Olaria. Preço"""*"*• (J 

4649) N

VENDE-SE 
um lindo cavallo marchador,Jegitiino, com 7 palmos de altura; rua

Tavares Guerra a. _;.;, casa da Light (Ma-
(J 4("ii) O

TT-ENDE-SE \11na casa de barbeiro, com
liv 

b__..,_.-!uci_aiv_%tr**l Mousonlior Ec-
_____JPedreira de Iraj'ã. (U 4785) o
¦VrENDE-SE 

uma boa coniinoda por a.S,T com . gavetas, bc.11 conservada, por faltaçom S ._........, .,.., ,,.,,de logar; travessa de S. V2a uadar.
poi

rarreisco 11. 16,
(R 4883) O

¦l^ENDE-SE 
grande quentidade de Mate-» mes rara obras; na rua da Alegria (S.Christovão), junto ao Cato Preto

-——_______ O 404=) O

YTL.\ DE-SiE por preço módico um outomo-
-,;_,- .do.,-b!c:l)IlMt.on, muito econômico, cm
„"_,'stado' (c<**JÇ!a<ro, etc. servindo parapraça ou particular, tendo jilacas numera*nas; ver e tratar na garage a rua Viscondede Sapucahy n. sin. íj 46-6) O

CASAS 
em Villa Isabel, dando boa ren-

da, vendem-se duas inclusas a lindo
terreno, esquina, com passeio, murado e
pons alicerces para receber um ou doie
ediíicios, c próprio, e tudo se vende i>or12:500$; não se attende a conimiüsionis-
tas; informes com o sr. Miguel; rua Sou-
za Franco 107 — V. Isabel. (3550 N) S

(^ASAS 
— Vendem-se duas, sendo uma

J nn ru,. Dror.os n. 156 e outra na rua
Roberto Silva n. 23, com 3 quartos, duas
salas, banheiro e grande terreno, por' pre-
ço de oceasião; trata-sc á rua Roberto
Silva =5, estação de liamos. (4.181 N) J

CIOPACABANA 
—Vendem-se terrenos cm

I diversas ruas, na rua do Rosário n.
138, com o proprietário. (4546 N) J

A LÜC.AM-SE por 80$. a;
-. i-.N.ivn America n. ti, o
commodos o terreno
íí'. Anua Ncry -,.\.

as casas da rua
om cinco bons

rrata-sc na rua
(4051 M)M

i LUliA-SE uma c_«a na villa Bastos,
/"V..111 J.,is quartos, e unia saia. Aluguel,

11. íoi, na l*ie-
.¦|i*7M)R

na rua Ma

A LUGAM-Sl- casas de 45$ a 6s$. com
*!'.'«li o coiuorto, bondes de cem rdis;
Irata-se 0.1:1 Alberto Rocha, d rea Cândido
Unido ti. i-,.-, Jacaripasná, (3-99.M) 11

\ LUGA-SE n prelí„ o.sobrailndo di rua'.m.iis «le \ ..-¦ _>n. ell-.._ ii. 481; trata-sc
« :n -N. reixeira & C, rua «lo Hospicio 11.37.

_(_i:*Ü J_l_i{
ALUGA-SE. .1 espaçoso armazem du rua

.¦/•¦•V'-1" ,*: l.orilciro n. 4*1.1: trala-se com.-. l-ixcira .•. ti.; rua llospicio n. 27.
(4138 M) R

A LtlGA-SE por 70$ a caia «la nu DomA.Vl-rnncucavn, 7, bonde Lins dc Vasçon-
cclíQít, Cabuçu', çom cl-jis
«alas c jariUm,

duos
(27.8M) )

\ !. PA,S1Í o coniortavcl predio da rua-i.VH.r.osa da Silva n, .16. eslação do Ria-eliuclo, coiii o qunrtos, a salns optimo po-mar, etc; aluguel 1 <*«.•$; as chaves na venda«la esquina; trala-se á rua S. Francisco S36.
(4.140 M) J

.» LUCA-SE 1 «•ii=i da rn.. 17 «lc Fcvcrei-
JVro 11, ii, eom a salas, 2 quartos, cozinha,
abundância d'agua c grande quintal, a 10
ni.nutos 1 Ia eslação dc U-i.iisiicce.-iso; aluguel
«.»••?; chaves uo 11. 9 da mesma rua

(13.15 M) R

A LUGA-SE uma cisa com sala. quarto¦CXc. cozinha; na rua dc S. lira.. .« es-tação de todos os Santos. (45SS Mj R
A.LbGA.SI- a casa da rua Ainalia _;.,Xicoiii dois quartos, duas salas, cozinha,agua, tanque, estação do Quintino Bocayu-va; ,1 chave na rua Nogueira n1113 eslação. ondo so trata

(10MPRA-SE 
até 8 contos, uma casa

J que tenha 2 ou 3 quartos c a salas,
que esteja nas condições hygienicas. Nos
bairros de Gloria, Cattete, llotafogo ou
Laranjeiras. Negocio directo; trala-sc na
rua do Senado n. 8, sob. (458(1 N) 11

VENnEM-Se, 
dois predios, sendo 11:11 es-

tabulo e outra moradia, na estação doMeyer, rua. figueiredo ns. 5 e 9; trata-se
a rua I.ucidio Lago n. izó, no açougue;eom o «r. 'Francisco, das 6 ;is 1* horas.
Preço de oceasião; é para liquidar.

(J 40.1.1) N

\PEND1..SE Jior ;o contos o prc«íio da
, rua^Ü. Luiza o. 67, Gloria; ó terronò

V -^^I*8!1" i™™ 
•Je **r'"**1' 

9uatr<' "•
!_.___¦ 

I?'e-rd'-' «errenos, o um minuto dosbondes de Cascadura, perto da 15. DrFrontinj trata-se á rua Dr. Manoel VI-ctorino a. 463. Piedade, ou avenida Riobranco n. 171. (j 6-o) K
TT.t-NDE-SE por 3:500$ uma easa nova.
_ wil 1 "'•S5' ,doÍ3 «"-irtos. cozinhao terreno dc 20 de frente por 48 de fun-
&.-„T,rua Wp «- 33, Catumby. pro-xi.-no a travessa do Navarro. (J 4658) N
T^ENDE-SE uma conforlavcl casa, comV tres bons quartos, duas salas, cozinhae mais depçiidcncias, installação cicctrica,
jardim ao lado c pequeno quintal; informa-se. por íavor, a rua ScuaJor Furtado, 48
-___ (J 4657) N

tem 0X53; trata-se com
rua Bento Lisboa n. 134.

a proprietária,-.'11
(J 4622). N

Ij-IA/ÍEND.-S 
á vendo,' no municipio «lc

Rezende, boas terras para agricultura,
bons pastos paru gado c caiésaes; infor-
mações cora Elias Cardoso, rua da Glo-
ria n. 86. (4113 N) J

MROPE DE JUCÁ'
DK Al-BEI-TO — T fl O P P
Unico infàllivcl iiiilUOüL dns
crenuças o adultos, AduIícuiIo com
exitò cin totlns as inolost.ins «a
arvoro broiiehlca.—Vidro 28000.
Era todns as nharmacias o ílrotra*
rias. Deu. Av. Mem dc Sií. 115.

VENDE-SE 
por 7:óOj$ uma casa -com 4

quartos, 4 salas, 2 cozinhas, 2 barra-
cões, ío ms. de terreno por u de frente,
perto do bonde da freguezia de Inhaúma;
pódc sor metade i vista c o resto a ccj.i
mil réis mensaes. Uma dita na estação da
Piedade, çor 5:000$. tem dois quartos, duas
ealas, coz"n!ia, agua c gaz, Go ms. dc ter

Y'niN'D!.'5n:. 
',a*a, ¦""*- cas3* *am J013 am-'.pios quartos, duas grande, salas e co-

;...ili.i. com tcr.-cno que mede 3.1 metro, dc
IX^Z 

"7 "1C""09r'le .f,»nJ^. todo arboSzado com arvores frutíferas c unia ricanoi «a, em logar divre e saluberrimo. 0 mo-«vo da vcíida e o dono ter de retirar-ee
para a .'Europa. Preço reduzido; pata vtr cIratar a rua Sylvio Costa n. 6 A. Anchicla.ou com Agenor, a rua da Misericórdia, 16.
--.-  (J-.HÍ..Õ) N"
-yENDli-SE 

um sitio cm'E. Neiva, E. I'.. T L. 11.. plantado com laranjeiras, todasda enxertos novos, ja dando frutos, tendouma casa dc telha com 2 quartos, 2 sa-
r'._° „C,?ÍY 

'.' .'";?'>-•¦ nue .mede 10 mil fe-' 
,*.« íuaJr*"'°s. distante da Estação C mi-

ÍV..S ^ ,'r<><>$- Podendo ser metade a
;,. v 

mct;'"|e. em prestações; iiifonua-sc _rua Nova do Ouvidor n. 36, <hs ti is _

TTENDEM-SE todos 03 moveis que cuar-
rílí,"0!!!, 

<lr'c*ls?,.<iei™'a familia que seretira; rua Lucidio Lago n. 38, Meyer.
(J 4041Í) Ó

ATEXOEM-SE 100 metros dc soalho; na
t,Ti» lavare-- n- '3-*. estação do E-iean-(R 4584) 0

\fl-.\DE-SE ur.i botequim em ponlo cen-
,u..--c **s'I*!ln-'1 ds ruas muito concorri-(ias, .informar cora o sr. Ferreira, rua dollojsncto n. jio. qí .iS^ 

"y

"f 
^TE«.DE-SE uma machina registradora;V.completamente novn, dá coupon e é dcamanho grande; para ver á rua do Oií

_!__"• [_• o4(143) o

frjOJIPRA.SE .ouro e paga-se bem'; ií,
V joaihcrla; (Casa de Confiança); a r.aGonçalves Dias n. 39. Tel. 4.117, c.

VSi. n *S'1'. SMl?]™ « gallos do pura
,lTl„"Çai.0rp'Jlí'*.n' •*:r>'st?1 e Amarello, Ro-
tijuca n. 585. (J46ãO O

tado.

\7-E.NDEM-SE um carrinho Je ferro, 6
_:_¦1,as ,n?,ra ,car"gar. aterro, 6 pi«sirctas,um martcllo de canteiro, tres marretas deaço para quebrar pedra, tudo com poucouso e em bom.estado, tres vãos de folhasde portas interiores, dc olmofad.i, madeira
Sn„Jn_' s .m uso-, e ttús ."üos «Ie fotoas deane Ias dc rotola e caixilho, madeira de
ri,i!lí Vem U30; ""o v'«r 0 '"-tar *< '"aCarlos 'Comes n. 59 (morro do Pinto).

 (R 4?i2) O

VEN7I>'EM-SE 
um bom piano novo, do

f_v-_C'_b[C R",e,r*' COTá:>s "»*. 4 oi-lavas e tres pedaes, o melhor formato corrpcçp mod co: um dito Pleyel, peTfcito, ga'rantido. Tambc mtrocam-sc, co_cert_m..e cafinom-se pianos. Ao Piano de Ouro, doGuimarães ha 40 annos, ru_ do Riaol t.elon. 4"-'3. sobrado. (j 3_,s;.) y

TRASPASSA-SE
"T^i*3*3^8? ¦m,la ¦"» WZ°- eom
___* h <?, Pcns.oiii.tas; rua da Alfandcga n, 144, 21 andar. (.)SII p) j

(121ÍS S) R

CA0™,!-S 
*?E VISITAS _ Outo _..v/ Utimes, ie, papelaria. (i;ó3 S) )'

r!^SM'^'Í?^'-í'ária Emilia, í" cT-
UÀt^Jl^J0 

Ur-lsil e -Portus-l.-TciS.sasraiM pelo povo como a mas perita-eon! anca era .eus trabalhos que lc- ;.:'as que _e dizem mcdlumn clarividenteíefPriws e proie.ssores de scienciás oceultas; ns «mos; famílias do interior e fó ,da cidade, consulta, por carta sem . p,rsença das pessoas, uiiica neste gênero—;rua de Santa Luzia n. e.,8, obrado, j,,,,'!to u avenida Rio Branco, casa de :_„"¦«de toda a seriedade,
_(3-.l.l_S) ,r
inleinda

rpUASPASSU-SÜ o contrato ..
„,• por.la' .,.om bo-'s armações balemai_ uteniilios; no centro da cida.bom ponto Trata-se no Caíé VlciSrla.largo da Carioca, daa 8 is i« -!--.-'

uma
:cão e

d.

r.iiã. da ma-
C1410 1») M

»TIRASPA9S_\.SJ- o a- andar da rua i">
n»__Ü. • ^ "' -"• com tuJo '1'iauto inecessário para uaia pensão, tem 6 quar-to^c a salns. (4SS4 p) R
¦TIRASPA-.S«y9E, com muita urgência,JL e quasi de graça, uni botcquim-lcndi.nia, fazendo bom negocio o tendo morada;nia Santo Çlinsto n. 201 •- Cies dó

rURTOMA-NTE brasileira,
\J mysterios do occultismo, ,  ,,de grande poder cm sciencia occulta d-o presente,.-o passado e prediz u futuro
p-TI íi,*??r ^ at,c,',J<: a s'»*'í>" •
wL-±__-_.-*'**"¦'• 44. ca-.! I. (4732 S)
r-jATXAS da papelão pequenas de todos
y os feitlos-.rua l)r. darmo Netto V.248, próximo a avenida Salvador «le Sá

(3184 S) JT

(^AlMOSIAXl-I- _ SMo. Ani,i(;i;
Vn ninls nerlta o verdadeira, ó ni»rua Miu-oclM-l Fioriano Pelvoto 41sobrado. (M 4S50) q

Porto. (4S17 P) jMião

CARTOMANTE cearense. so,,_^M_7
VA.fa-'. fortos trabalhos, chega ,10 impo-,sue, vira o mal oara onnm ,« r»,. ,»„,

--_¦ po?-
. «; mal para quem o lez: temprodigiosos breves o talismans na ri 

'
i-asiro Aives u. no, casa XXI _ Meyer

(466a S) M

Qualquer quantia a lu-nodicos para hypothecas, anti-.ilescontos, cauç«*ies c penhores;1 mio, rua do Rosário 134, tnb.;.
(4049 S) .m:

TVINUEIRO

cliresl
cotn J,

GOIMORRHE'A

da tarde as
(4054 N) M

•..i. nip«-
(4554M) R

A LUCA-SE utn qitirio com todas asxxcommodidadcs, com ou sc.-u pensão, cmcasa do pequena família de tratamento, lo.-r.ir saudável; na rua liclla u. .„, crri To-dos os Santos. (3C80M) J

\'LIK1A-.SI. .1 lia casa «Ia rua Ur. Archias
XXCordeiro 11. 460, 

'J'. us Santos, i*om 2
D--2-C salas, 2 niiarloD, bom quintal; trata-se
110 n. 478, utide e-iáa a_ chaves, dus 9 ás
'•- IM. (.3H Ji) R

¦S___«

IMPOTENCÍA1
Ks:ii:niT.TDAi)i-,

-MÍIJIMSTIIEXI.X.
ESPBIMtATORRHÉA

fura certa, radical o ruiiid.i.
Clinica eli-ctro-nifldicíi csncciol

1)11. OABTAJÍO .TOVI.VM
das faculdades de Medicina de
Nápoles e. Uio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.
I«areo da Carioca, 10. sob.

CJT^TQ — Vcndc-se um perto da cs-
*?:-.-.- tação de Dcodoro, próprio .,  ,.  __ ...
para criação, abundância dágua, dois ani-1 reno com 11 de frente; trata-se na travessa
maes, grande laranjal e outras arvores | do Rosário 11. 20, Valcntim. (R 45ciS) \'
irutiferas, para tratar, na estrada Real de * —
Santa Cruz 11, 3i5i—C_-,cadura. (4773N).-

VENDE-SE 
na rua Aristides Lobo, um

bom predio, dando a renda de r3o$ooo
o logar c dc futuro para avenida; trata-
se na rua do Carmo n_ 39, das 3 ás 4, (Preço
vinte c seis coutos. (4014 «\') R

VENDE-SE, 
no Mcyer, um grupo de qua-

tro casas, com boas accom mo daçüesí tra*
ta-sc na rua Torres Sobrinho *.. 19, Meycr.

(R 43-s) N

VJilJDE-SE, 
na estação de Aii-hieta, um

silio uno tem de frente 14 metros c de
extensão 50a, distante da cVaçáo 8 mitui*
to_-, local saudável, tem agua eneanada c
lu/, cleclrica c um predio co.n dois quartos,
duas salas c mais dependências. Preço de
cicisião 3:.oo$; r. d. Alfandesa. 130, í»
ardar, das 2 ás fl. (M 4416) N

\T.ENI)E-SG uma boa casa dc platibandu,
\ com duas salas crandes, duis quartos

cg-iacs, cozinha, tanque, casinha, luz cie-
ctrica c_ bom terreno, por 4:800$,' á rutv
l.nncs Üillto n, 6 (Circular da Penha); tra-
ta-se na mesma ou á praça Tiradentes n. 41,
com Caetano Santos, (R 4.V.0) N

VENDE-&1. 
na rua Dionysio CerqucFra,

Voluntários da Pátria, um terreno do
13 por 30; trata-sc á r. «lo Rosário n. 151.

(J 30U4).N

V™E*u Vicarlo Geral, E. de FerroT 'Leopoldina. a *z m;.n„trto j. „.Leopoldina, a 35 minutos de viagem,lotes de terreno de 10X.50, 10X67,50 emaiores desde 350$ á 1:500$, á vista onem prestações.conforme tabeliã abaixo. Temagua canalisada do Ria do Ouro, "paisagem
de Ida c volta «111 >• classe 500 réis e em•' classe 300 ras,

I<ote de:

VIÍNUlí-SJv 
por 5:000$ um predío, na

ladeira do Senado; trata-sc h t. do Rosa-
rio 151, sobrado. (J 3G8.O N"

\ri*..ND.I.-_«I', 
por 17:000$ uni predli, na•ladeira do Senado, cm frente á rua do

Riachuelo; trata-se ú r. do Ro*.irio, if.t.
(J 3684) H

TOSSE — BRONCHITES — ASTHMA
O PElTORAr, DE «TURÜA', de AlCiedo de Cnrvnllio, exclusiva!
mculc vosetal. é o ciue maior numero rCimc de curas, liniumeros
attestados médicos o de pessoas curadas o :il'i'iriiiniu.—A' ven*
da nas nluiriiiiioiiis o droenrins do l{io e dos Ksimlos  DeuosI-
tiuio : Alfredo do Cnrvnllio & C. — Uua Primeiro de J_íú*co 10.

ALUGA*bl- 
a ¦•¦asa da rua Duque EstradaMeycr 11. ii--. cor.i quatro quartos; tra-ta-se ua rua Minas n. iS Mcyer.

_________ í-JJi? M) n

A r,UCA-SE o chalet da rua Tavares n.¦Í.I.-O.I. com j salas, j nuartos. agua c ter-
reno, por .k>S. Encantado; a chave está de-
fronte, i'40; trata-sc á rua Dr. 1'edro Do-
mitigues au; entrada ao lado. (4314 M) J

TELHUS "ETERNIT"
EM DEPOSITO

_íHCOX_.__V_C_e-E3I:t-3-, BECH Ss
Kua General Cauiara, ÍOCÍ

1'rcço
1:500$
1.200$
itoooi

800$
.'00$
600Í
500$
.50S

Signal
75$c-00
6o$ooo
50$ooo
40$ooo
,15$ooo
30$ooo
255000
22%3U0
i;$5oo

Prestação
.."•$000
;iojnoo
-'5 $000
-'0,000
i,-$.oo
I5$ooo
1^$500
1 I $000
q$ooq

Marca registadacipaes pharmacias o drogarias desta cidado
T/IENDEM-SE óculos c pince-nez e

T apromptam-se concertos eom rapidez, a
preços, módicos; na casa Rocha, rua da As-sembléa a. 56. (M 4413) O

norrho.. que rc-istiui esta prodlglSw doseõlíSrta. ru80' NaU tUl **
ISílStfo _Saria Granad0 d í-ua J- ^ W° M • 18 o nas prin*

1TiE.\DEM-SE o compram-se moveis usa-» das, para uso doméstico e escriptorio,
paga-se bem; na rua Senhor dos Passos 4.
l°'a- (lt 4.13) O

Vl-.M-. 
1-.-..I-, 15 miíiutos di.iaut. dc Rom-

. successo, porto «lc mar, Inhaúma, pio-ximo a bcilissima praia e local multo po-viailo, um magnífico predb, c.jin 3 quartos,a salas c outras dependências; na parte d.s
fundes tem outra cisa de madeira, com
d.uj quartos, duas salas, co.ialm, etc.; rende
ict.S mensaes, bo«i vivendo p.ir.i passar U.lo
«], verno. Mostra-se a phoíographi.. «Io pre-dio.. Preço 7:500$, como pechinelin; r. da
Alfândega, 130, i" andar, das 2 is íi.

(M 4416-1 >r

\7ENDE-SE,
V rahy, um 1

O.

t l.tlf.A-SK o armasem da rua II. do Uom
/."AKtftiro n. 2b, serve rara aualquer ncffo*

•o; tem coiimiodos para faniilia? chaves no
ü. 32» v trata-se iu mesma rna n, lo-A, das
io ís ii 111. (4341 JI) R

< I.Ur.A-SE. por 6o$. ou vende-se por-ívj -CooS, o chalet da rm Elias da Silva>-•/ i>.'0',.!«.; trata-sc i rua Erncsiiua .n.
Meycr. Boca do Matto. (uni M1R

A I.L'ü/\-S!5 uma ca.=a, a tre. minutos do
çCXfcngonho do Dcniro; trata-se na ruaDr. 'Nica

(.-Sa -M) K

A r.rOAM-SIC dois commodos, em casaj-Vio familia! na rui Ccbuçu' n. 172.
(4*-6; M) R

. na ru,. Gomes Bragu, Anda-
. any, um e_celle:ite predio, c.im pomarc jardim, dois quarios e duas sr.las, prediop.:ta familia de trat..:_cn'.o; r. da Alfan-dosa n. 130, 1» andar, das 2 ,i_ (i.

(M 44,6) ..

\MvNni..SE por i;:oooS um predio, om
t Copacabana, perto da estação de Copa-

cabana; tralar na rua do liisp. n. 230,
com o sc. Doria. (J 4 •..)' N

V1.NDE-9E, 
na rua Di.-

Io, u::

•Alfândega n.

A LUCA-SE n predio 11. i.ll da rua «Ma-
_r_Lr.chiil Machado Uittencoutt; :is chaves
e infornia.úes, ::a padaria daa Famílias.

(.1.168 M) R

ctira-so 0:11 .'! ilÍLis com
Marinho

Iíua 7 de Sotembro, 180

VLUGA-SE 
uma boa casa. i*'.-:.! tre- quar-mi, ilviis salas, luz elivirici. vaianda ao

U',o, :;.i rua Conselheiro Jobim 11. 46; as
claves co lado do .14 A. Encenho Novo.

(4.-/-I M) R

4 LUCA-SE a easj da rua do Cupertino-íjVh. 5: tem cinco eominodos e clcclrlcl-
dade ri'iuit;il o iardim: traio-;.' no n. 7.estação Jo Quintino Bocayuva: aluguel 65S.

(4055 M) ;

4 LUCA-SE
XXRiachuolo;

casa da nm Diamantina 32,
:s chaves, jor favor, no 36.

(«1-73 M) J

\LUGA-SE 
um bom clnlet. í rua Montei,

ro da I.tir g,i Rncar" 
4 T.ÜGrÍ-T~~"

_n.com J T.iar:.*.'
W.-C, a mlnntoí
jardim c quintal; aliiitue! .-•«?: train-sc «3 mos; tratar ;'t rua Sete de Scínni
«1-^50. com i sr. balir'-* ' '** ""**
cÜarutoíro.

ÁLUCA-SE, 
por pnS. a

v..!.*-!i"i n. 23.

_ 
(14«11 M) J

Bomsucccrsn 
~Tí_"

s e -alas. o:inlia. b.i
a minutos desviada da estadão, co

t.-I.Ut.A-SE por .15?. tuna bella e hygic._t.vniç,í casa, era loíj-ir Qbiíolutaniento sau*<lav., tendi abundância de nirnn, «solo c
Rrande quintal: informa-se com o *r \r-th*.'i'. 11a l-.slrad.-i da Penha 11.zc::\. Bomsuccesso. araia-

(4S01 M) .1

Jantina, Klachue-:n predio novo, .,c 4 anuo-, com .1quartos, 2 saias, cozinha e outra-! drpçri--'¦* iardim e quintal, por i3:-,ooí; r. «ia'3o, i" andar, da. * ds 6.
(M 4.16) .V

-triiNUK-Si:, 
na ma S.i, eslação do .liu-

» cantado, um pequeno predio, com squnr-tos, . salos, cozinha c porão liabitavel, «li...
tante io minutos, por ;:soo$; r. da Alfan-«Ic.q, 130, 1» andar, das .- As 6. (M.416) X
T^ENDE-SE, na rua Clarimundo de Mello» um terrwio de 33X50, estação da Pie-dade, por 1:950$; 1. ds Alfandcja, 130,í" andar, das _ is 6. (M 44.C) 

*.

T71EXDEM.SE, na Boca do Mar*.*,, M;yc
T terrcn«i. a 1:000$, nivelado?; r. d.i Afandega, 130, 1" andar, '

CM .!4*:6) X

i LUCA-SE por 3-S. uma casa com quar--rito, sala. cozinha r r-.i.i. pertences, cer-cado e arbonsado; na rua Wenccsláo «.'-A.rrata-ic nn rua Manuela Barbosa 11 >••*•"¦"-"¦ '!« Mcyer. (4;j3 Jt) j
,4 1.U0A-SE

XXh-.icc
iluas salas, mais

cas.i da ru.i Nforcirn 30.• le Ucntro. coin doii quartos
¦ I. u", , - ."-'¦'-IJd«*...iâ... Chave, nst_.slrad.i Real dc Santa Crttz 11. _*;_, Como sr. E.-rrelra. (,r,ó; .m) ,.«.:

•\ _-UG._-.r-Sl. 11 :í5.S o -IOS l)oa_-fVejisiis ii listrada du IVnlia
l..7^í. iiMiito nciio da Olaria, Ha-

Ví:-N"'?.l'**s,''i O elegante predio novo, para1 família de tratamento, ci.i cc_:.-t> deter-reno; oom entrada para e.irro e irar.1_c. darua Duque de-Caxias n. SS, i-.into ao bc.i-
levara Vinte e Oito dc ..eicnibro: trata-senj mesmo, com o pr^prii;ario. (K jS-IO X

V; ENDIv-SE um bom prc.lio. er.i lacarc-
. patui, á rna Dr. Cândido Ueuicio

n.. 3C0, com 6 quarto-, silas, banheiro,
W. i.'., lu: eleclrica. e porão liabitavel, :io

para
X

Galiri-l do XaKlnien
(4:12 Mj 1

Uri. 2 SJhlS
frata-se á ru Torr.

«n da rua Ca*
Piedade; tem 3 *i*.*--r-
as chaves :*-n vizinlr.:

I|...nm:l i.-i. (4,.íj,M)K

bro 1SÍ0. (J 4««S) M
4 LUCA-SE jor ;,S. nma ea«a com duas-íisalas, duis quartos, cozinha «• g.-andeterreno, a rua Nova da ilelh \ i;ia n. 05..•i!_.;ii_o Xovo. As chaves estão na venda.*';' ::c::;' U?3?M) J I

centro «Ir grande chácara arborizada,
ver c tratar ua mcfmo,

TTEXDE-SE a sniperior casa da rua
t maytá n. 27S; encontra-se pessoa

Jjostrar. ao lado, .-.. sSo. c trata-sc u
v-. Clemente 61 '

Ilu

yiiyniCM-!---- um sitio eom 1-15
7 Dor _Í_S<J, com casa, ncaueno

pomar e lodo cercado do nraflie
tnruado, á 8 minutos du estação;
preco 5:000.1. Um, com 15 mil
metros iiiitidrado.., arando lioníni'
de laranjas, pequena casa, íi 10
minutos da estação; preco G:000fii
liua cnsa com terreno do 14X165

Ü -_*-*-* ,!1'"»tos da estação, por
1:Ü00$. fina casa eom Jí salas, 2
quartos c cozinha, defronte da e.*
taçao. terreno iilto do 10X15,
por 1:.-100$. Vendem-so tíasas
cmn terreno de 10X45, junto ú
estagno, construídas de tijolos, es-
tylo moderno, por 1:5009, sen-
do metado ú vista o metade em
prestações de 30$. Terreno em
loles do 10X45, á dinheiro ou em
prestações do IOS mensaes. rara
ver e tratar nu estação do Andra-
do Araujo. com Alei.vo Vieira,
ksta localidade 6 servida por trens
de smburhios o tem attuu eneanada
do Rio d'()nro, construcção livre.

dí -i6a»)x

^o local se enconira pessoa encarregadoUe. mostrar os terrenos c üatase eom o oro-nricr.irin :in_ -lt__e ,,r.,;n :  c r..»Prietario nos dias uteis a rua S. JanuárioSo, das 4 at 7 da tarde e nos domineis dasB Horas «la manha á 1 hora da l.inle uoVigário C.çral. f]. -4,-) j;
TriiXIlE-Si-: por 15:000$ um bellissimo» predio, construído com todo capricho, emcenlro de.íe.-reiio arborizado e tudo madei-ras dc lei lustradas; tem tre. quartos com
43 metros cúbicos cada um. fala de jantareom Vo metros cúbicos c sala d«i visitas com45, etc.; grande cozinha c \V. C, despensatanque com varanda no lado, fnifm teilltonos os requisitos hj-gienieos e próprio pa.ra unia família dc tratamento. 'Esle predioesta situado numa das ruas mais ceritracs«ia estação ue Kamos, tem o n. 117 c dislaapeiias cinco minuto., bom cm frente ,á po-pular egreja de Santo Antônio, onde te-uas chaves para os srs. pretendentes o po-der ver, a qualquer hora. c trata-sõ á rua
V's';'vM."'"'¦¦"..-"¦ 'P: Armazém dos Allia-aos. .\. u.—,%ao admittuiros intcrnied-iriof.

(II ¦;¦;¦ 2) N

VE.\nr;M-SE 
armações, balcões, copas, vi-trinca de frente c de lados, toldos cs-tantes c mais artijos; rua do llosnicio, 231.
ÇS 4426) o

TTEXDE-SE um bom piano americano, per-t leito e garantido, eom cordas cruzadas,
por preço razoável; rua Jorge Rudge 11. 7Í1.casa n. g, dc lamilia que í- retira, Villa"•¦<"»' il 3281) O

V',.-"01'-",51-'' W):l, mol,ilil1 ie «'» 'Ic visi.
Y tas, cs,ty:o moderno; raa (jeueral Ca-

•111USPAS.VV-SE 
uma quitanda hem¦X .-íresuezada; avenida Salvador de S.i"• >'!»• (4636 P) J

T_I_._OTHli-.At> 11a cidade e subúrbio.*,xx grandes on pequenas quantias; rapi-dez c juro módico. Informa o sr. Pinien-tn; rua do Kasano u. 147, sobrado, tim-
(••.,-83 S) Rdos,

ACHADOS E PERDIDOS

fJARTOMAMTEl bahiana, chlende da
1.; anciar.  (.iW; S)v 15

D^SíS? 
'-"H0 5ob iiypoth-cas, tliXJ negócios sérios,; na rua llucnos Ai.res n. i58, da?;.a*.4a i8_l*or_a5. (5.9S) _i

tjjINHEIHO .- Émprc-tlse Sob~h^XJ tliceas c inventários. Coinpi.t e ven-
t,ã\^f\.Ò' ***>. rua .lo-?,;.«ino il, i;8, sob Cl-Sa S) IX

iDR;. AA..Gui"'e"i\-* Gonwlves, da Sau.

::^' ""'" -ss ? a.".-°Q)R ?rrSut?5pcr-ra'i,.° ct,.,eiÜV0„r*^/°;
n. .iS. Perdeu-se 11 cautela 11. ~ . ' ' li0IS' (S)CAMPEIniõe.

55-1-4, desta 
"easa,

C.91.5 Q)

v.lindos "1'ox-Terncrs", 
puro sangue ca-narios irancezes e beiras e um fonao í hzcom quairo logos. (3550 Q) R

l7-1?*].01''^-'^ e ?.°W-™° moveis d-» toda es;iccie, d risões; escrivaninbnsPensas pianos, ele; rua èenhfr d« pS

rjAMPELLO & CA; rua Luiz de Ca-vv moes 11. 36. 1'erdcuse a cautela n.-15-9Q--, desta casa. («nQ)J

L. GOJÍTHIER & O, Henry «Or-
mando, suecessores. Perdeu-se a cau-tela n. 169.939, desta casa. (477a Q) R

(R 4*138) O
T^EM.I-,.SI-. um forte e harmonioso piano* do afamado autor Cavea.i. quasi Jovo;na rua aa Alfandefea 11. 2S1 (sobrado).ado) _

(S .U57) O

¦yE-íDE-SU',. 
na Piedade, áT berpa ri. 117, uma boa casa,

T-*nl ?r m_»t«-_*io ,1, £_•-..._,. 

rua O-ciics
-.-_, por C:5oo$;tem 11 metro.* de frente por ,0 «lo fun-cos; tr.a!a-£e a rua Ja Assemblca n. 6n.

(M 4653) NT

yiEN*DJ_.Slí por 7:000$ uma boa casa de» csijmna, com tres quartos, duas -alai
ç. mais requisitos da hygiene, 5 minutosüis-anlt: tia estação, eom iuz. podendo «t
parle a prazo; trata-se i r.ia Dr. l.eal, ío.
Engenho de Dentro. (J ,im) \-
¦f/TENDE-SE

? de frente
raciaçSo na p
nova c asso!
comprido, c«:á todo murado,"nã ruii .í"leniii, Junto .ao n. U9; trata-se com o-

11111 uom lerreno. com 6 ms.
por 50 !--=. iic fundos, comraciaçSo na parede do predio junto, que c

?___?.,- assobradado, medindo 3.1 ms dc

TTENDEM-SE tecidos de arame para" cer-
ULi,?,-- ce -*a' Í!!!lciros« o- «po ríls o metro)labricam-se gaiolas e ratoeiras de toda. asclasses; Avenida Passos 104, (Oiósi).-

VSíDWt-SE madeiras serradas, moldu-
ne.ro c carpinteiro. Preços do oceasião; ruaScníior dos Passos n, 56, casa J. (Fernandes¦'"¦'¦ a 4630) o

PERDEU-SE a cautela de n. 114.753,X da caça dc penhores de Guimarães &banseveriuo; rua Alexandre Hcreulano 11.
5CL111Z dc Laniões n. 1 A. (;6Ú7 O) M

PERDEU-SE 
a caderneta da Caixa Eco-nomica da Capital Federal Sul) o -¦

mero 4=5.00;, da 3" s.ric.
_ (.I3..7 Q) R

PERDEU-SE 
uma pedra azul, engastadacm aro do ouro, com brilhantes emvolta, 

prompta para atarmchar. entre(Sampaio o Riachuelo). Gratifica.se a
í-"'va "¦ £¦" — Riachuelo. (4908 Q) ji

FRACOS
PERDEU-SE a caderneta n. 31..550 diJ- Caixa Econômica desta capital,

(¦|C.5 0) J

_V_olh?èíÇ__3' 
'Kl-0™* !>•'" cima, sot

,.?:• .i,,--*'"|a de toda confiança; rim d-iKosano n. ,„, ultima sala, sr. Julio'
— — —, (-.3818 S) .)'

Dinheiro. vT'e.0S emprestti
„._.„  __..? "Çl".» dc predi,,
mer-no n, M, de , Í3 <t (.3gaS)*- f

k-NHÊIROT)I.\HEIRO _- Empresta.se »., ,, . .
a o-''i • aè 

' 
,uTJ3' ;m[^. Promissórias a

?..?:''c7.ac'3 !'° exercito. Trata-se eom Sei-Rosário (i3jiS).r
T)lXHI-n.O sob liypotheeas, de intuo*
^"'V*--"0-5 e c;*''"-'*io de apólices; T.Moura, Kosano i;o. (.355S) S

XJ c-.ee. .03 de machina de escrever, do
•ura í»m W8" 

do .machinas dc cos-..ira, nana qualquer írnsier, registradora*!e1 in_rfiin.-.3. congêneres, por preço razoa-
At .:.''T,:a;'.-ta- em maeliinus nutomoü*
rv.A 

'•¦?' ¦inot:'i "' 5°' -' r,"i-'-- Tcl-..Cem. 4-94. S) r

VjeNDlí-SB um bom piano, perfeito, gn-T rantido, por prcoç «íodico; rua Se'.o deb.teni-ro n. ii.., rclojoeíro. (J 3-só) O

ffrossivci setrun-lVi n ÍiaÍ-F 
An0-Offoito " immediato 011 pro-

a .-.i_ da Misericórdia 11.

onso
dono,

-'Ji loja,
(R .151.1. \

VENDE-SE um
> multo espaçoso

irciiio com commodos
,.- '-;. ."•• rua llittencoiitt «la'\.n-„6-'. tiajnpalo; .-.3 chaves ciihu árua b. Paulo n. 69, o_Jc se informa.

(R 4373) N

¦\7_CXDE-SE 
por o contos o predio da

» rim General Polydoro n. _7, negocio e
morada; tralar j. r. Buenos Aires 11. 19S.

(M -IÍÓ5) \

Tfl.MH.-SE um terreno medindo 1..00
> ms. q«., com uma boa casa, no Encantado,

próximo ao bonde. (Preço ^1500$; trata-scna avenida Tarsos n. 92, sobrado, Vieira.
_____ (tt 4900) N

TTENDE-SE uma casa nova, assobradada,
r çom 

'..idas .-.. commodidades; tem iu..
eleetrica ç le:rer«,> com avore.', na rua Car-doso Junior n. 2ÇJ3. peno da Fabrica AI-iir.-.ça, nas Laranjeiras; trata-se na nir.\T...

(SI 4ntlj) N'

T7iEN'DEM-91v diversos predios, própriasT para família Je i.-aiamr-itn c renda dccapitães^ nos bairros Je ISat.ifoRO, Tij.icj,_. Uirstovão, Villa Isabel. Santa Therezae subúrbios; trala-se á rua do Ouvidor, :o8.
Bala 3, -!as ;o ás 5 da tarde. 1} 4223) I.

Xr^^^SE uma casa para pequena fa-v. mina, com grande terreno todo piau-tado e cercado, com obtvndancia d'agua, á
rua Paraná n. 174 (estação do Êncaniudo).

__ (S 44J0) N"

\7*'ESDE-SE um solido predi.,, na rua Ge-» neral Silva Telles. tenJo tres quartos,duas salas amplas, despensa, (-ran.Io coiii-nna. t.-.nif.ie « jardim na fronte, g.-ajil e
portão .le ferro; passagem de íoo réis. Pre.
co ia:3oo$; para informaçSes á rua .ia Al-

130. 1 andar, das
ÍJ 31 Si.) N

VU.NpivM-Si. armações, balcões, ese.-iva-¦1 mnlias, copas c balcões dc mármore,mesas de . duo para botequim, mesas paraHotel, divisões para repartimento e escri-
ptonos, estantes para livros e papeis, cai-xas de. ferro para agua, vidraças e vitri-
«ir», cadeiras diversas, «luas para barbeiro,
c espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
jes para fumos, Je tudo teiios novo e
usado, assim como tambem fabricamos c
recebemos qualquer eucomnieada e uos en-
carregamos de installações cr.i casas ..:,i-
merciacs c estrlprorios; ua raa do flosp'-
cio n. 189. (1550 O) S

DIVERSAS
A FICADO..- __. Fica o piano maviosotx c durativo, mato os bichos se os ti-

r-MPIíESTlMO.- sob
J—( m-Ssorifl-i- atugucl.
nos. eto. Comprain-"*
dios. Com Sllv
n. 57, i" andar

hypotliecas, pro,moveis, invcilta-
c yendem-so pre-a rim da Misericórdia

(I--56 S) I

T7E.S1>U-SE tc'-i de arame para cerec. •
> galinheiros a 600 rc.'. o metro; gai-iasc jif-r.eir.-i-.. pars todos t>s preços: rn.. «et»

de Setembro n. 199. (J 3.130) O

\TlENDiE-SE um cavallo legitimo marcha-
t dor com 7 annos. na raa Dr. Garnier,

85. Preço barato. (4124 O) J

ver, faz. pequenos con-ertos7'"*tudo 
*"ío$*; 

i If^HlESTA-SE dinheiro sob livootl,.nraç-i Tiradentes 87. Teleph. .;.,«,,, Cent-*1* 
***-? **•;..' ™:""» para cima, no centraC^~^t- IZZSJl ^rrg^k"l£4^y"

rifuiiii'jit.<> iin-l,il„ii..,. ,.., •»*•¦ I J, ]jr,:'•'•'¦ ^ *tci' Por. 3o$üoo: "lnr!-*í
menti! iHdepeiulento! auoni urecl*Bar cliWja a estti reduceflo curtas ú
¦"• -v "• S i

A IIM cavalheiro, a:up;ani--- J.jis -luar-
¦CX tos com entrada independente; bo-i-des a porta, em Santa Thereza; Informaçoes na rua «Jo Rosário .1. 133. (4338S)R

6" andar, «ab I, elevado
(4C85 S) í.1

¦GrÍlTÍ:^DSR,!0bre «**"»• "ariinUoc

VENDE-SE 
o varejo de clgarn

plataforma da estação de Itan
I C-KI! o

urros siio :ia
_ estação rio líamos; trata-

Ileanqtie, r«o mesmo. (34401) O

TTENDE-SE "in hom c harr.io .iso piano. _
V rua Visconde Marauguape 11. 1.. Motel

dos q.slados. (4135 O) tt

AriiXlil-^SK mi rnn li.i-.io de Mes.

dn
«uniu 11111 terreno todo nivela-

a °"" «ovo metros de frente uor
Quarenta de fundos nelo precú

1o;a; preço razoável. OMr.*iordiiiar.o do 4:000$. Trata*
__(.:*.;? 

X) S so com o dono íi rua Ia de MÍ11..0
TrEXDE-SE a casa Ja ma Visconde Jc

. Marauguape n. .-.•, que ,-,s iiiT.iilin.is
l;".n a bo'i„ad.* dc mostrar a qualquer iiona.
Custou 3;:ooo$, rende .!-..$ - vende-sc p-.r
.10:000..; :.-at.-,..«. na i-':do -lo iFlaacnca
ns. 202 .1 coS. Hotel Ceat.-al. auarto a.-,
das 11 .*; .- da tarile. (J 404,.) X

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a ;nsu'íi«-ier, cm renal, as "-vstiiei, 

pyelitcs neohrit«
mrftbri:»-, catarrlici Ja bexiga, inllammiç2o d. proslita.* Dissolve a3 

'«¦--_'X 
Vi

cálculos dt ic'Ao lírico e urato». ui
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\7EXDE-SE
i oíf^rta, uai:

por ij conto.*,
a boa casa nova

j quarto^ d.!-is ."il.íí, copa c_»:i
ia dii iouça, cozi:ília com dois íagü

| 
'_'• c<-'< Cas» de Cambio. (.1-1795) X

ViENDE-SE uma cha.-arn por 43 contos• ue reis, co.-i «lois pavimentoã, em ce,-.-:rj <te terreno, medindo e.<le n".:3' mse uai *.c.-rc*io por ro contos, tendo d.'¦rc::;c -_• ms. -or 4s do fundos, cm raitransversal a de tonde Jo £am'im: infor-mações com o proprietário, á rua Sete deSetembro n. .-op, sobrado, das 3 5. . datarde, r..«o quer intermediário*. (J.)-*m)X

\rEXDE--it. 
na rua Torres Homem, um

predio, de soliJa construcção, com doi;
quartos, duas íô-üs. despensa c varanda .ia
pane dos feridos, perto dos bondes dc
reis de Vtlla Isabel; r. '
1 andar, d.,.. * ás (i.

da, A-famlega. ijo,
lJ 3i37) N

TFEXDEM-rE li.viica e utcnsillos de nm
V deposito «!.: pão; trata-se á rna Toi-Scca

Tclles n. 13. (J 430Q) O

^^!•.^'DE•M•; 
uma motocycleta Indian. 5 iia

II )', cm pcrfeiij estado e com poucouso, sid-car, c:c; largo da Carioca n. j.
(B 43.1.1) O

\ra\DK-SE o predio «ia rua Visconde de
T locantins 11. 3: lestaçâo_de Todos os

DantúS), construcção solida «• moderna, cam¦anuas accoaunodações, porão habitavel, )ar.uibi e terreno, a -• minutos Jo trem c bonde:trota-., no mesma. 1T 4470) X

::i predio mo-
Outubro, na

. Utienos ..i-
(J 3953) N

TC7EXDE-SE par 2; col'.-
J derno. ;*« rua Dezoito

Muda Ja Tijuca; trata-setei 11. if.S.
¦\TEXDE-SE 

por 1» rua D. Anna X.

,113 u.i louça, cozKíüa com tbi? focúc!*, hcx\- TT,kvií»t**ci? -, v--~ i „ . ,,do a a gaz.. despensa. quarto tle knho V-mo V-í*-. 
' 
vf-''3)íí ¦?_,-a'

coni.boa banheira esmaltada e chie aquece- 7 -;a\-i\-' *-..-'-_" 
?." . c .""V** • d . Sm

Jor a 8ar, duas latrinas, sendo unia" fira Sca,._ 
""^ u :~* S3nta 'f "•. '"h

para empresadas, o forrada com muito uosto.  _ (J-3-3o). S
a rua Tenente Cosia o. 21;, cstaçãn ne TTEXDE-Sv" nor ,--_-T"7— i~T-dos os Santo?. (J 4601) \ <¦'¦-, -_ p* *-'*' ,* Peilu,:*30 Í"*M-

L_l ______ 1 \c",-.' 
-;*'55 sa,a,i e dí.,3 quartos, nos-VTOXDE-SE 

por So coutos liado rrvüo. j j" ?', 
"''f'*'? 

,.';*. V"*1^: «;»:-vse com
V _ avenida -Mem de Sá; ver c tratar r'' ' "*- •¦•°-'l> -i- U*. ubellião.

nm Buenos Aires n. 198, tM 4Ó65) .V .'-' -t'"'*-! X

a-sc

13 contoa o predfó dn
Xery n. 71, 1'edregtillio:

a r. Buenos Aires 198. (J3955) \*
TTKNDKM.SK bons prédios c um

grende terreno na rua Engenheiro, nu-meros o; a 97, estação da Piedade, e o
predi.i :crr-a J.i rua Nerv Pinheiro .i; Ira-ta-s- na rua «"ir. Carmo Xeito -.**-* '"V-
phone 15.-.1,
ção.

vmHla. idar R. (V.n.:
(4M3 XI

TT-EMBE-SE. na r.:a aX.sis Carneiro, üa> terreno,«nivelado, por 3:050$, proximoaopano dos bondes da Pieii-de; r. da r\lfan-
dera, ij.*, i° andir, io; : Ss 6, (M44ip)N

xrvsnv.-SK ui:a vitrina
V occupar lósai para des-

. Por preço ._e oceasião; navinte e (Jualro de Maio n. 431.
(J 4,)io) O

A** KW Salvador Cot7í'~C*CüvZ G',-iM.ÇpJ!??fKS ,e ÇÍ"P?B -"tw^_
f*. nluga-se uma sala de rcn.c inde -• ,e r S°00 a "5- Vendem-se 'Jc 

.?,?_
?..''Kl,C"i,e' ££«"*&* P;oless--_ll0õu mo Çr^to-^TX.T^' C-H_MaS?S
Ça, que tralialhc (ora. Prox mo no« b. r',., ,1',?' *J 0 \endem-se a ao$. rst.nhos dc mar. ^ (^07 S) j 

* :":"'-"c; r':l ^«Suayan*. n. 
"«S.

nor íua&rlf^ino^tVazerw? A' ^nmaúe, 
Uto.s.no mini.

è .-.** %m^,"- to medidas ''toi pfta* nn '- -
ciJauc. Vae a domicilio.

B^flíHORJUGAr: _ Ver...

/ ", -j.i.13 «. LiisO, nesle lorunl:

nra-
.Iquer

s in-
ue capa-1 ,""""•" 

"" ".™.u__wa qu-tlquor(3680 _) . lugar para cx,.lorar. OfforUs
lír-I|ndi°-_I?nClr0' CaÍI» «O Cor*

______üií: i-iomemIXt
XX cm casa

\7-5.XDE-SE um bsm fogão, com pouco> uso. para casa Je familu; r.a v_a Bella
«lc S. João n. 3r5, casa _¦. CR 43J.-) (j

^^1¦:NDE-S.l. 
um a.ousue f.-zrndo bom r.e-

go.-io; lrata-sc á rui do Carmo 11. 4r,
sob., das 3 ás 4. (J 4404) O
-V7-.Xlii.M-S_. 

oma superior égua <!e .ciia
» e carro e um potn de i|j sangue; naraa Marcdul Bittencourt n. ,.-. est. Jo

Rfachuelo. (143=6) O
\TEXnK-c-i:, família que sc r«*-tira desta

} capital vende om .xcellentc _ 'iúxuoíó
piano Je acreditado fabricante al!emão,".e-
po w aço c o_.r.J_- -.-.iradas; lrtra ver etrator a i-ja _o Cunha n. 62, sohra.-io líV,-•-,:r*J>'>- (J4S30) o

^TI•:^•D^:-<K 
uma mobilia

íar, com pouco uso, «

«. &% ssra sai s S^-Tj^* e^°-
«««tójM...,-*riíV*^*j^Wjif&h. 'v;* • ¦ • ";•= f>-™-:-,

dcantado "isíooo. Cartas tto, par»C^-TSí ^¦^2^-^-â!--^^^^i!,• '- (V.-.S-. .
panr.ns
lavar
da

Tc rt.,^0*'^ • «w*?»»-?"SST.._7r¥CIA - cu^^n7177T

_Uts;_ S) k i I-1 
-s-;"'"' *-!'f:;'-> "• 00- (.-57i sj j

_______!"' ¦"•¦- - "íTstí 
EHír~*~~

Dson — Cons. cratls. Rcconcl-

jornaes:irmo n. 59, ,o sr,i
!;''•; I S) .>

ver e ir_tar

-, a*a de ia*..- - . ,stylo moderno; PlttJtJos '• contento, Cpjig. ifi 7/C"r„~i 
'-'•'"'•Pram-it mobílias, nia-

(B.W-0 o ManrlU—_ítu._:ue, (M 4807)8'_? ao,Qmo' *!c'; f* »• %* G%%£
Jt*9*» 6) :.

. -_.^s£?S_-\-_-_:-. ...



¦\^#W''
- *-.

CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 26 de Maio tic 191G

adeiras e Materiaes
A.. Costa Araujo

RUA TREZE DE MAkO, 36
•XolP»pUone Central 3339

_-.pcci_!ld.id_ em m_dciru. «erradtta apparoiliada» paro marceneiro», -«pintei-

ros e par« coustrucçõu.

r._nil__ stocks de toras de Peroba. Cedro, Vinliatico, Gonçalo Alves, Cuarabux

t_. d mal madeiras dc lei nicionaes. Pinhos de Riga. Sueco (brirnjo e vermelho),

Ameflram í do, Paran- Taboados de todas as qua dade Cimento Cal de Cabo
íf"1,"iv_,-_ _ Marisco; Tijolos. Telhas, Ladrilhos, Zinco para cobertura c todos

o"°'deniais inatlriacl" e artigos .para construetore.. Kncommcndas aviadas com prom-

jiidão c pelus preços mais vantajosos.

MME 
Clara Couderc — Manicura, pe-' 

dicura, massanista diplomada! rua S.
c „'. ,io5. Teleph. I."**r*., Sul. Vaeili

ClcmeitU -. -
„ oniicilio. Só as senhoras. ii57 S) R

PENSÃO 
á mesa e a domicilio, de casa

estrangeira; preço módico; rua Gene-
ral Polydoro n. 130. (4741 S) J

M Ml- ZUInha esclarece todos os pon-
|a vida e concerta. Consultas

1'elicio n. 5S — Cascadura.(03
rui

rrAOI.IM — Vcndcm-se grandes parti-«- rua 
Cl-aicral Câmara n. 100,

(374 S) II

M. ilhistrada c viajada, encarrega-se de
tudo «uc é concernente a esta arte. Ana»
..., n.ln letra o caracter, e proceder de
.rniquer pessoa, enviando poi* escripto,

,'..¦,. propliccias. Trabalha com dois ba-
rallios c búzios; scienuficando qualnuer
mrirociaiite do scu estado coiumeraal e

miiceiro, Ev-itando-ihes assim, crises,
i '.,.,„.,-,(..- 

etc. Cede aos clientes uin ob-
iecto maravilhoso, trazido das catacumbas
íl •' Roma parn o bom exilo dos negócios
c ie iiroinpto eltcilo; rua do Hoclia n.

35-WEstnçiio do CtyS) M

tailleur,
mar

Vae

PARISIENNE 
enscigne pratiquetnent

son idiome; r. Candelária r. 66, 2"
andar; encontrada das 9 ás 11. (465'S)J

QUARTO 
com pensão,

som de tratamento.
Senador Furtado u. UJ.

aluga-se a pes.
Tem teleplione.

(4504 S)J

QUEREM 
seus tapetei, passadeiras, cor-

tinas c cortinados, bem lavados e
passados a ficarem como novos? S6 na
Lavanderia Modelo, Manda buscar e le-
var a domicilio. Tclcph. Sul 570. *

(1921 S) R

DENTISTA
DR. SIIiVlNO ai_Hl*0S — Ex.

rmucões, absolutamente sem dór, a 5?!
dentaduras s 5$ cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-
tos em prestações. Rua Ur iguayana
o. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás 9 di noite. Telephone
n. 1.555, Central. (J 48°-)

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos . dentes artificiaes; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Antônio.

(J 4808)

Casamentos

DENTISTA 
— Vcndc-se um motor Do-

riot, c utn encosto; preço dc ocea-
sião; rua dos Andradas n. 85, sobrado

(4779 S) 11

T\ENTISTAS — Coroas de ouro dc 24,
JU» 10$; chapas «lc vulcanite, 10$, na of-
fierna da rua 7 ie Setembro n. 205. so-
.brado. (4845 S) J

RELÓGIOS, 
despertadores, compram-se,

trocam-se, vcndcm-se e concertam-se
por $500, 1$, 2$, etc; rua Uruguayana
n. 135, easa de gramophones. (404a o) a

MÜD'?TA 
perita de vestidos e

ensina a cortar e armar no mane-
. n sou 

"medida 
e por figurino

ilo-niciltó; preços baratissimos; rua Sena-' 
.Euzcbio 11. "29 c Ãssembléa _n. 7.

(3680 b) JiU

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi.

linrios completo», avulsos, objectos de
,.|i. onti.uidades, ornamentações, pianos
de 

'¦*•••. 
autores, etc; rua Senador Dan-

... _, .3. terreo. com _.. Kib.ro... _

SAU'VAS 
— Extincção completa com

o empiego das legitima» formigas~iím -j-iia)Cuyabanas." Peçam prospectos
zende; rua S. Pedro 11. 38.

SALA 
c quarto dc frente, alusam-se cm

casa de familia dc tratamento, a ca*
sal sem filhos ou o senhor de trato: na
avenida Comes Freire 155. »______J

TELHA 
USADA e outros materiaes dc

construcção, vendem-se «a ™a Dr.
Rego Barros, 37- (4825 S) J

TECIDOS 
de arame para cercas e gal-

linlieiros a 600 r_Í3 o metro, 111 Ia-
brica da avenida Passos 104. (1052 S) R

IIÜ AMERICANt-
DR. C. FIGUE1
REDO especialij
ta em extracções

completam-n
•em dôr e outros trabalhos garantidos ;
».*• itema aperfeiçoado, preços módicos, e
em prestações, das 7 «la manhã ás 9 da
noite, rua do Hospieio n. 222. canto da
ivetiida Passn»

PARTEIRAS

PARTEIRA Mnie. Francisca
Heis, diplomada,
faz apparecer a
meristrua-ção nor
processo sc.aiiti-

fico e sem -dor; trabalhos garantidos c *-i'c-
ços ao alcance de todos, sem o menor pc-
rigo para a saude; trata dc doenças do
utero; rua General Câmara 11. no, Tel.
11. 3.3I-.8, Norte, próximo da avenida Cen-
trai. Consultas grátis. (.\l3<in)

PROFESSORA 
de canto, solfejo e theo.

ria, pelo Instituto Nacional, aeceita
alumnas, assim como para bandolim, í.m
sua residência 30$ooo mensaes, senilo duas
vezes por «emana; ru» Jardim Botânico
n. 125. (S--7' *"»> A

T_fo-.„_frt A ESCOLA AMERICA-
lntematO NA ha 18 annos nos
subúrbios, resolveu reabrir o internato era
seu edificio próprio, á rua Aucustq Nu-
nes n. 53. Todos os Santos, a 3 minutos
da estação e 35 do centro. Pedi proso*
ctos e comparae. w

trata-se com
brevidade,

niesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Sclieguc, a rua Vis-

conde do Rio Branco, 32, sobrado, lo-

dos os dias, domingos e feriados. At-

tendem-se a c-Viamados a qualquer nora.
Telephone 11. 4-54-V Central, b 1Q-U

Cario-
manta

diz tutlo
eom cia-

ro/.a o
quo so

dosoja.
sabor,

realiza os trabalhos por mais dif-
ílcois quo sojam atnigavelmonto o
bota o mal para cima do quem o
faz, á rua da Constituição n
brado.

Itici

ACTOS ^-rj^E-BIR-ES-S
Alberto Porto

A Comimiiliin Alliança da
Bahia nuiuilu celebrar ama-
nhã, Siibbmlo, 27 do correu-
te,' ús 9 Vi horas, uo altar-' 

.mór du cereja do S. Krmicis-
co do 1'anln, num missa em siiffru-
elo« da alma do sr. AliliKKTO
PORTO, presudo sub-ecrente, nes-
ta. cidade, d» mesma Companhia,
o coiividu os seus parentes e ami-
«os,pura assistirem a este acto do
reliuiiu). (J 4829)

-15 Paulo Donadio

f

20,. RO
UÍO.l

CARTOMANTE

Gravidez ?

«tfllHX!
I06AS E IPRODUCTOS
PHARMACEUTICOS

DE
I61TINIDADE GARANTIDA

mkV. DE MARÇO, 14,16,18
WAV.SD.E DO RIO BRANÊO. 31

LABORATÓRIO
RUA DO SENADO,

PARTEIBAi Mmc. Maria Jose.

Ília, 
diplomada pela¦aculdade de Medi-

eina de Madrid, trata de todas as doen-
ças das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo ec.cntifico e sem
dòr nem o menor perigo para a saude; tra-
balhos garantidos c preços ao alcar.ee dc
toilos, Avenida üoincs preire ti.' 77, tele-
piiüiie n. ...64.! Central, consultas grátis,
lim frentete ao .heatro Kepublica.

(S 23.30)

Kvu-S:
1 usando as

velas an.
tiseiiticas. São inoftensivas, commodas
e de efíeito sesuro. Caixa com 25
velas 5$ooo. l'elo Correio mais S600,
lJe[»3Ítario.!. praça Tiradeutes u.
pliarmacia Tavares,

brasileira
Rosa Jardim

— Inspirada e verdadeira. Consultas,
beceo da Carioca, i6. Entrada pela rua
Silva Jardim. Mio-1

Usem
o üi-

jeetnr — Nanterre. Fácil;
commodo c hygienico.

A' venda nas casas de cirurein.

Tintura ideal ga-
.anlida, .para res-

titttir ao cabello a sua côr original pre-
la ou castanha, — Preço io$ooo; pelo

COLORINA, l
titttir ao cabello a sul
la ou castanha, — P..,.
Correio, mais C$000. Deposito geral, rua

7 de Setembro n. 127. — R, KAM U.

I

LIVROS
tissimos. Cnsa
Passos n. p8,

— Envia-se catalogo de
livros de oceasião, bara-

Torres, rua Senhor dos
Rio. - ÜaSjS) J

62,

&(«___ c moléstias dc
B^ líullicr, o DK. lt**rf' DE.. ANDKADA,

cura, corrimento1-, hemorrhaçias c su-Spen-
soes; de modo simples, evita a gravides
nos casos indicados, fazendo apparecer _ o
in commodo. eeni provocar liemorrhagin,
temlo como entcrineira min, JOSKPIli.
NA Ci.M.I.IM)0, parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consulias diárias
grátis aos polirei. Aeceita clientes cm
pensão. Consultório e residência: rua do
I.avradio n. ni, cobrado. (4438 S) J

Os filho;, sobrinho o cunhado,
profundamente gratos aos paren-
tes e amigos «pie acompanharam
e assistiram ao enterro dos res-
tos mortaes dc PAULO DOXA-

DIO; os convidam para assistir á missa
de f dia, que farão celebrar boje, 26
dò dorrente, sexta-feira, ás 9 horas, tio
aUãrrirfiúr da egreja dc Santo Antônio
dos Pobres, á rua Menezes Vieira,
agradecendo desde já a iodos os que
comparecerem a esse acto de religião.

(lí 4754

Alberto Porto
Esther de Souza Martins Tor-

¦to, seus fillios, c Angélica Porto
convidam os demais parentes e
amigos para assistir á missa de
7° dia que, etn intenção de seu

finado esposo, pae e filho, AifBERTO
PORTO, farão celebrar amanhã, sab-
bado', 27 do corrente, ás 9 i|n horas,
na.egreja de ,S. Francisco de Paula.

(R 47SS

Anna Silveira Bar-
bosa

José Joaquim da Costa Vas-
concellos c sua familia mandam
celebrar missa dc 3o11 dia, por
alina da sempre lembrada ANNA
SILVEIRA BARBOSA, ama-

nhã, sabba«lo, 27 do corrente, ás S ho-
ras, .na capella dc N. Senhora de
lionisucccsso, «.* convidam os parentes e
amigos, confessando-se gratos por esse
acto'de religião. (R 47S4

Júlio Alberto da Costa
Elisa Gonthicr da Costa, José

Júlio da Costa, sua mulher c fi-
llios (ausentes), Renato Júlio da
Costa (ausente), Philomcna Cos-
la, J. Rodrigo do Freitas, sua

mulher e filhos, Helena Gonthicr de
Mello, João Narciso de Melio, Magda-
lena Gonthicr de Mello, Narciso José
de Mello, profundamente agradecem as

pessoas que acompanharam até á ultima
morada os restos mortaes dc seu ido-
latrado esposo, pa-, sogro, avô, irnião,
tio c cunhado, JÚLIO ALBERTO DA
COSTA, convidando-as para assistir a
missa de setimo dia que, pelo seu des-
canso eterno, mandam rezar no altar-
mór da egreja da Candelária, amanhã,
sabbado, 27 do corrente, ás 10 horas.

 (J 4S"3)¦iLg-mmmmmmmmmwaemmmw
Paulino José de Bastost

scinclifica —
unica no ge-
ncro. — Rua
General Ca-

3'04 J

BONOHBHEAS

PARTEIRA

j| fP-M KS23.mimmm
A verdadeira
ninie. Palmyra

— Com longa pratica, trata de moles*
tias de senhoras e suspensão, por 11111
processo rápido c .garantido.. Aeceita
parturientes cm sua residência, á rua
Camerino n. 105. R. •!>"'•

hronicase
reccn t es.
Quercis fi-
car radi-

calmente curado em pouco3 dias?. Pro-
curae informações com o sr. r.eijo, que
gratuitamente as offerece, não conne-
cfiulo caso nenhum negativo: rua

Theophilo Ottoni 167. R 8749
_" e 

suai conseqüências.
Cura radical, inicccõcs
coiniilct.-iiiier-.tc INDO.
LORE3, dc sua pre-
paração. App. 606 c

Ãssembléa n.' 54. das 1= ás 1» 1 o-
,... Serviço do Dr. l'EDRO MAGA.
I.IIAKS. Tcleplione 1.009. C. ti 31171

f

Seus filhos Manoel José de
Bastos e José Valentim de Bas-
tos agradecem a todos que acom-
panliaram os restos mortaes do
scu finado pae, c dc novo con-

vidam todos os seus amigos c do tal-
lecido para assistir á missa dc s:timo
dia do seu fallecimento, amanhã, calma-
do, 27 do corrente, ua matriz de Santa
Anna, ás 9 horas. 4741 J

Severiano Carlos de
Abreu

t

Commendador J. J.
Rodrigues Guimarães

Júnior

f Sua irmã manda rezar uma
missa hoje, ás 8 horas, ein São
João Baplisla da Lagoa.

(R 4792)

D. Helena Berutti Mo-
reira

f

SYFH1LIS

Mme. Bellieni (!,rrrs'ieira), parte*.-
ra, dip. pela Fac.

Med. Rio de Janeiro, cx-iuterna da Mat.
da mesma Fac., fàz panos sem dor. Res.:
Tensão Caxias, largo do Machado, lei.
5115, C. (ni-j. S) J

M'A.-.'1'Uitl-, pedicure e massaíista, at-
de 1 ás 5 horas, na rua Se-

nlor Dantas n, 52. (42.14 S) S

ATÍ1.-.MATICA — Tlieori» e pratica,
s.or dc comprovada habilitação,

lecciona cm domicilio. Chamados a L. Mo*
1 eira, ri rua Delpliini 74. (S^J S) It

M-

1MSECTOS 
— Eliminação total, com

uni enxame das legitimas Cuyabanas.
I. Rcicmlc—Rua S. Pedro 38- (M ,.214)

MANTEIGA 
ESPECIAL, recebida dia

. rimiicnl- ile Minas, vende-se nas mc-

J'«
c preços n:a dc

«.4091
S.in
S)J

ÕESIIORAS, (i.ieieis scr bellas ?

inglf-*, caixa postal
«Ie $100), que voa
llios. - wm-Xt*

Só

13.JI (incluindo sello
reiucttcrá os conse

(.im S) M
CtlMI

MÉDICOS

T%riIE. INDIANA, cartomante, diz o
JL. â. futuro e prediz <¦ presente, far* qual-
quer tralwlrio do caboelo; rua Atfonso
Cavalcante iS|. (4827 S) J

Proíessores e Professoras
¦pKOFESSOKA ile piano, cinto, solfejo
X c tiicotia, pclu progranuna dn Insti.
ttilo Nacional dc Musica; prepara alu*
mnos para .-idinissão an mesmo; preços
módicos-; cr.íta3 para E. Moreii'.i, casa
Bevllacífua, (137S S) 11

,111

(-.cido urico) e todas manlfeíUçocs (rheiy
matismo, niolcstiu da pelle, areias ilo 11-
irado c rins e impurezas ilo sangue] cie.
Cura garantida pólos Banhos (biiadorcs),
I.u/, \ apor. Su.lpliurosos, Massagens Me-
nida Comes Freire, 99, das 6 as 20 MTiS,
Pieco ao alcance dc todos. Instituto dc Iü5*
siotherapia. ^ 

^. 
*

,-.. j_ Qualquer opera. Preço
UlSCOS üe occasião. ¦_ Gramoplionçí

Operas
A

2$000

d"
oceasião. 

' 
.". .

discos. Sempre novultincs.
p i*"Am.l1AIii'.i'; no.

RUA MARECHAL FLO-
RIANO, 119, defronte (1
Camerino. (.3207 S) M

ARTOMANTE 
'_ 

Mme. Taglld. ini*
-'ada uos mvsterioa do oceultismo,
possuidora de grande poder.em
sciencias oecultas, d._ o P"*««e-°

passado e prediz o futuro, faz 1"ac .que
trabalhos Vara o bem-estar, como s*-jam:
raQsamèmosPadifí',c=is, reconcllW«^-ta.

„,os commcreiaes. etc, a "£.,/%"_
neca 11. S% sobrado. <3-"* »

0̂*-* s

-IfAXliriíA,
Ul rliamados
l*o!ydoro n. i;

pcdtcura, vae a domicilio,
n Adolpho, rua General
0. (1740 S) J

TIM... II. Tonniier — Alta carloman-
111. te, todas rri sextas-feiras, dns 10 da
manlui ás 4 da tarde; rua Frei Caneca
11. ;.', 1' andar. (185a S) M

MOVEIS 
¦-- Ahiffnni.se, rompram-sc e

vendem-se na Iu ter mediaria i r. do
Catictc 11. 29, teleph. 557. Cent. (30S S) J

MAi-ll 
IX A I.nOCKAPIlICA _ Com-

. jua-íe uina cm segunda mão, do íor-
ttuto A Blí. Caixa do Correio 747«

U779 S) J

DOENÇAS D9 APPABEUO CIGES-
TI¥B I BB SYSTEMA NElfflSO—
OA. RENATO DE SGVZã
LOPES, docente sta Fa*
vaidade. Exames pelos
raios, X, do estômago,
Intestinos, cotpaçüOg pul-
\tnôes,eto. Cura da asth-
ma. -- Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos po*
bres ás 12 horas.

A302

DOESÇAS OGS OLHOS
1)R. KOI.RIGUES CÃO'

Com lon tro estagio «la Fondation Ro-
tuehld de 1'aris. Asscmblca, 56, das 2
ás 4. Telep. C. 33.S.

¦

. ..... . ...i-i.._» -— ¦<*_¦¦ ¦ "' '-' "¦ " ' '"**"

Fiel Augusto de Oli-
veira

+ 

VÍrgilina Barbosa de Oliveira,
, seus filhos, Maria da Gloria de

g Oliveira e demais parentes, agra-
J| dcccin pcnliorados a todas as

pessoas «pie compareceram e
acompanharam os resros mortaes de
seu saudoso marido, pae, irmão c pa-
rente, FIEL AUGUSTO DE OUVIU-
UA,'c- novamente as convidam para as-
sistir á missa de 7" «ün oue, por alm_
do mesmo finado, niandnm rezar ama-
nliã sabbado. 27 do correnie, ás o bo-
ras. 110 altar-mór da egreja da Çandc-
laria. pelo que sc confessam eterna-
nienv crntnc, (H 4701

Fiel Augusto de Oli-
veira

Tose I.uiz Poiiics, sócio dos
Cafés c Rcslaurantcs 

"Guaraiiy'

c "Delicia", sua esposa e filhos,
convidam todos os seus .amigos
c do finado para assistir a missa

de 7" dia que, por alma «ic. seu Iem-

brado r.ocio, compadre e amigo, rliü.
•UIGUSTO DE OLIVEIRA, mandam
rezar nmanliã. sabbado, 27 do. corrente,
ás 9 horas, ua citrcia da Candelarra,

nor cujo acto antecipadamente agrade-
cem. (]> 17*>+

JSSSgSg_BgBBQn_SK9__SSR8S_S_-9SEW

Armando Fonseca
Clotildc Maria da Gloria Fon-

seca, irmãos, sobrinhos c cunha-
ilos,' agraaccem ás pessoas
¦ami/ade que sc dignaram

• panhar ri ultima
MANDO FUKSKCA, c de novo os con-

vidam para assistir á missa, que sc re-

2 irá nr egreja do Sanatório nm «-as-

c dura, aninha, sabbado.,_7 do cot-i-en-

te, ás 9 horas, ,c desde já se confessam

gratos

Os empregados da casa Hera-
clito «5* -Comp. convidam as pes-
soas «lc suas relações a as..istir
á missa dc setimo dia «iiic.ipor
alma da cxiua. sra. d. .IlliUÍ-

i\*A BERUTTI MORlvlRA mandam
celebrar na egreja, da Candelária, ama-
nhã, sabbado, 27 do corrente, ás 9 i|í
horas, confessando-se desde já agra*
decidos .pela sua assistência a esle acto
do religião. J • 48.5.

t
Firmo da Luz

(EXiKlvMAüOR DO ARSEXAI. DE
MARINHA)

¦Martinha Luz de Sá c Artlittr
Gomes de Sá, irmã e cunhado
«lo fallecido FIRMO DA LUZ,
¦mandam rezar uma missa hoje,
sexta-feira, 26 «lo corrente, .ns o

ióra-, na egreja da matriz de ^os»a
.enliora «la Piedade, pelo i" anniver-
irnio de seu passamento, Para esse
.cio de religião, convidam as pessoas
lc relações c amizade, confessando-se
e-le i.i agradecidos. L-_______-r_^__y__mmsammmmTmmm^

k CASA JARDIM
participa aos seus amigos c freguezes
iuo se acha sempre prevenida te

flores para qualquer ciicoinnienila de

coroas de flores natuvairs, a rua^ Gon-

çalves Dias 11. 38. Telephone 11. 2-5-* —

Central. *!b-'-

CAPITÃO DE ARTILHERIA DO
EXERCITO

7" DIA
Ignacia dc Carvalho Abreu,

Iracema de Carvalho Abreu, lie-
renice «le Carvalho Abreu, Olga

«le Carvalho Abreu, João de Car-
valho Abreu, coronel Joaquim

Carlos de Abreu, Cândida de Andrade
Abreu, i" tenente da Armada Arthur
Carlos de Abreu, stfb-ofticial José dos
Santos Maia Júnior. Josc Franco de
Medeiros, Carlos de Vasconcellos, ça-
pitão .Fclippe de Andrade, Frederico
Ferreira, Dclinontina de S. <le Abreu,
Costarina de Abreu Maia, Olga Ma-
chado de Abreu, i.íaria Emilia de Vas-
concellos Abreu, Maria José de Abreu
Medeiros, Hcrmlnio Ferreira c mais
parentes, viuva, fillios, paes, irmãos,
tios, cunhados e primas, pcnliorados
agradecem ás pessoas que acompanha-
ram 03 restos mortaes do saudoso e

querido CAPITÃO SEVERIANO CAR-
LOS DE .ilJREU, c bem assim as con-
vidam para assistir á missa dc setimo
dia, que será celebrada amanhã, sabba-
do, 27 do correnie. ás 9 horas, no altar-
mór tle N. S. da Conceição da matriz
do Engenho Novo: pelo que desde já
se confessam eternamente gratos.

(R 
47201

Maria Joaquina
Resino

'Antônio Brasil, Francisca Boe-
chie, Augusto da Silva Vieira,
Olympio «la Silva Vieira, Anto-
nio Resino, Amélia Barbosa,
Francisca Joaquina Ccrqucira,

João da Silva Barbosa e netos agrade-
cem a iodas as pessoas que comparece-
ram e acompanharam os restos mor-
taes de sía extremosa mãe. irmã, so-

gra e avó, MARIA JOAQUINA RE-
S1N'C), c dc novo as convidam para
assistir á missa de 7" dia, «pie mandam
celebrar hoje, scxla-fcira, 26 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja de São
Francisco de Paula, e por este acto de
religião e caridade, se confessam eter-
namente agradecidos. (B 4..*S)

Francelino Cardoso de
Vasconcellos

n
Maria do Carmo An-

drade
(MISSA DE 30» DIA)
Malvina de Andrade Brito,

João Baptista do Nascimento e
Miguel José de Brito convidam
as pessoas de sua amizade para
r.ssistir á missa de trige"!uio dia

que pelo eterno repouso de sua inolvi*
davel <: idolatrada, mãe, companheira,
sogra c avó, fazem celebrar amanhã,
sabbatdo, 27 do corrente, ás 9 horas, na
egreja do Sacramento, desde já ie
confessam eternamente agradecidos.

I9M •

lia-Tl/frtca.-V-e — Systema americano,
IVlOadlCUo (|03 ilescnlios á escolha.

t

vendem
Gratry;

Estabelecimentos Americana!
da Alfândega iop. _j6S_S)_

GRAVIDEZ

í

O uso constante
do llcnialogrnolde
Alfredo de Carva-

lho, em um calix ás refeições, em cuja
composição entram a iiuina, kola, coca,
lacto-phospliato de cal, pepsina pau-
creatina diastase e glycc.ina é a mc-
Ihor garantia á vida do feto e d» mu-
llicr grávida, pois o Hematogenol, «lim
de poderoso tônico c digestivo, vende-
se em todas as pharmacias c drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

completos r-?1"»
collegios f liripti.
radQP. Paraíso
dai Crianças, lí

7 de Setembro,
134,

ENXOTO!
Recemnascido

dc
ncoiu-

orada AR

Major José de Ávila
Goulart

t
poso.

MEIAS

F.nxovríPi cem.
l-lctos para rr-

c c mnascidoSf
inclusive o

licrço. R. »
de Setembr?,
'¦"¦

e roupn bran.
eis para er.an.
ças, no Parai_«
das Crr-inçna, IC
7 dc Sct., iji.

culdade.

massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapicò
do dr. Gustavo Ariri-
brtist. Docente dn Fa-

Doenças do .estômago e intes-

Maicimiana Cardoso de Vas-
eoiicollos, filha o mais parentes
agradecem profundamente ás pes-
soas que compareceram ao cn-
terramenlo do seu idolatrado cs-

nao c irmão FRANCELINO
CARDOSO DE VASCONCELLOS. e
novamente as convidam para assistir a

missa dc 7° dia (pie pelo repouso cler-
110 dc sua alma, será rezada hoje, sexta-
feira 20 do corrente, ás 8 l|3 horas, na

cB.üia do Bomfim, São Christovão.** (M 
44-6)

Antônio «Gomes dos
Passos Perdigão

Os filhos, genro, nora e netos
«lo saudoso e querido ANTÔNIO
GOMES DOS PASSO.. PER-
111GAO convidam os seus paren-
tes e nm'gos para assistir á nus-

sa dc primeiro anniversario de scu

falleciniento, hoje, sexta-feira, 26 do

corrente, ás 9 horas, na malriz do En-

senho Velho, o que desde já agradecem.
(J 4632)

f

lino, neurasthenia, itrlhrltisino, olies
dade, diabete, etc. De 7 ás u da ma-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. J .1.'

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Tclcph. Villa i.r*52. Internato, s.eini-in
ternato c externa.o. Cursos prclhniimi
(para iui_I|i!ial)etos) primário, secundário,
commercial, artistico (Musica e pintura.
e especial de preparatórios pnra admissão
áa e-scolaa superiores, dc accordo cotit ti
programma do Pedro II. Kiisiiiti pratico
de línguas vivas. InslrucçSo militar (ta-
cnltativa) sob a direcção de .-liieinl no-
meado pelo Sr. Ministro da Guerra, c
dando aos alumnos direito á caderneta d<
reservista co ler minarem seus cursos. In-
strucção moral e cívica. Abolição com-
pleta dos enatigos corporaC3 c dos sports
violentos, como o "football". ICnsino de
prynmaslica sueca c de apparelhos, pata
o que dispõe o collesio dc uni gytu.iiosio
provido dos necessários elementos. Trata,
mento cxcellente, tendo os aliininos »s re-
leicOrs em coiumum cora a familii do di-
rector. (M 360.)

Artigos para chapéos de
oí-níinra 'lorí'' í?'*"'1"' "'S^1'"* i'?*
bLlIUUld, r__,g, (,tast etc, artigos d«
gosto, pariíien?cs. Aos -senhores negociou*
tes e modistas do interior remettcrcuio!
nualquef cncomnicnda contra vale postal.
— J. Lobo & C*. importadores :nu da
Hospicio n. 119. Tel. 1.1.3. Norte.

grossa C fina, c
molas dc aço (ressorts)

jo centímetros; tecidos,rii.-i e Ia rca. cnrla e comprida até
moias de frente (buses) cadarços de todas as lr.r-

miras; elásticos '-• molas com borracha para jarretelles, rendas ç filas

e colchetes: variedade tle cordões para atacado... _. ... .

para uianipúlação d- Fsl-urlilhos co.n economia dc tempo e dinheiro
tudo «pie é indisp

Espartilhos com economia

101 - RUA DA ASSEMBLF/A -- 101
ait.i.sto Fiuiini'

illiós
usav ri

DA

Solon da Cunha
FILHO 1.0 FIXADO KSDHPTOR

DR. EUCLYDES DA CUNHA
Euclydes da Cunha Filho, Ma-

noel Affonso da Cunha, Ncstor
\uííiisto da Cunha e família, fa-

mu celebrar missa çm BgffraBio
do seu irmão c primo bOl.u.N

CUNHA, victimado no Acre no

cuiupi-imento do dever, amanhã, as

o ia horas, nn capella N. b. da Vi-
cfófia tia egreja dc S. Francisco dç
Paula. (•¦ *ISJ')

^jâ@i_^Ba_s9_s-__aBB_£apM_â
Arthur Vieira de Mo-

raes
Reza-se hoje na egreja de São

Toão Baptista, ás 9 i|- ''oras, a
'missa 

de 7° dia. A's pessoas, que
comparecerem, os parentes
já pcnliorados agradecem.

(FALLECIDO E.M BELLO IIORI-
ZOXTK — MINAS)

Maria Goulart Alves, filhos c
netos convidam seus .parentes e
nm-ÍEM para assistir á missa «le

trigesimo dia «lo íku idolatrado
irmão c tio. fallecido cm ücllo

Horizonte, amanhã, sabbado, 27 do cor-

rente, ás 9 1J2 horas, na., egreja de

São Francisco de Paula,
le já agradecidos.

t
AiUonio Ribeiro Alves

Casaes

Çusm desejar

t
Paulo Caetano da

Silva

f Sua familia convida ns paren-
tes c amigos para assistir á mis-
sa que faz celebrar, amanha,sal'-
bado, e7 do correnie i" annivcr-

sario dc seu íalleciinciilo, ás 9 'I- «>ü-
do Divino Espirito San-

Orminda Casaes Camacho *-rcu

marido e filhos, Maria Casaes
Cabral c scu marido e Amélia
Casaes da Silveira e scu marido,

. -„..... agradecem a ioda, is pessoas
ficando des- nuo acompanharam á ultima morada os

J. 4635. restos morlacs de scu sem pre chorado
c querido pae, sogro e avi> ANTÔNIO

RIBEIRO ALVES CASAES, * de novo

os oonvidain para assistir a «missa oçm

pelo descanço de sua alma, fazem ce e-

brar amanhã., sabbado, 27 do corrente,

setimo dia de seu fallecimento, as 10

horas, uo allar-mór da cgre.a-ma.tr12 do

S S. Sacramento da Antiga be, pelo

que desde já se confessam «ratos, pc-

dindo dispensa dos cumprimentos tlç

condolências- K 
'•¦•"l

ras, na egreja (lo
I to, de Maracanã. (M. .Sfii)

IíROFESSORA 
ne

arecitn discipulllS.
irid.i Rio Uranco i.*;,

Pibandolim
Chamados á ave*
Ca-sã Mnnrt,

(.•,.-87 SI It

E' 0 MELHOR TALISMAM DA SORTE .
Corno obter negócios proveitosos c induzir a pagar-vos promptamente ?

\'r a imagem da pessoa que se deve esposar? Casar-se facilmente com quem
sc rjiter ? Conquistar bom e permanente emprego ? Obter «bs pessoas poderei-
sas tudo que se lhes pedir ? Ter grande memória, aprender línguas racil-
mente ? Impedir que se apanhe sypliilis ou moléstias vencreas, sem se em-

pregarem camisas ou drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzem 1
Fazer vir cabello aos calvos, ou que os cabellos que «levam nascer sejam

p-etns c 
"nio 

brancos? Descobrir minas de ouro, praia, brilhantes ou outras

preciosidades pelos Raios X que se ensina a desenvolver cm si próprio .. Fr-
car cora grande força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vícios
ou máos hábitos ? Cauhar em aualquer jogo 011 loteria, sempre pela certa .
Fazer vir uma pessoa da qual se tenha separado por qualquer causa.:
Destruir malefícios? Fazer a felicidade no commercio ou na fami-
lia ' «idopta- o OCCULTiSMO PRATICO, o qual se remctte prompta c dis-
erfamente pelo correio, a quem enviar DEZ MIL 1'K'lí" em vale postal a

> UYKKNCl* & C. iepreseiilr.iit.rs do ELECTRIC & MAGNET1C l.^SinU-
'.ií 

DK NliW-YQRK, KUA DA ASSEMBLÉIA N. .15. RIO DE .1 AM.IRO —

RESULTADOS GARANTIDOS. CRAT1S O MAGAZINE. l__Il

\X 1'ARXASO — Cartomante; rua do
.11. Iludia 35 — Estação do Rocha.

(ll"7 S) M

Í)ROFESSOR 
de rceor.lieci.ia competen*

cia, cr.correga-sc de iraduec.es ilu la-
hespanhol c ír.ine*lim, italr

Mem ile Sá 11. irr6. 1'rcço mo
(.S.S S) R

TJROFKSSOR — Prccisa-sc dc um para
I ensinar (ranecz, ióra «lesta capiial
Será prefcriila pessoa sem família e que
[ale ,1 língua. Cartas nesta rctkicção, o
Kl'  1()

-tema,,._ lecciona 6
cm cnsa on cm domicilio;
n. 5'.>, -" andar. Tel. C.

PROFESSORAJ. ma
Carioca (.,„_.

'.i tei o-
rua da
4291•.

S) J

piano
run II.

Ensina portugue:;,
frnnccrt. inglez c

com o tr. Peixoto,
ídoclt Lobo, 3=7. J

Professora
inforinaç.

.*'.-¦-

OLEZ

VOTAS PROMISSÓRIAS — Com to-
Xy d, i as trarantiaa, para desconto, com
r":nn'u' abatimento. Informações com o
• r, i, tn,*ilve-., na c!itiru:ar;a l\\rh; 123,
rn d.i Ãssembléa. (1047 S) .1

0 ITKKiai.Sl'. um
ticnlar ou praça.

nu
No: e.

pratica de
Hospício t

chauftcur para par-
. ou c iminfião, tendo

capital: trata-
114; telephone

(.163C SI .1

MQRPHEA
nio-

Aca-

1)UI*-• 
'1> \-SI-. falar urgentemente

X w. Jlanocl José dc Castilho, ri rua
Carolina Macbado n. 222 — Madureira.

(1517 SV J

TralamcHo especial, scientiftco,
demo," pcio prof. dr. Lconissa, da
demia dc Sciencias de Portugal, etc.
Clinica gcrr.l, operações e partos. Con-
sultorio: rua da Carioca, 26, da 1 ás

3 horas da ia dc.

na ii •• Por mc-5 Consultas grátis.£&

mensai
andar.

si Ii.*a
\-;ie a

,, Mr. rc-
;:itc ensinar

mezes, íoí
50, i"

ipratic
ler pir
cm scís

(inilanda 11. .. .
f.ctiio por preços modt-

(50.19 J)

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio dc Andrade, com pratica dos
liospitaw da' Etirops, evita a gravidez por
indicaçilo scientiíica, sem prejudicar o or-
Ennisino. Hcmorrhagias, suspensão, etc.
Residência c cons.: rua Sete dc t-etem-
liro 11. 1S6, solirado, dns o ris 11 c de I
'.¦¦ 1. Telephone i.i.r, Central. Consultas
iir.U:^ (33-3 S) J

líjaciíl ações pre*
maturas; fraque*

za sexual, «mma-
lõrecttnento rapi-
d o , depaupera-

mento de forças, curam-se rápida e radi-
calmente pelo poderoso tônico muscitiar VI*
N'1I0 DK CACAO IODO PHOSPIIAT-V
IKi. <k* A. A. Castcllõcs. Vende-se á rm
dns Andradas, 45. Drou Paclieco. l.*n« S,

darthros, empigens,
eczemas, frieiras,
.amas, brotoejas,
cu-., dcsappjreeera

fucil e compietamente com o DE1.MI-
CURA. (Não é nômada). Vende-se era
iodas :,s drogarias do Rio e Nictherov.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 3263. Preço 2Í000.

desdt

Renaldo Walther
Maria Cândida Fialho manda

rezar uma missa por alma de
.RI.YXALDO WALTHER, no

mosteiro dc S. Bento, amanha,
sabbado, 27 do correnie, ís 7 ho-

ras, convidando todas as pessoas de sua

amizade para esse acto. religioso

já se confessa agradecida. (K

ver-se livr»
dos alrazol
da vida, sa*
licr o pen-

s.mcnto de pessoa de amizade, allrnliii
amor e bons negócios, Vir felicidade 110
coniniercio, tralar todas as . doen*
ças, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos scientificos e
garantidos, dirija-sc á run do Cupcrtino
numero 7, estação de Qiiiiiliuo Uocay-
uva, enviando cnveloppc, scllos e sub-
scriptado para resposta e. consulta no
gabinete a$ooo; com talismã ..000;
•por escripto, io$ooo; com talismã, 15,;
todos os dias: rcaliza-sc o que dese-
jarem por mais difficil.que seja cm
qualquer distancia ou Eslado. Gono-
rrhéa clironica e impotência-, cura garan-
tida, com breves nicdicinacs. J. Pinto
da Silva. J .S.17

desde

Amélia Proença Gui-
marães

BÍStECTOUA APOSENTADA
ESCOLA NORMAL

Tosephina

DA

ipoteneia

Amlbrosina Carolina
Ferreira de Paiva

Enéas Paiva e famiüa parlici-

parn :«os parentes c pessoas ami-
ins o falíocinieiito de sua extre-

mosa tia AMP.ROSINA CARO-

LINA FERREIRA DE PAIVA,

na cidade dc Juiz de Fora, Minas, c os

convidam para assistir á missa do se-

timo dia, que mandam celebrar na

I egreja dc S. Francisco dc Paula, hoje,

Proença Guimarães, | scxta-tcira, 26 do corrente, ás o horas.
-' ' 

caridade e religião sc

I876)

Emilia Aupusla Proença Moreira

| c os demais parentes agradecem
A ás pessoas que se dignaram acom-

nanhar os restos morlacs da fi-

„,,la AMÉLIA PROENÇA GUIMA-

RAES e dc novo convidam para assis-

tir á missa de 7" dia que fazem ceie-

brar amanhã, sabbado, ás 7 i|? horas,

nr. egreja de Santo Affonso, o as o i[z
,11 enreia dc S. Francisco de Paula.na «L«-cj*i ue c. (J 

4__fi)

Israel Antônio Soares

va

Por esse aclo de
confessam eternamente gratos

CORREIO GERAL

Juvenal José da Fon
seca

(1° ANNIVERSARIO)
* A viuva de Juvenal Josc

toS$ Fonseca convida as pessoas

Doenças
de

gargantanariz

as do

da
de

sen1 sua amizade c ex-collcg;iL

A sempre lembrado esposo JUVll-
K\L JOSE' DA FONSECA,

para assistir á missa que por sua alma

manda rezar, amanha, sabbado, 27 ti"

correnie, priuifiro anniversario uo seu

fallecimento, is 9 horas, na egreja tle

S. Francisco; por esle acto dc religião

antecipam seus agradecimentos.-
(J. 4001)

S___22£9HS8I
Etelvina Pitanga

(SINII.V VIÇA)

SMaria Luiza e Ercilia Pitanga,

profulldamcnto reconhecidas a

todas ás pessoas que lhes trou-

Cura garantidae rápida .Io
0!SE!IV^\.

(felidoz do nariz)
OUVillOS processo inlciramento

lioca »ovo'
•>**• "Rúrico ileLcmoa

professor livro dessa espocinli-
dudo na Faculdade dn Mõdicina
do Rio do Janeiro. Consultório
rua dn Carioca 36, das 12 As 0 da
tarde. -1 ,lGG-

c mpin
1 gens, dar-

thros, eczemas, s-irdas, pannos, co-
niichõcs. etc, tlcsapparcccm rápida-

mente usando Pomada Luzilana.
Caixa i$ooo. Deposito*. Pharmacia
Tavares. Praça Tiradcntcs n. 62.
(Largo do Rocinl

ESmm
(A 40.10.

Dignstõog
(lffflccis,

perda tio
appetite,
ilyspep-

sia, doi

Antonia Dútelho Soares, Fran-

cisca Soares Gomes c filhos, Ma-

licita Soares dc Faria e filhos,

Rosa Ferreira, Marcellino da Sil-
Campos c filhos, profunda-

1 Iodas as pessoas
o grand. conforto

Balbina Alves
Viuva Alves c Filho e Albina

Alves c Antônio Alves peuhorri-
dos agradecem a todas ás pes-
soas que acompanharam os res-

tos morlacs dc sua sempre Iem-

brada sobrinha c prima BALBINA
ALVES, c de novo rogam o -caridoso

obséquio «lc assistir á missa dç setimo

dia, que fazem celebrar, amanha, sao-

bado. 27 do corrente, ás 8 i|2 horas,

110 altar-mór da matriz dc Sam Anna;

pelo que desde já sc confessam^ eterna-

mente agradecidos. (M. 4660)

ULTIMAS NOVIDADES DE GRA:

pi_NSAO á venda -- Vende
.1 lij-simo on dá-se sociedade
qaena pensão, no centro.
5(.g$ apenas. Melhor, *?ô
tos a íí. Netto, posta
reio São Clemente.

5c urgen-
numa pc*

aíregu-czada, por
cavai* ouro. Crir.-
restante do (.*¦>¦'-

(1409 Si M

OlriXSAO — Fornccc-se liem teira,
.1 c-\-\z\ dc frmiiia: na rua do Caíl
ir. 2S7, largo il.. Machado, f (iSifi S)

1>RECrSA-SE 
ile irmi

independente, para
casal distineto. Cartas
M. S.

«sala mobilada
lescrmso de -.

testa r-j.ht

_,po.
cinlistss em molostiíis dos OLHOS
Otivinos, n Riurvrt e _..•>im.í,
enfermidnd09 dnr, sonhoras, nelle,

i sv[ihilis, voneroas, blenorrUiigias e
dits vias gonit ii>s e urintirins do ho*

1 mom o da mulher. Todos or*. dias
; rins H..9 6 horas da tarde. Iiui Ho-

dii^.-i silva 11. *-«*>. 1- andar (entro As*
1-cmbU'a e 7 de Setembro'. Consulto*'rio 

perfeítan ente appavolhado eom
todo o material pririso pnra os exa.
ines o rrs tr itaittetttos constantes des

¦ sas espc'_'nlitlad«?s J 1_33
Pi _..._.

71 
' 

)I^-__L.-t'43S_S_a.-^^-^J'ru_£-4_a.t_l'!_:'A-

'LC

(-17-17 n
IJEniv-SE r
A dando-se
ma-sc na rua

¦nin |i_
co.i-uieí
do Aie

lavar, em casa,
atiançada; infor-

ti j ', casa .'i.
ClSCSS) M

OKIWlUTA-SIí utn nredio. ve-
J pnnsti-itccão inodcrn.i, tle !í tui-
viiiifiiíos 1* arfiuulo iivniiizem, 110
rentro couutikm-cíiiI. iluiulo i*pii(1ii
livre, tle 7:2001.000. im:*
Dvomiito a ser habitado, 1
(ilmi.i ntó l*lamcnKO ou proximi-j
iludes tio mar. Trata-so nn nin ila j
Üiiitnmlti 75. (,J SGSOl^S: _

T>ÜK<rfsASE de um «íuarto mobilado|
X para dfescauso, só serve nas segu-n* '

les rins: Ufwsiiayana, Assembíóa, Sete
Setembro, Gonçalves Dias c Avenida líio
Branco on porlo destas r:.*--; resposta
pau Caixa I*03tal ri. i;Sj. a J, C. V.

47.3 S) R

DR, ALVINQ AGUIAR
MOT.KSTIAS INTKHXAS

ESTÔMAGO — FÍGADO — IM-
S TESTINOS — RINS — PULMÕES.

; etc. Consultório: rua Kodttcu Silva, mI 11. ... Teleph. 2.271, C. D.i-i 2 ris 4»1 horaa. Kt_5_dencia: travessa Tor.cs n. |
17, Tclenh. 4.2(,;, Cent,

/A*fc_r_5*irí\

p'TP'^T^j.*5S1'^1

JmmÊtwfèmí>

írri^met_íira;sn,'_. ç a nt

,*DE SUCültSSO—GRUPO PAULISTA

ULTIMAS NOVIDADES
Ciuitailas íieln npreniadit netrlz
—* AlUGAUí 

"MAIA 
i;=—

121170—Suiipliiii—Moilinhti —
Fnceli-i. — Motiiiilin

121172—O Cuiultnco e o Unlnio
— Còeo l-iitiliiuo— Chico
Slani! Xicolúo -— Hiittiduc
Paulista

Ga.VXDH SUCCESSO"onupo uo uurno"
121120—A l'i 11 ml i nl 10—Tri 11KO

O.s Chaleiras — 'Jiiiiüo

121122—Virn Ncirrntla—Polha
üixe Ranzin/.ii—Tunco

121121—Quando .'lin tiostn'.'!...
Polkn—V Ceva mc cúc...
1'olka.

lV venda em tnilns ns cnsas tle
nrlim-jra ordem,

-jMT_*-**_a*u3=nsj3-.-u_-.-

iv.eule rccotiliecidps
qiipílhcs trouxeram . .
i. .1:1 amizade nn oceasião do fallcci
rni-nin dc scu idolatrado esposo, p:u\'
_„'Aò. rui o tio, ISRAEL ANTÔNIO

SQAUES, de novo aa convidam para
a=,i-t:r á missa dc setimo dia, que em

süfCragio d-.- r^ua aluía mandam celebrar

amanhã, sabbado. =7 «lo corrente, ás o ;
horas, na egreja de S. Klesbiio e Sanla
F.nhig. nia, á rua da Alfândega, próximo ¦
¦1' Avenida Pátios; c por esse acto de.

religião se confessam suninianicnle agra-
decidos. ____J_
aaBgaBB-BMSa_BSBBBBBPBB-BH

Etelvina Pitanga
O corpo docente do Externato

Pitanga, sinceramente *p nalizado
ricio fallecimento dc sua collega
c amiga ETELVINA P1TAXGA,
manda celebrar uma missa pelo

repouso de sua alma, na malriz de t-o-

pnealian.., amanliü, sabbado, C7 do cor-

rente ás 8 i|- horas, e para
de religião convida os.

gos da mesnia c os ai

i
pâr;,;
rinnc-s

Adelaide Guimarães
dos Santos Rodrigues

Francisco José dos Santos
Rodrigues c seus filhos e Mana
Carlota dos Santos llodviguca
convidam os parentes c* amigos

para assistir á inis=a <]tic cn.i

suffragio da alma de sua esposa, niãç

,- nora ADELAIDE GUIMARÃES
UOS SANTOS RODRKH.ES, mandam
celebrar, amanhã, sabbado, r:; do cor-

rente, trigesimo dia dc seu fallccunen-
to na egreja de S. Francisco de Paula,
ás'9 1I2 horas; agradecendo antecipada-
mente a todos que comparecerem n este

acto «lt* religião e caridade. (M. 4SS2)

\ j (;.-¦ rosto
1 peite irritada

pela iwTOÍh-i. Vidro 4$?oo. Pelo^Cor-
rcio iSoou. Perfumaria OKI.A.MJU
RANGEL.

X x«a,n o grande contor o uc.su. |decab aj[ min hal.to, enjôo*-
amizade na oceasião _ tio . ta tec - 

SI.liVl_B7. _ vômitos: - cura iv em*
mento de sua querida irmã ULl-VI- 

ptabe ra,)ida cora 0 I.LIX.1U ESTO*
}t.\, agradecem-lhes de coração, e at 

j;IACAL. A- ven(]a n;i 1'harin.cia
novo as convidam para assistir »*¦»*•*» 

nragantina, 105,rua Utuguayana, lOr».
de setimo dia, que cm
sua alma, mandam celebrar, hoje, sexta-

feira, 26 do corrente, ás 10 horas, na

egreja de S. Francisco de Paula; an-

tccipaudo-lhcs o seu eterno reconheci.-

mento. (.1 46-10)

Helena Berutti Mo-
reira

f Ileraclito Augusto Moreira e

seus filhinhos, Maria José Lou-
renço «la Silva lícruUi c seus
filhos, Ernesto P.crutti c sua cs-

posn, César Augusto Moreira,
sua esposa e fillios, Mario I.afayetlc
Moreira, sua esposa c filhos, Anlonio
Alvc= da Fonseca, sua esposa e filhos,

dr. Cincinato Simões Corrêa, sua cs-

posa c filhas, Armruido Cunha
esposa, Manoel Carlos Moreira
esposa, Maria Pia'Moreira e suas. ir-

mas, convidam seus parentes e amigos

para assistir á missa de 70 dia, qir

por alma de sua querida e sempr
brada esposa, mãe, filha, irn 

*

da lIKi-I-.S-.V BEROTTI MOREIRA
mandam celebrar no altar-mór da egre^

já da Candelária, ás 9 i|2 horas, ama

nhã, sabbado, -7 «lo correu
sando-se muito gratos pelo
recíintmto

e sua
e sua

Iem-
cunha

onfes-
ru compa-

(1 dfios)

miimmm\mmmmm^m^mmmmmm

| BENZOIN I
I r.rr.i o cnihcllezar

c aci.o I 
''" míaí- '^"^

2 ami-; I
Estar- jjT 4619 
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Maria Margarida Bar

PRISÃO
_L> E5

II

enxaquecas, in-
digostõos, dores
do cabaça, in-
flammaçao do 11-
gado e dores
nas cadeiras: —
cura radical e
prompta com as
pilulus DR. MU-
1111.1.0-. A* von
da na 1'harraa-
cia llragamina,
ia3, rua Uru*
guayana, 10L

GELADEIRAS
Vendas cm prestações.
I,. Kufíier, fabricante.
Rua Vasco da Gama n. 166.

PIANO
Vcnde-sc 11111 Pleyel ialciramente ro-

vo, na rua Araujo Leitão n. 41, cnsa
,6, Engenho Novo. f-l--4 J-'

roso
Amanhã, sabbado, c>'

rente, trig
lecitrunto.
zar uma
10 horas,

dc Paula.

do cor-
situo dia do s.-u fal-

sua familia, manda rc-
missa por sua alma, ás

na egreja de S. Frau-
491"

SeSlos para collscções
Uma büa collecção e muitos bons «

regulares scllos cm duplicados de to-
dos 05 paizes, vendem-se baratos con.
juntamente ou em separado, CarWis
;,ara X. U., 40, na redacção desta fo-
lha. (.!«'*'"> J'

Hypotliecas
Emifresla-se i_o;tic

hypothccas. Kua da
brado, Paulo.

aí, cm _ ou mau
Quitanda, 7... so-

t-__o**:™_rwra|íW_________^___5_____i:Ç,?«??TS«,;

CARTOMANTE VIDENTE nX*,Z-_£13^.*'__?-E1.0 riE_F,"0"_SX_,:CC-A.
Fnr*: adquirir o q*.

(rocios 
'e cm muitas

Empregos, alugar i
ou transacçüc

em nic quizer
isas «pie desejar.!
cilder seus pre-
iVttrair freguezia

para seus cst3bflecimeut03 o protege
os mysterios dn vida, das o da manhã
ás S da uoi.e. íí. Senador Eusebio 64,
sobrado, (R4570)

EMPRESA JOSIS' LOliRBIR0

dio
\E SEXTA-EBIIÍA

\"s s ni-l

*-VTTr_i'=__r*.*WC_*S r?.TI_TT^*__iV735tjcr-trl
OlltrO* ) rvr*^*-rj3*c-iuzrMm-aLc*.-

r-siK* tt
-¦ EK 7Í1 il iST~-lTÍ«t'«>rt.*«

DENTISTAS

pico

RECISA-SE dc agenciador dc
boa porcentagem; rm

(¦*,«iGniiar,

lato, im-
,'.,. Hos-

1 U) M

101AST0 p:i*.i deicanso. algumas bo-
(Vi r.u rro din, prccisa-sc de um p:rto
|d.i cer-.t.-a ili cid>de. Certas nesre jornal,

* Jojc i'cJro. U036S) R

DEiTlSTÃ
lí. Ilaltlns Vou llanckenstçip
E.p. cm obtutações a ouro, platina.

csmalre e extracções completamente
sem dür: colloca dentes coni^ ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e aeceita pica-
menios parodiados. Das S da manhã,
ás 6 da noite. Rtia Mur.-chal Floriano
Peixoto n. 41 dobrado), próximo i.rua
Ur.rgrrayana.

Vil:mos modelos
tafetá, a 10$, i."-
gtm-se, reformam s
grcltes. Mmc. E-os,
Acceitam-sc alur.*i:;

GHAPE'OS
seda

Esplendido espectacnlo pela'grani!e companhia do

Tiía

(\2.;\
— ,. ._'..— ~ ,-.,»¦¦. »¦¦ »« ''¦'_**^'^-^_^_,__Ml_„,_,,_,_x^i*-w_^

EM PREZA .PASCHOAL SEGRETO
i%jm OÃRLIIS COMES _

RES6Ã**__"\VEtSS, daqüãi laz parte a

cm serta. velltido,
ío? o 2$$'}oo, Tin-
palhas, jilumas, ai-1

rr.a dn Carioca 10,!
; p-irn chapéos.

(J 4043)

Motor Otfo a GazPobr8l40HP
VENDE-SE, com;

com Dynamo de ;;o Volts. Quadro
distribuidor e Motores electricos
tencehtes ao mesmo. Para.maiore
formações, dírigtr-se á nia do OUVI
DOR N*. 71. i" anda

r*ira.isr_ici-ir IT*; t>noii-olo
ESTUÉV HO VENTltlLOQUO

C^ABALLERC) CAS11LLÜ
(O arlista prcdilccto d* Aris.ocracivi, <'«'« * a su:l Companhia

Autri-MeçhiUiitia)
Espectaculo tle Novidade - Ora^e -Utraoçup

Exito cicscente da TROUXE Q U EIR o i__ u
O prosramma do çspeclrculò "ò coiuposto pelos namoros cto

conjugado'maior suecesso da Companhia. , _, -
Bilhetes no «Jornal do Brasil-, alé as ..horas. Troços do

': Domingo-matinóo-GABXl_LERÒ CASTitXO.com os sons

CÕTnpünhin Italiana do Óperetas Meminente artista Clara Wetss

HOJE © 26 Dü MAIO DE 1916 © HOJE
AS 8 3i*4 EM l'ON'r()

Scrala d'onore dei Caratlerisla SJLr Ernesto Cappa, Com la
operetta:

THSATE.0 S. J0Í3E
Einprcía Pa&choal Sesn-to

mW. - 26 de Maio«

] I.KO.V.
R :.4<i

bonecos, que são os cnlevos das ccsSaças. M .091

EVA
HBHBB-

Depois do _¦ acto o beneflotado cantará
Salvator Kosa

np,Exhiliição do
BUCCCS50, vm 12 üC-oi.

*s2»'!r_»T_íiiTHBr» VSBBE3 i&n n

md.

MoMíi oAUwM
Drimoroso e sensacional. l;?,'..-|1.V,'ír[ifs' _c

a grande ária di oporá

Jfrrbricr, 
•¦ rr \ k) iS tt V « '¦ V - 

.,
Ducnos Ayrcs, original dc »«-*"J"

IIo*ririo das «Uibiçúcs:
A' noite — 3 tessfic*'- •*» ° « l - '''

Preços c liorus do costume. Os bilhetes a venda na Confoitaria
Castelléos e na bilheteria do theatro, das 0 i|2 da manhã nm di-
ante üs 5 da tarde, depois dessa hora só na bilheteria do theatro ,

N0 g jo_6-O grande sucesso Nobreza Gn.icha, fita empolgante em 1- partes

IU ra.".
PREÇOS! :$: iier-es, 5«-

Somente por poucos dias

-.Se**..;



- _ü I *' : $p • '^-W
.*•¦_...

¦*ái.' -•íf-TOSS-W? m®m --".'-. i í?«ppí_*.

12 CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 26.dc Maio dc 191«

[cinema parisiense
I HOJE
I O unico trabalho de cinematographia
1 que, trazendo da Europa a sua grande fa-
| ma. conseguiu assombrar a segunda ame-

rica depois de ser exhibido no Parisiense! ¦

I fl CIRCO DA MORTE)
. 

'0__,àtè__ I
1

IllBii.il-KIIHIII!IIH.num_.;ii'>__i''i_i.:!i__:::'i_i;;«;:_i<:::__-;_iniH:i:i__:M_.:!'i__a!::_3.ii:!_i-:N_i:! w^-:9'^_*-

DE FLAVILl.
tem a houra do coiiYidar sua |

_ amarei clientela a vi.itár seu 1
| magnifico sortimento de vesti-1
1 dos, ultima moda de Paris Ex- I

lo par- H

Itl

I POSBÇ
1 tir de 9 horas da manhã
¦ 23 «Rna Andrade Pertence«20 g
I TELEPHONE COCO, G

lt!::W!::!B!!!:iS'::i:__:il-i_a:::.a:!':!5.«:":H:; í-.::;'í__'::'í__:::'I_k:í'i__!

CATTETE í

¦ ii;iE_:«iii__!!!!_i:ii:!_il.!:l_i!::.¦_!!_::-B-i

CLUBS
MOZART - POLÍTICOS

Das » Ss 13 (Mozart) 12 ás 4 li2 (Políticos. Todas as noites
gr findes surpresas, pela nova troupes de artistas :

«Lu Si liana*. (Cabnratiórá) celebre cant: nternacional
«l.a Diiiblcfc» unica cantora italo-brasilela.

; .Merct-tlòs Foiis» sympalhica cant. heraiiholn.
«Lu bella Rosit i-> cant. o blilarina Crioüa.
< Conduta Moreno.) Grrnd. cant. e bail. hespanhola.
-.Ljilia Goutiltí.) cant. á voz ituliana-grand-sueces.
«Pepitn Gonçales» a rainha dn biiile, hespanhola.
«Fatma» bailarina oriental — Estréa.
«Mario Sàvérini» (tonor), que vai dirigir o grand

0_5_._E__3_S_.__3T
Proxinianiento: grandes c celebres artistas, especialmente

conlraladas pela nova "Ágericia-Thóatral'!
f.___..e-Xsx «& _vcox.i3srA.

Attenção : J'".-*t--:s agentes tlicatrucs são OS
nnlcoü quo icm succursul em Buenos-A ires con-
tratada dlroctauieiite daquella pi-aça para estes
clubs.

Vior. I ! VER 11 o grande cabarct de Hoje e de
todas as noites.

THEATRO S. PEDRO Ktnpre-i.-
-'¦.s.lioitl Mogi-oS.

HOJE As 7 3,4e 9 3|4 Duas sessões
melhor peça que actualmente se rcpi-esenta

nos nossos «neutros, a engraçada revista

IU
O espectaculo mais querido das familias

Cirande exito da finíssima nttracç-.o

LOS INEOUALl^Xr
1'reços popularissimos

Amanhã—Ifeanparição dos cyelista» excêntricos
__•*.*. W I S/TI 1Ír~ÍTlfí- IV <lm ha dias sòiTiéram um gravoWO f7_9.lv -LMi'WMJ2ã\j\wj.w desastre nos seus arilsoadissi-

mos trabalhos.
Domingo- Grande matinée com entrada y. muita ás sentioi-u-i
Quinta-feira—Centenário ila. revista MEU líOl MOltUEU.

SBNSACIkNAL FROGIMM.MA
A scgnlr—A opereta em tre» actos-. II... 1 NO BONITO. R 490.

1

I

I
psi

Ultima soirée de gala no Circo Wolfson f
lim 1 -^———— §¦

Em 2 séries e / actos I
V— .. uamf>'t¦—••;— ^——T—j-..—.-——•*• 

.--.--¦ -.- -;¦ r-\£j.'7-'^''-™""--¦'¦."¦'^^

1 iít¥^--^^H Rh^iCSÍA' i**3i_í

«•i--^—----¦--¦•-^^^^!!!?l!l,>WIIBI!__-!-*!!.l!l^^-ltlMlt*1^^ *_!_____

Rua da Carioca n. 60 e 62 - Proprietário M. Pinto - Telephone Central 1937
H O J E Continuação da ultra-sensacional maravilha Ll r\ I p

Fieis ao nosso programma, sem iu.erruiiçõos, aprosentamos qninzem.lni.nt_
!__{_p.fl?!M ___2____ZlT'IT__:-!Í,y. WBUl&Kg

Grande Companh.a de opero* 
pa|Bas|0S

JOSÉ' RICARDO O CREMILDA ..'OLIVEIIIA
tas de que faz parte a netri

j**-í-r-! ....-.-...,-...  -*r '"" ~-:-¦---. . . —; ¦¦—-—* Ji i MM _i

PA LACE THEATREI
I-IOJI-3 - firando festival do homenagem á illnstre artista -

PALMYRA
HOJE

Organizado pela Empresa o patrocinado pelo brilhante jornal A NOITE, commemurando a tUS inten-
.ão do, finda a aotual tournée, mudar do gonov-, — DESLUMBRANTE ESPECTACULO II...

Constituído pelas notáveis operetas

OUHRO DO SR. ALCAIDE11' acto
VERÔNICA ?*3Gio

2a acto AWIOíI DE ÜASCÜRA

m
r*"..r?.,0m^..¥v.w^ OUI-MILIU 0'OLIVEIRA, JOSÉ' RICARDO, ALMEIDACHU/, ARMANDO vAS.ÇONC -.LLüí-.,, ADIU-\N,\ Dlà NORONHA, Julieta .soares, Carlos Viana, FernandoPereira, Mai-g. Maruno e iuu.\ a COMPANHIA:

Amanha - i:itim..it.. opereta O BURltp DO SIL ALCAIDE em espectaculo completo.Domingo — Matinée: -_OM10 DE VALSA — Soireo as 8 3j4.
Bilhetes á venda no «Jornal do Brasil» até às !. huras da tardo nos dias uteis

i_______aB__-KBÉBSa^iaia^
Aos domingos ató ás 12 hora

A corajosa Rvelina, subindo pelo fio do paruraios, da gigantesca chaminé, para salvar o
.filho do Príncipe, que o macaco raptara

HORÁRIO DAS ENTRADAS:
1 hora — 2,20 -- 3,40 — 5 horas — 6,20

7,40 __ 9 horas e 10,20

SVB

LARGENT
(O DINHEIRO)

¦OB ZOLA
-Drama em 1 actos da maior opportunidade

social

OS MYSTERIOS de NF.W-YOR1-.
cabendo lioje a vej aos il" e 12» EPISÓDIOS cm duasA pulseira de Platina

A-.toneliroéa qiradrilha da Mato DO DLVBO continua ;. su.. cruninosii tarefasei cntificnniente lhe inutiliza os satânico.! pia no»dc ti.tive — O TE-tUPUONAG-- ¦¦•¦"'¦ 
í§ .TRES..HORAS EM rÓ.N

long;i3 panes ca .Ia ,,m sol. a denominação r.--'.".ivi. :
Os mysterios do Bairro Chinez

enfrentando a ac.no mcthodicaserena de Justino Clnrc, quuA recente descoberta do
TUJ-ACAO IX) TÓXICO — \~n Ti<rs HOIi-xs i*u rv.vrn a u t-in _'DR JUSTINO CI.AREI, _ O AS SIONANTE 4.404 - A° CFIIULaís IS^,.™" o M,-r\.,,„ni- "".m
CONTATO COM A 8t,»CTW CIDADE - 4-JtoQUKlO DO 'COVIL DOS lfANmí?OS~ 
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Como extra na matinée—Milloitl üarrapelão, Troglodyta dosenhõãnimado ie Anderson

SEüUNDA-FElIÍA — I-¦_ "reprise" desejada e reclamada pelo nosso publico. No intuito de (avorecermostodos os nossos espectadores, parti ciilarinentc o operariado c os menos favorecidos; em vista tambem do grande *uc-cesso logrado d.reni-is a I'lth-.os COMiMUXS o imponente c sensacional drama de Victoricn Sardoil A MOUD\C\
i"-f*__M» Pela «ELLA HESPE RIa\ EMÍLIO GIÍIONE e ALUERTO COLLO. Grandioso trabalho da .ÍBÊRFILMS. PREÇOS COM1MUNS I PREÇOS COMMONS 1*1
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Empresa DarlÒt & C.

Avenida Rio Branco 153
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Programm.1 soberbo

•Aventuras
Lord John

Drama policial da «Mc. Clure
Magasine».

1- episódio, em 4 partes. Prota-
gonista: William Garwood
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{INVIOLÁVEL

DM DIA CHEIO
Comedia em 1 parte. Protago-

! nista: Louise Orth
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Grande matinée concerto dó professor
SALGADO E>0 C^VI-llMCO

Cum nm interessante e variado pro*.iamnia,
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Drama assombroso — Trabalho magistral da fa-
pcnhiido pela grandiosa, artista, fascinante e

admirável -
hrica FOX FII.M, d,
bella, VA1.KSKA SUUATT,

", *'°,"-;1.''' I1ar.!e," ''-' scenas estupendas .I.i vida de Nova York,SECI NIlA-PlílRA — Ucnpparecimcnto da rainha das actrizes
BETTY NA.VSIi.W ... Dioiligioso film -'a FOX-lfILM
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HOJE PRIMOROSO CONJUNTO ARTÍSTICO I HOJE
üonsactoniics novitlmlus tio Mortllsk o Caumotu

UMA RESURREIÇÃO
BELLO DRAMA, EM 3 LONGOS ACTOS, DE "NORDISK*" dcserapcnl.a-
do pelos notáveis artistas scandinav "s W. Psillamler, Ebba Tliomsen c Elza

Fralick

EM TORNO DE UM ANNEL
Encantadora cometia colorida, de GAUMONT, ea DOIS c.i/cnsos actos

LIBERDADE OU M©RT£
EMPOLGANTE DRAMA EM QUATRO ACTOS

COMPANHIA
CÍNBMATOQRAPHICA

BRASILEIRA
ODEON maior importadora

••films" para
o Brasil — JCxcltisirldaOo

PATHE
Cinema de vasta lotação com cântaro-

tes e galerias nobres
ntals um formidável triumpho ae affír-

mou hontem e no
VERIFICARA' DE NOVO HOJE

nas exhik>iç3es do empolgante extra-
ord.in.aiio eattrabento romance

MYSTERIOS
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DE NOVA YORK
MOJS _B°---íK^Í£SK?-?«-í?^^__J_^

i,-,n lmi harcs de cspcctadorcs CIU0 encheram os nossos sa-wos ..ontem, a opinião franca do um publico entendido ea
nriniT Cí-Ipowenciá, deram a oslc cinema o mais pleno tri-umpno. ha-icjc repelimos o mesmo grandioso programma.
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W. Físillaader, °0llaerIiicsilif. n,^ant0 v°v
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-,t P~^Pltnl° on2!e sob titul° de A PULSETRA DE
S^SIN^ Tcis : DÜIS KK0OBBKT08 FACE A* A-bli — Gonhecereis os effeitos do selenio e do tele-
phonogrdpho.

nv
que

Na capitulo doze surgem novos comparsas da ter-.'ei Mao do Diabo: entram em scena os "amarellos"
vivem

NO BAIRRO CHINEZ DE NOVA YORK.

Drama da vida

GAUMONT JOURNAL, ULTIMAS CREAÇÕES DA
MODA E NOVIDADES MUNDIAES

BREVEMENTE — Tres bellos uabalhos d'artc: — QUANDO 0 CAN-
m.ttÍ-a BA--,* M-iin.t.ca peça em seis actos, inteipretada por EMMA GRA*
fííf o,t-7" A.,^,1^ pela sobrevivente do "Lusitânia", a encantadoraMllc. KITA JALIVET c "MAO DE FACTINA", drama em j actos.

moderna. Romance
viver da sociedade

"W. _PSIjL,_C_A.— j3_h_3FI.

da vida reul. Scena9 do
moderna

Film da grande fabrica NORDISK
COMPLETAM 10SXÜ- X_1_I_.__0

bEGLa\DA-Fl.inA: Um programma até hoje nunca apra*sentado: novos actos qua se rivnliz.im e am quo disputam a
p-.lmn o oscnl dns fabricas Pathé o 1-iclair. voreis A . TKI E*I-MONl. (nomedia Eclair), O THE.-.OUHO DF. B1000INHO (Pa.
íl1^' ^XCEssp DE ciUME (vaudovilla Inen rravel, Ecl, ir)
S;1 Ai.A '_.™_* MARLiOS (edição Pathé, por Daniel Ilicn , òPAI HE JORNAL com reportagem mundial o ns ultimas mo*dns do 1'ans.

l^J^l.-;.*__a_IkiJ____ít£_-il

PI.OGHAM.MA
GAUMONT-ACTUALIDADE rA^SSÍ
vldiidessobre MODAS, sobre a... GUERRA, subre TUDO

Ainda mngestosos trnbiilhos, aindn nrttstis do fnnri unlvôr-ml: EMMA GRAMÁTICA; no fllm do amor a nni.iin _.-.UANI.0 x r,,.NÇA0. TERMlN,VTMlss.m ubellaso .nvlvente da cattlstrliphe d.ÍLniiíSSta.fJS. g?o.Zíil 1A SAUIb I 10, a bell-i estrolla nordiskina, n_ comedia do urte Casar NAO E' CASACA
j-j—

Df.]. TTAl AIWTTT Drama emocionante, do amor o doJ-Wtv um __._-n .M_i_.i aventuras, da artisiica fabi-icn Gau
mont. Protagonista o elegante artist.. SIGNORIOT JUNIOR

A SEGUIR:
diosos trabalhos -/.VANÍ» e "MAO DI. l-".\ l'M.\

S2_

p-;~ Quinta-feira—Um grande assombro pelos famososar istas Mano Bonnard e a divina Loda Gys drama deactualidadeedoloro.il historia contemporânea:
___-J___.°_ten aino.v... Minha Vida!

R<e= A seguir t VICTORIA LEPANTO, a coleberrlmaS_S_ü8_K_ 5iSSS_ f"r"'M-"""'»»"»-
Attenção. Mez de Junho... UMA SÜRPREZA ?.;:
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Restaurant Assyrio

Amanlil Sabbado Amanhã
A's 4 11'3 da tarde

Grandiosa nintinée-concorto de
despedida inlimadaíestojada

artista
CLARA WEIS9

direclora du companhia de seu
nomo, ora no Carlos Gomes

Grandioso
programma

CANTOS £
DANÇAS

Entrada cnm direito á consu-
inação: õ_ 000.

A's 9 horas da mesma noite :
grandiosa soirée

THEATRO APOLLO
EMPKiüSA JOSÉ' LÕlíT-EIl-ÍO

Grande Companhia de opera lvrica italiana KOTOLI
& BIlalaQU.)

HOJE - Não haverá espectaculo - HOJE
Para rd.illy.ar-so o ens.ilo íferu! da "iier.t em -í actns do

iramurtul ntacstro brasileiro OAltlaO*. GOMES

isr •aa

Que sobe 4 scena amanhã, cintada pdos artistas (.'.. Clasentl,
M. Kioii, M. Saliizur, Federici, Orlandi C. Meíocchl, A, Rectinatini
o Baroncini.

Domingo — Em matinée — A's S 11-
CAVALLAH1A KÜSTICANA o PALHAÇOS

Canio, notável creação do tonor Bergiiniaschi
A' noite - íVm -< .-i4 - p GIJAU.v.NY

Segun.ia-foira, 2J — Despedida da Companhia c_io pane paia São
.anlu nn ler*. í-íeini.

Bilhetes á venda para os 3 espectaculos (114900

EMPRESA
José Loureiro ¦- HPTT•rea*,*, <«xagia_

HOJE
<,()(ii|)3iihia Ruas ilo -Tlieatro Ãp^íõ"d-5~I_Ti_^

EMPRESA
iosé Loureit*o

A's 7 lj2- A ÁGUIA NEGRA volta ásceiia garantida pelo poder judiciário-A's 9 1T2 -
-— ísnen»-"

AO PUBLICO - Çor/fspacho do mentissimo Juizn\J r UBE-1UU Jasó Loureiro, foi concedidorepresentada esta peça.
ga_M_B mm i--ii»t~_nii.*_*^Vl*lfllJ[Wn;ill.
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Peça da mais palpitante actualidade — O mais retumhantu Dvi.„ j_„ , ... ..  ——~*»'»«™i:i5ae»i*K!i»Hi

Esta grandiosa peça esíá oJS^™^^ grande
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T1TUX-OS DOS QUADRO**- - 1 Na Corte
O Covil dds Feras— 7

•-• E""í£ "M''^-?^"fia^-VtfiSí-t__=_3S»_^ -m. «a — e. i_ uavauo JQranco — 3- Frente a ir.ftn._T__ » *-u-_H»-«n aiaganmPontualidade britannica - 8- O Ltado-M^or*-í*k ràb___. d_?)_2il.. T A,„99ÍO«*. (apotheose) - 6-
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lnlnin»_i_Vk-ílò*,te da A0uia (apotheosej-,_._„„_ e sem,.. . A AGUHÍ BE^Rfi 
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Unee-A ÁGUIA NEGRA
Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros Republicam S. José e Carlos Gomes

R4900


