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0 LIVRE CAMBIO
1 INGLATERRA

\,,- jornaes c revistas, presente*

me quasi qne dc todo dedicados a

Mssitinptos da guerra, afíluem es va-

t;,-:.i_ií>s dc que, restabelecida a paz

,.;. Europa, a Inglaterra já "üo será
.....ís 'Rvrc-cattípista. Esses vaticinios

t, «ii encontrado repercussão nesta co-
< ..-.««a. Já mais <le uma vez nos

t.ti.os- oecupado com o movimento

me, sob .1 .pressão das cifoimtstancias

.- factos (Ia guerra, se iniciou -no Rei-
¦•„. Unido da Grã-Bretanha contra a

politica fiscal aü por tantos annos

(l-.-minatite, movimento que cresce

tulos os dias. assumindo taes pro-

porções que 'muitos jornaes o regis-

train sob a epigraphc — Agonia

do livre cambio. -Mas se real-

mente o livro cambio esuí para

morrer r.a terra em que, pódc-sc
«: _cr, íoi dogma até agosto dc 1014,

a agonia lia de ser lenta e atormoii-

tada. Não ha dc ser com facilidade

.¦tle se realize a transição de itm para
m.tro regimen econômico entre si tão

«•,-,.lealmente adversos, comquanto já
-.- considerem victoriosos os pani-
daiios da protecção a todo o transe.

Aproveitaram a guerra para fazer da

« forma tarifaria aspiração-patrioti-
,-.-, conver.tcndo-a «11 arma contra a

Ãl-cinanlia. E é das colônias que

pimcipal-mCnte sopra o vento des-

tinidor do livre cambio, o que faoil-

mente se explica. Está 110 interesse
,'¦¦¦ todas cilas excluir dos mercados

inglezes os produotos não inglezes

cttlarmontc na melalhirgia c chimica,
e, ooiiscnrtentomentc, cm drogaria e
tintas." A protecção da Allcmanha
;ií suas industrias, não sc reduzia ás
barreiras áduãncirais e elevadas ia-
titãs.

'Mas, a despeito da resistência do
cobdenismo, que antepõe a qualquer
ortro interesse econômico a vida ba-
•rata do povo, e esle é o seu grande
argumento, o 'livre cambio perde
todos 03 dias na Inglaterra o terreno
em que sc considerava solidificado c

inexpugnável. Não são unicamente
os antigos protecciomstas, os compa-
uheiros e proselytos dc Çiiambcrlain,
que pregam a reforma fiscal, que
den por terra com 05 conservadores
em 1003, Cresceu c muito o lUKi.ero
tios ropiidiantcs do livre cambio.
Reina geral entlmsiasnw por M.

Hughes, para muitos "o 'homem

resoluto e de clara intclligchcia
dc que a Grã-Bretanha precisava
na hora de crise", e com o qual in-

stí.mi "-por 
que fique na metrópole

para guiai-a, do .mesmo modo que
Venizellos, filho de Crcta, su eonver-

teu -no grande politico da Grécia na
hora critica".

Gil VIDAL

censura, porque já era uma faculdade

que a própria Policia reconhecera. Ad-
mittir o contrario seria collocar os in-
teresses privados da empresa 011 com-

panhia theatral ao arbítrio da vontade
de terceiros, o que não é sú contra o
direito, mas até contra a moral.

Assim, era uai acto legitimo o do des-
respeito á scrodin prohibição do Ur.
Aurelino; c tão legitimo, que o tribunal
competente o reconheceu, garantindo a

parte prejudicada. Garantiu-a o tribu-
nal, nias não o Dr. Aurelino, que resol-
veu desrespeitar o julgado e disso deu

parte ao publico.
E é ahi que com-ça a transmutação

do Jurisconsuitò çm Dicta.lor, ilo ho-
mem da Lei em homem do Arbitrio, de
homem do Direito em homem da Força.

aVleus conferências no Instituto dos
A-dvógadOS, adeus pareceres, adeus Jus-
tiça, adeus .Aurelino!

Hoje, no palácio da Chcfatitra de Po-
licia, deve dar entrada o íatn que vac
Substituir o fraque cinzento do Chefe:
— uin grande uniforme mexicano e o
chapéo de abas largas, a Panclio y
Villa.

Costa REGO.
¦¦.¦¦—¦¦-¦ .iirwB «Xfa>^-*>»t-M—... '¦'¦

folha do vencimento como contribuição
parn o montepio civil, declarou que os

peticionarios não podem ser attend.ilos,
visto estarem comprèhchdidos nas dis-
posições do paragrapho unico do artigo
a.l do regulamento approvado pelo df-
efeto n. 0.07S, de 3 dc novembro de
1911.

Se é verdade o que por ahi se affir-

ma, o sr. Miguel Rosa, do Piauhy, é

um homem liquidado, dando-se a sua

queda dc um modo absolutamente mes-

perado para estes tempos.
E' o caso que a maioria dc uma as-

Venda do pão a peso
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Os cariocas tiveram lioi.te:.. i.:.i magnífico
domingo para as suas diversões prcd-.|ecta_;

iiíbi es a produetos seus c que lhes

lemana

instem concorrência.

Já nos referimos anteriormente á

activ-idade c energia com que sc lc-

vBiitoü quebrando lanças contra o

livre cambio mr* Hughes, primeiro
rvi-nistro d.a Austrália. IV tuna ver-

(ladeira campanha em que elle está

empenhado, e da qual já sc annuneia
vencedor, l-alando ha pouco numa

assembléa do negodaníes da "eity'

Londres, presidida por eir Aftliiir
¦ aliour, bradava o ministro anstra-

ii.uio: "O signal da esperança é a

uuaiiimidado com que o povo reco-

n.u-i-c a futilidade dc suas antigas

opiniões sobre a vid... -nacional e eco-

noiutca." Mas, a verdade é que não

e o povo que assim cottdomna os até

agora reinantes princípios cconomi-

cos. São as classes mais directãmen-

te interessadas ma -reforma fiscal,

o. mo os huliístniac.s c os 
'ágriculto-

res. São esses interessados na tarifa

alta que exploram o ódio contra a

Allenianha, o empenho da Inglaterra

de esmagar industrial e commercial-
intiitc a sua grande rival, ou pelo
menos dc .imito reduzir a sua pu-
«viça econômica, -para conseguirem a

tão ambicionada reforma que a na-

ção, lia onze annos, condemnotl cs-

tiuiidosa e pbreniptòfiamcntc nas

urnas. Prendem a guerra econômica
i guerra militar, e não se contentam

em subjugar tnilitanmcntc a Allemã-

nha. Quadram ncsie ponsamento as

scgiiinles palavras de mr. Hiiglies:
' Esta guerra não ha de acabar lão
somente com o -poderio militar da

Prússia, senão com a -influencia in-

sidiosa e intolerável que fez com qtie
,1 Allc.ti.anha viesse a dominar não

m'. o commercio e a industria da Grã-

Bretanha, como dc todo o império.
lia indivíduos neste paiz que se di-

zcnl cidadãos britannicos, c cntrctan-
to prefeririam perder a guerra a que
se pord.os.se a influencia allemã na

iglaterra e o eonunercio allemão

com a Inglaterra. Não o dizem, mas

11. fundo estão com a .Allemanha."
Aos 'livres-cambistas atordoaram

no primeiro momento os ataques do

primeiro ministro da Austrália. Mas

II agiram afinal, reeditando, é certo,

quasi que exclusivamente, as velhas

:\n'ix]? de Cobden e Brigiit, invocadas

cnitra a politica protercionista.
l.loyd George, porém, enfrentai!-
do os argumentos tirados da guerra,
qne são 05 que mais impressionam a
-.-.-«bidãi. e mais compromettem a
strtc .lo livre cambio, disse: "pri-

neiro. que não se devia misturar «o-

gocio com vingança; scgtmd.o, que. se

s-i formassem, acabada a guerra,
duas federações economicamente ri-
v.ics na Europa, com ellas sc perpe-
U-.r.ria a guerra; terceiro, que a 00:1-
ferencia de Paris entre os aluados
•ielia que sc oecupar dc coisas ne-.c
momento de maior importância do

que tarifa-; e impostos ad.ianciros",
lambem encarou o "Daily Chroni-

cl-.'" a questão pelo mesmo prisma de

g.-erra, ou do propósito do abater

economicamente a Allemanha, senão

n.u.iquila-1-n. "'A Grã Bretanha, roa-
derou o órgão póie-se dizer ofticial
Cos liberaes inglezes, não pôde rc-

r.ta-.ciar as relações commerciaes
com 150 milhões de habitantes da

Europa central. Seria perder a pre-
eminência commercial." E sensata-
mente observou "The New Satcs-
nau" que so não devo dar á eco-
ii' mia uma base impressionante.
' Commovido, conclua o periódico 1:1-

clez, ninguém faz boa pontaria." Fi-
usímente, "The Statist" emende que
a Inglaterra, para depois da guerra
lutar vantajosamente com a Allemã-
nha, deve. antes dc tudo, incitar e
c-tlm-ular a sua mocidade a que sc
entregue ao estudo das seiencias

plysicas e ao 'preparo technico. Ba-
s.ia-se o parecer do "The Statist
ra consideração de que o "auge in-
(-..síria! da Allemanha se deve em

não só a ter o governo
ipoiado sempre .letivamente

,'.icii-os, commerciantes c in-
mas sobretudo a serem os

superiores a seus competi-
-dores om seiencias naturaes, parti-

Pois aqui temos, como novidade (Ia
estação, o erudito Dr. Aurelino Leal,
no seu recente disfarce de dicta.lor,
..V.ii. casse, lou'. lasse, tout passe, di-
zia o outro, em francez; c foi o que
aconteceu com o Dr. Aurelino.

Homem do Direito, esse estimado in-
diviiluo gastava o talento cm arrazoar
autos o escrever pareceres. Tinha o cut-
to da Lei e dos mandados juiliciacs,
como hoj'c o das suas botinas de verniz
c dos seus fraques cinzentos; e vc.e-
tava na mediocridade.

Nomeado um dia para Chefe do Po-
licia, deliberou scr nesse cargo — o Ju-
i-isconsiilto. Multiplicou-se, então, em
discursos e conferências, que o Institu-
to dos .Advogados ouvia maravilhado.
Seus despachos mais banaes, nas peti-
ções mais simples, eram modelos dc sa-
bcdorii jurídica e não 'só de sabedoria,
mas dc amor acendrado pelo Direito e

pela Justiça.
Erecto no fundo do seu automóvel of-

ficial, rodando sobre o asphalto da Ave-
nida ou nas tortuosas estradas da Ti-
jucá, o Dr, Aurelino ora a própria Lei,
(lc luneias vcrdc-claro. E tanto o Direi**
to o a Justiça -emergiam dos seus colla-
rinhri-i, que logo sc disse e se palpitou
que ali estava" seguramente uin próximo
futuro Ministro do Supremo ou Juiz
da Segunda Vara Federal.

F.ssc Aurelino da içEdidã, seguiri-
do o preceito de que lou! Cíiwe, tout
lasse, tou! passe, acaba, porem, dc des-
appari-ccr; c no mesmo logar onde ató
homem rutilava a pessoa do Jtiriscon-
sulto apparece agora a figura do Di-
ctador, O homem do Direito passou a
scr o homem da Força; o homem da
Lei o do Arbítrio.

A brusca transformação deve-a elle
a uma vaga peça dc theatro.

Levada a .peça ã censura da policia,
julgou-a esta digna dc s:r represen-
tada.

Eu nunca fui aucíor de peças; mas sei

pelo testemunho dos que têm o habito
desses crimes, que a censura da policia
é qualquer coisa dc mais sério que as
decisões do Instituto do França. Ha um
funceionario incumbido prcltn.inartr.en*
te dc ler as peças que vão scr represen*
tadas. Esse funceionario, já uma vez
indicado ao Chefe de Policia pelo Arcc-
bispo, folheia, durante quinze dias, o
original sujeito á censura, cortando-!he
as passagens escabrosas, assignalando,
com um furioso lápis az-.il, os beijos
mais quentes que o nuctor imaginou, fa-
zendo, emfim, no trabalho, uni racticulo*
so e demorado csp-.irgo. Em seguida,
assim purificado, o original sobe ao jul-
gamento dum dos delegados ditos Au-
xiliares. Este procede a uma segunda

pesquiza literária, finda a qual a peça
¦pódc merecer o -cisto da autoridade.

Mas não 6 tudo. Durante os ensaios,
a policia vae ao theatro, acompanha as
marcações, abre os castos ouvidos a to-
das as inflexões de voz dos actore?. exa*
mina, calcula, pondera, resolve, julga,
fi' bem possível que a própria canoni-
zação de Santo Agostinho não t-iiha
suscitado no Sacro Collegio tantas c.u-
telas e que, portanto, muilo mais fácil
seja entrar um autor no Céo do que ir
no Rio, ú scena.

Desse modo, a prcs.m.pção it que as

peças que vencem a censura da Policia
são irrcprcltensiveis.

Wii o era, porém, a que contribuiu
para ai transformação do juriscpnsnlto
no dictador Aurelino. E por qv.c não o

Á temperatura oscillou entro 19", 9 c
M".i.

 — mm **> tam *»¦**•-'

HOJE .. , , ,lá iá de serviço na repartição cenlral ae
oücia j 1" delegado auxiliar.

enrno
Vigoraram or scRiiíntcs preços:
Rezes  5-17-1 a m-io
-¦ore.» i?«o a .S-iso
Carneiro 1$S°0 n l?Soo
Vitela  .(""- ¦> $Su0

 — u km «d 

s.-mWéa ainda não reconhecida assignou

mn documento coniproiucttoiiilo-sc a,

logo que entre cm funeções, não rc-

conhecer o candidato do sr. Miguel a

governador do Estado.
Isto só mesmo no Pia.ihy. O que

estamos acostumados a ver em outro!!

Estados e na capital da Republica é

justamente o contrario. Em geral, os

candidatos á dêpiitação ou á senatoria
levam até á ultima hora a protestar
apoio incondicional no governo, na es-

perança dc que este os faça reconhecer.
Depois do reconhecimento, as promessas
ile apoio são para logo esquecidas, sue-

cedendo quasi sempre que o humilde
candidato pediiichão mais tarde se trans-
forma em feroz opposjcionista.

A maioria da Assembléa do Piauhy
Irz jogo franco, sujeitando-se àns aza-

\ res dc uma contra-marchn nos trabalhou
do reconhecimento de poderes. Regs-
in-se o seu gesto, bem raro nesta
época, em que os polilicos só lutam
contra os governos quando já estão de
costas quentes e bem guardadas'.

Aquella maioria nem parece scr da
mesma terra do flexível marechal Pire;
Ferreira...

respectiva fiança, devendo o mesmo
exactor recolher 03 saldos quinzena!-
mente á Delegacia Federai em Bello
Horizonte.

Sabemos que o presidente da Repu-
blica tclcgrapliotl ao coronel Felippc
Schmidt, governador dc Santa Cathari-
na, e dr. Affonso Camargo, presiden-
te do Paraná, chamando-os a esta capi-
'tal, afim de resolverem, em confercn-
cia com s. cx., sobre as ultimas dif-
ficuldadcs ainda existentes para a so-
loção definitiva (Ia questão de limites
em que contendem aquelles dois
dos.

O sr. Leite Ribeiro, autor do pro-
jecto apresentado ao Conselho Mu-
nicipal e 'relativo á venda do pão,
deixou-se empolgar pelo sentimento
da paternidade moral do seu traba-
lho, por tal fôrma, quo se maiuéM
num terreno de absoluta intransigeu-
cia.

Ainda uma vez, o sr. Leite Ribci-
ro, em plena sessão do Conselho,
discutiu a critica feita pelo Correio
dá Malinã ao seu projecto, assim
como o alvitre quo apresentámos,
com tão boas intenções de acertar
quantas reconhecemos naquellc in-
tendente'. Mas desta feita, sejamos
licito affirmar, a surpresa attingiu-
nos em extremo, pois não nos fora
possível, pela leitura do projecto e
pela analyse das discursos proferi-
dos, calcular sequer até onde o sr.
Leite, Ribeiro tinha pensado em levar
os dispositivos que idealizou. Des.a
sorte, sò agora sabemos que:

I" Q projecto. quando tala om con-
ceder aos padeiros que a elle se sub-
oruli-iarein a bonificação de quarenta
e nove quinquagesimas partes do im-
posto de licença, inclue 110 total desse
imposto todas as demais taxas de
oiiaros impostos, como o dc balança,
pesos, assistência, sanitária, etc.

2" O pensamento do sr. Leite Ri-
beiro não é reduzir o imposto aos
padeiros que sc sujeitarem á proje-
ciada postura, .mas elevar a cincocnta
vezes mais a taxa que será imposta
aos padeiros que não se subordina-
rem áqueilas" d-atertninaçõe..

Sejamos francos: esla explicação
deixou-nos assombrados, como as-
sombrados nos deixaram todos os

O ministro da Fazenda, em resposta mais argumentos apresentados na
a uma consulta do delegado fiscal no defesa do projecto. __ndo a somma
Ceará, mandou declarar que estão isen- total das differentes taxas que sao
los do imposio de 5 "Io os empregados pagas no acto do pagamento do ai-
em serviços de obras novas conlra as . vara de licença (balança, pesos, ás-

A politicagem
no Piauhy

o MEU CASO

seccas c prolongamento da rèdc de via-
(,ão, com vencimentos inferiores a ioo?
mensaes.

Esta-

O dr. Lauro Muller, ministro do Ex-
terior, não partirá mais no próximo dia
7, p.Io Minas Geraes, para os Estados
Unidos. S. ex. fará essa viagem a
bordo do ... 1'anlo, egualmente do
Lloyd.

eraí

H-

f!-;.
*.'!*

,-,e parte

eustnai.,
allemães

Não o era, porque continha uma
ircatura poüiica da guerra, compromet*
ttdora da nessa neutralidade,

Entretanto, a peça passara -por todos
os tramites regiilamentarcs da censura.
O critico official -,1a Policia sobre cila
cravara, durante o pra^o da regra, o
sen agudo o.har de homem iniciado;
um dos delegados ditos .Auxiliares re-
tivera-a para o visto competente, que
foi dado; outros e diüg ntes emprega-
dos seguiram cs ensaios, viram as mar-
cações c ouviram os artistas; uma nova
c vislosissima autoridade apreciou o cS-

pectaculo, do sen camarote, na recita
de cstré.i; no dia immcdiato, tambem
houve policia no lheatro,

Dt- sorte que essa peça malsinada, de

que se prohibiu, na terceira
representação, passou
gencia; da praxe

rcc.la, )
cr todas cs exi-

official, foi vista, re-
vista c poderia, durante cs:e período,
ter sido prohibida. Só, porém, depois

dc eslar cn scena. nella lolirigou a Po-

licia as passagens cm que era compro-

mcttida a neutralidade do. Brasil. Duas

hypotheses podem scr figuradas, a esse

respeito: 011 a Policia autorizou a cxhi-

bicão da peça sem a ter lido, o que é

prova de delcixo; 0:1 a lcn scr.i a ter

comprebendido, o que'* signal dc ine-

peia.
Como quer qve fosse, a livre repre-

sentação não podia mais scr' ohjee.o de

A conunissão de poderes do Senado
deve reunir-se hoje, parh ouvir a leitu-
ra do trabalho, com que o sr. lrineu
Machado diz ler esmagado a contesta-

ção do sr. Thomaz Delíino.
Sempre desejamos conhecer a manei-

ra como o cx-civilista se arranjou para
annullar o péssimo effeito que em toda

gente causou a narração de todas as
fraudes relatadas pelo sr. Delfino. Cer-
to, o sr. lrineu passiiu por essas fran-
des como galo por brazas, e caiu em

cheio nas irregularidades de que tam-
bem eslá eivada a votação do seu con-
tendo r.

Isso significa que a capital da Repu-
blica sabe de antemão que, qualquer que
seja o resultado dessa disputa entre os
srs. lrineu e Thomaz, o futuro senador
será produeto exclusivo da falsificação
eleitoral.

E ainda ha quem supponha ser pos-
sivel a realização dc eleições sérias na

vigência da lei Uosa c Silva. Trata-sc

de uma coisa absolutamente impossível,
Além dessa lei offereccr ensanchas á

fraude mais desbagrada, já os polilicos
estão senhores dc todo o seu mecanis-
mo, torcendo-o assim ao sabor dos seus

caprichos e interesses.
E é por isso que talvez este anno não

seja votada a reforma eleitoral por que
todos esperamos, afim de verificarmos

se, ao menos durante algum tempo, se

poderá contar com eleiçõe*. limpas. Di-

zemos "durante algum tem-po", porque é

certo que a nova lei tambem será fal-

seada. Hasta, para tanto, que os poli-
ticos sc assenhoreiem dos seus recursos.

Sc nem a lei Saraiva escapou...

\ commissão de Verificação de Po-
deres do Senado Federal reune-sc lioje,
ás 2 horas da tarde, na sala da Btbho-
theca daquella casa du Congresso. U
candidato diplomado Machado, cujo

prazo de tréplica ao sr. Ihoiuaz Del-
nhiuo termina hoje, deverá responder
,i contestação feita pelo seu compeli-
dor.

O sr. Roxinho Roiz. o fabuloso Prin-

cipe de Ri-lfort das reportagens mim-

danas, teve, ha dias, uma idéa grave,

que lançaria os círculos diplomáticos
numa angustia, se a AHeza dc fancaria
não figurasse já na galeria dos precio-
sos ridículos,

Roxinho Roiz manifestou a alguém,
muilo seriamente, a .-onveniencia delle
ir, como nosso Embaixador, ás fcslas
centenárias do 9 de julho, na Argcn-
tina.

Que sc imagine o Roxinho, o Areia-
molhada das todas petropolitanas dc ha

quinze annos passados. Embaixador! Se
uma rajada <lc pilhéria governamental o
levasse até Buenos Aires, para ga-.i.l o
dos argentinos, o Brasil ficaria fatal-
mrn:e reduzido a uma vasta arena de
circo dc cavallinhos, com capacidade dc
exportar dotais para todo o mundo.

Mas, figuremos o princez de Bclforl
embaixador, com uma cohorte dc secre-
tarios escolhidos a dedo na rodinha que
o infla -odo caluniniando o alto titulo
de Aheza, a avançar, com o seu passi-
nho sovina, para o presidente Victorino
de Ia Plaza, no salão de honra da Casa
Rosada ! .As alas sc formariam como nas
operetas, para deixar passar, entre tar-
does, a figurinha do Arcia-molhada —
abrazonado um. dia por um daqucPes
espertíssimos esc.-.-, adores gcnealogicos
que vivem cm Paris á cusia dos ricos
;olos das duas .Atne-.icas. Príncipe e
embaixador! Entregues as crcdcnciacs,
'Roxinho, para esmagar os sorrisos sar-
castiços de toda a córte do Presidente,
sacaria, nervoso, do bolso da casaca
(como elle faz aqui. nos cafés c ás cs-
quinas, quando se esboça um sorriso
incréo da sua nobreza) o diploma de
eleitor federal, no qual figura, aposti-
lado, o ^.ce. titulo tle príncipe de Bel-
fort...

Felizmente, o sr. Wencesláo regula
melhor do que os relógios públicos, c
como a -.ida é cheia dc contrastes vio-
lentos, e 05 extremos se tocam, ao en-
vês do príncipe de Belfort terímos o
sr. 'Ruy embaixador.

O ministro da Fazenda, resolvendo o
pedido feito por diversos üuiccionarios
da Fiscalização do Porto do Rio Grande
do Sul no sentido d.- lhes serem resti-
t-cidas as importâncias descontadas cni

Não ha noticias da organização do
ensino profissional e tecbnico, preconi-
zado pelo presidente da Republica e
admittido, pela' maioria dos emigres-
sistas, como um grande passo para a
" construcção" do paiz. Essa organi-
zação não se fez, c ao que parece, não
se fará. O sr. Wencesláo Uraz anda
atarefado com as coisas atitincrites á9
nossas avariadissimas finanças, e o
Congresso, esse, pussue milhares dc
oecupações políticas, que talvez lhe não

permitiam, nem ao menos tratar como
deve dos negócios orçamentários.

fi vac-se assim por agua abaixo mais
uma das muitas .Ilusões do actual go-
verno, que ao inieiar-se contava affir-
mar-se por factos rcaes e positivos, que
o tornassem credor da gratidão nacio-
nal.

Fica demonstrada mais' uma vez a
impossibilidade cm que sc encontram
os governos de, na vigência dos actuaes

processos polilicos e administrativos,
poderem fazer alguma coisa de
mente benéfica para o paiz.

O ensino profissional e tccbniço c
uma coisa recommendada pelo sr. Wcn-
ccsláo ao Congresso desde o começo do

governo. Mas já lá vão dois annos, e
ninguém ainda se lembrou dc o levar
a sério.

O contrario i que seria de admirar.
Para se ter uma idéa do modo como
os legisladores da Republica pensam
em ser uteis á nação basta aítentar no

que até hoje têm feito a Câmara c o
Senado.

Dc maneira que dc uma gente nessas

A duplicata de gover-
nus já esboçada

A trapalhada política do Piauhy, cn-
trando «ia suaa phasc aguda, offerece um
ai pecto-pouco coinmu-ni, coinquaiito evi-
dtntcinente vergonhoso,

O sr. Miguel liosa, Kowrnador da-
(juelle Eslado, rcpcllido, dc modo ine-
ouivoco, peios seus eleitores na sua
rreicnção de passar a ciunil governa-
i-ental ao cidadão Antônio Costa, que
ninguém pessoalmente aqui conhece,
nias que, pelo nome nue é tudo, fica
sendo conhecido 'C familiar do toda a
gente, appella -agora, do alto das suas
ft neções, que já se tornaram cômicas,
Oira os velhos c sedicos processos da3
cpposições sem prestigio: o sr. Miguel
fíosn. appella. dc facto, com os poucos
icolitiqueiro. que ainda o não aliando
liaram,' ((.Tra os "habciis-eorpus" .mais
ou menos... eleitoraes

No entanto, dois golpes de morte
acaba dc soffrer o desembaraçado go-
vereador piaubvense, co.n a adhcsão
f.-ainca e positiva <lo senador Pires Fer-
re:ra ao candi-dato A suceessão eleito,
sr Eurypi.-dcs de Aguiar. < com o que
se veria verifie-ar ua Câmara Legisla-
l:va do Estado.

O sr. Miguel Rosa cuidava poder ain-
oa disfarçar a suo derrota nas urnas.
dispondo, de uni lado, da acção do sr.
Pifer nos corredores do Senado Fc-
detal, e por outro lado. manejando com
o apoio da maioria da Câmara Legis-
ativa, nara o fim de apurar :i.. eleições
goveraiamoíitáes ao seu sabor, reconhe-
cendo o seu ouasi mvsierioso afilhado.

A Câmara Legislativa oomnõc-sc de
=*t -membros e com elles sutioiiiilia po-
der contar, no momento opportuno, o

sistencia, etc.) de 2*to$0(X., 
"o 

imposto, i sr. Miguel Rosa. Doi 24 deputados elei-
para os padeiros que não se subordi- j ;«*¦ ooróm, 14 já se. pronunciaram aber-

• >• -. :„-.. „.•,:,,¦...,,!., c-.,*', '¦'mente pelo candidato, dc f-.-u.to, elei-narem a disposição projec ada scr.i t(._ co!;,;,,.,..,..,,-, ao h<lo (lo .j0v.;mlúot
de... nozià contos m. RE1S_1_ _ U- _._*...,..> apenas 10 deputados, nume-

Não é um imposto prohibltivo, isto, 1 rt insuficiente para que, de accordo
é um absurdo, simples absurdo, uma ' com a disposição ¦constitucional, se pos-
.tangente pela qual enveredou o sr. I sa reunir e funecionar, muito menos
Leite Ribeiro, forçado a reconhecer
iiiCimamejue a verdade e a lealdade
dos nossos raciocínios, mas collocau-
do-se na situação de quem erra la-
incute entende que lhe seria liinni-
lhante e impróprio reconhecer que
a.) .seu alvitre, aliás, repetimos ain-Ja
unia vez, bem intencionado, ?c con-
trapõe outro que tem a mesma vir-
tude -mas" tem tambem melhor c.pi-
rito pratico.

Alvitrámos nós: estabeleça-se pôr
lei a obrigatoriedade da pesagem do
pão, como se faz em todo o mundo
civilizado c onde a administração
municipal ié zelosa c pratica na defe-
sa dos interesses populares. Depois
d,isso, procure-se uma solução -para o
pioblema do preço, se porventura
tal problema é solúvel pelo processo
indicado. Responde o_ sr. Leite Ri-
beiro que a obrigatoriedade da ven-
da do pão a peso não impedirá qu

pura proceder ao reconhecimento, En-
1 ticiantj, sabbado ultimo, á hora -regi-

n.ental, reuniu-se, no c.llíicio da Ca-
¦ mara Legislativa cm Therczina. a maio-

ria dos deputados ilipl.omhdos em 1111-
.pi-.ro da treze: ws. Ccrvasl-o Sampaio,
Cesta Araujo Filho, Benedicto Rego,
Sni_!ic'a Mendes, Ncstor Veias, líurv-

! pedes .Aguiar, Sot-ero Vaz, Fernando
1 Magros, Thomaz Kabi.Uo. padre Gon-

zaga, Antônio Machado. Consfancio Car-
valho, e Joié Fii-iiiiuo sob a presidência
-ao 2° secretario sr. Costa Araujo, por
n"o terem comparecido o presidente da
Câmara sr. .Alfredo Rosa -e o .1" secre-
'tario coronel Faria:!, que está grave-
mente enfermo.

Foram nomeadas duas commissões
veriíicador.is de oo.leres. de accordo
com o regvmeiito: unia d-e cinco mem-
bros. composta dos Ers. Thomaz Rabel-

lio. Si.nplicio Mendes, padre Gonzaga.
j lk-ncdicto Rego e Gervasio Sampaio, e'ot.tra de tres membros, srs. Eurypedcs,
| .Machado e Constando de Carvalho.

Esses deputados eleitos apoiam, po-
. mn, o pa: K.trypeilos dc Acíiiíar c, tle-''"i" 

« o pão liois vendido pelo simples w ante disso, o -sr. Mieoicl Rosa, mandou
r I htm por 200 réis posse a scr vendi- ' '-:, candidatos á deiiuiacão dinlomados.

.„„,.„/,_ for**) reis. Não co-,s, | 
- ainda .. o a^ompanlum., simidar.n,

mios compreliendcr o argumentei. | c.:!r.lhmnt(. uma conunissão dos 5, ami-
cdora das eleições, pretendendo, cia.:' -; o valor do kilo do oão. como pre-

sentemente, fôr de 600 réis, o pão de
soo réis deverá pesar 335 grammas
.A verclade, porém, é oue em geral o
pão vendido por volume c por 200
réis não tem mais 'de» 200 grammas, j
correspondentes a 800 réis por kib
A obrigatoriedade do peso, portanto,
favorecerá o consumidor, porque elle
pagará por preços correntes do mer*
cado. quantidades rigorosamente de-
terminadas d.e pão.

Outro argumento que tambem não
|.percebemos <& este: estabelecia,: uni-
formemcnte a venda do pão a pes,

duplicata de aissc.u-

condições não sc pôde absolutamente
esperar cuidado algum pelo entdno pro-]___..._ „ j,j/7..,,.„ Jc- segurança da pre-
fissi011.1l e outras baboseiras que fazem \ fixação do preço, aberta estará uma
a grandeza de outros paizes. | larga poria porão 

"Imsl", 
que então

Fis-
será jfaciüm:,. Não podemos adiii-
nbar como a obrigatoriedade da pe-
sagem determinará a formação do
Imst do uão, e não produz egu il
phonomeno nos 'demais gêneros ali-
nientitios que são tambem obrigato-

E' da"niaW urgência que a Directoria ri.imcnte vendidos a peso ou medi-

Geral de Saude Publica se oecupe d

O i" escripltirario da Delegacia
cal do Thesouro no Estado do Para.
Manoel Ribeiro de Carvalho Junior. re-

quereu ao ministro da 1'azenda, a sua
aposentadoria.

uma vez por todas com o problema
urgentíssimo da regulamentação das

pliarmacias, de maneira a pór fun não

somente á venda de substancias tóxicas,

como a outros abusos, como seja o

iviamento de receitas dc quem muito irrealizavel entre

da. Mesmo porque formar trttsts de
padeiros, quando estes sc elevam a
numero superior a quinhentos na ca-
pifai, e entre elles será forçosamente
estabelecida a luta da concorrência,
tal qual como 'presentemente aí-igtl-
ra-sc-oos um trabalho de H-crctih s.

fabri-

bem as entende fazer. j cat-íes de pão!
finem ler a exposição publicada nos Ainda outro arpimento curioso:

j „„,„„ T,.Ani,c-, terá , com a obrigatoriedade da pesagem,
im-m.". Ü0 l)rOCi'.'íO H.Otl!.iM| TLr.l <l , « f... ,. , j -jornaes uo ín-n.. -u _ , _jj_,,.0.ír, _(CIte Kiliciro, o padeira nao
coniprchensao do quanto vimos rui..-1 

^ t,uomi.l,nrii _,_,,„ faMcar pão
mando, ao mesmo tempo que sentira a ^^ _, _.;,„ fcsaig _._,,__„ umntt0 f„.
necessidade que ha cm acabar com lão ,....;,,..- gUCt embora nii.i nocivas, não
desabusado systema. Emquanto exerceu f,-,sscm dç bom lypo. Como se o

charlatanesca medicina, teve o dr.

Lconissa aviadas as receitas que muito
Lem entendeu, máo grado repetidas e

publicas declarações da Directoria Ge-
ral dc Saude, sempre sc negando a
reconhecer seus lituloô pseudo-scienti-
ficos, e assim tambem rccusando-lhc o
consentimento para exercer a clinica.

Se tivéssemos mu apparclhaniciito
qualquer que obrigasse es senhores
iihnrmaceutico3 a somente attender ás
ordens de pessoas idôneas e capazes,
médicos diplomados ou capacidades
comprovadas pelas nossas Faculdades
de Medicina, os parasitas malsãs da
especie desse Lconissa não saberiam
como vegetar, crescer, e fazer carre/ra,
em nos_a sociedade.

A regulamentação das pliarmacias é
indubitavelmente um meio efficaclssimo
dc restringir o desmantelo da profissão
medica' que se reservará em desabono
de toda a classe o prejuízo de qua.111
gente tenha de recorrer á arte de
curar,

mesmo pbeiionieno não se pudesse
produzir com o projecto de s. s. ou
com qualquer outro! A qualidade <\o
Pão, melhor ou piür._ será obra da
coticorrencia -commercial. e só dessa
concorrência; mas quando as pada-
rias abusassem da boa fé popular,
usando de farinhas impróprias, a
todo o tempo o Conselho Municipal
poderia legislar, estabelecendo o typo
das farinhas -para o fabrico do pão,
i: punindo a inclusão -das que, não

ram ente. constituir
bléas.

O candidato diplomado nue se pres-
tou o fazer de orcs.__.ite doti seus o rc-
•3.antes companheiros, sr. Alfredo Rasa,
.requereu, por sua vez. a mandado ain-
da do sr. Miguel Rosa. ao iuiz federal,
no Piauhy, uma ordem de "habeas-
eoraus". afim dc funeeionarem, om as-
sembléa, aquelles 10 membros. Sob
cut.es fundamentos porém, foi esse "ha-
l,'.'as-corp..s" ihipelrado' é de que. uiu-
gmai tem noticias, ao cerlo. R está nes-
sc pé a trapalhada oiaiiliye-use.

— « tp * m

O carvão nacional

As experiências em Bom
Jardim

Pe,;r. Jardim, 28. (Do correspondente)
— Chegaram a cria localidade a com-
missão do Club de Engenharia dessa ca-
Datai e ns reurcsentaiites da imprensa
carioca, afim de assistirem ás experien-
cias da nossa turfa. hoje aqui realiza-
das, com extraordinário .micocsso.

Na opinião do almirante losé Carlos
dc Carvalho, engenheiro Cc.-.ar Campos
e tenente Couto. nos'-.s briquetes são
•cgitacs aos de Cardiff.

A comitiva visitou as tnrfciras bant.-
7adas lioje com os nomes de Wencesláo
Uraz, José Carlos dc Carvalho, César de
Caninos e Imprensa Ciroca.

Dea-n-tc dos süccessos alcançados pelas
experiências, o sr. Castro Barbosa c os
ci.Konlie.T09 da Rede "Sul-Mineira resol-
verani alimentar .as caldeiras -do nosso
cmnboio com os britiucitcs das titr-fas
desta localidade.

a\ comitiva foi alvo das maiores cen-
tilezas por parte do director da Rêdc
:-;-„l-M'neira.

Entro os numerosos procedentes
perigosos que se estão creando como
resultado da .situação anarohica ori-
ginada pela grande guerra nenhum
ó mais alarmante do que a gradual
destruição das liberdades d.e hnpreu-
sa que já faziam parte integrante
dos costumes civilizados. Como jor-
nalista estrangeiro na Inglaterra.,
tive oppont-nnidadc de aprender á
minha custa quanto é precária neste
momento a posição da imprensa na
Europa. O principal interesse do
meu caso pessoal decorre do facto
de scr ainda a Inglaterra a nação
belligerante onde, devido á existen-
cia de uma poderosa tradição liberal,
a obra destruetiva do espirito guer-
rciro é talvez menos completa. Um
conjunto de circumstancias, que sc-
ria descabido mencionar aqui, confe-
riram ao jornalismo na Grã-Breta-
nha uma situação privilegiada que
vinte c dois mezes do guerra uão
conseguiram demolir senão parcial-
mente. Mas, apezar dessas condições
excepcionalmente favoráveis, a acção
do despotismo marcial logrou redu-
zir por tal fôrma a liberdade de im-
prensa que a funeção moderadora e
critica do jornalismo representa hoje
na Inglaterra apenas ò papel dc um
factor secundário na equação poliu-
ca. Deixando de parte a questão re-
lativa ao jornalismo inglez, que nos
interessa unicamente como um curió-
so phenomeno symptomatico do
grande retrocesso da civilização eu-
ropéa, procurarei hoje analysar a si-
tuação creada para os representai!-
tes da imprensa estrangeira na In-
glaterra, as.?umpto este cuja impor-
tancia é vital para todos os paizes
neutros.

.Não é preciso mais repetir que os
problemas cm jogo no conflicto eu-
ropeu nos interessam tanto como aos
beliigorantes. A futura reconstru-
cção do mundo civilizado será para
as nações do continente americano a
crise decisiva de que dependerá a
nossa iiidepetidciic.ia econômica e a
segurança da nossa existência pollti-
ca. Além disso, a guerra está fazen-
do surgir diariamente questões novas
que revolucionam as bases clássicas
do direito internacional e que amea-
çam crear depois da paz um cahos
juridico, em que os povos fracos se
verão privados da protecção theori-
ca que salvaguardava otttr'-ara os
seus direitos. Nestas condições, a
fiscalização rigorosa da marcha dos
acontecimentos europeus não é uma
simples questão de interesse jorna-
listico, mas sim unia necessidade po-
litica vital que deve merecer a atten-
cão vigilante dos governos neutros.
Foi encarando sob este ponlo de vis-
ta o meu caso pe=soal qne debalde
procurei fazer sentir ao nosso mi-
nistro ein J<ondres que o incidente,
em que me vi envolvido com o go-
verno britamiico, apresentava um
aspecto publico; que justificava a in-
tervenção do governo brasileiro cm
minha defesa.

iNía apreciação das relações de um
governo belligcraute com os jorna-
listas estrangeiros, que sc acham l;o
seu território, é indispensável traçar
uma nítida linlia divisória entre as
funeções dos correspondentes pro-
priamente militares e as dos jornali?-
tas que se consagram, apenas ao exa

Pingos & Respingos

me dos aspectos políticos do confli-
cio. Ü correspondente dc guerra,
pela própria natureza dos assumptos
com que tida, está sujeito ao regimen
militar e tem naturalmente de oaular
a sua actividade pelas regras impôs-
tas om nome dos interesses militares.
Mas a extensão da lei marcial, a
ponto de impedir a observação e o
commerttario franco do correspon-
denle politico, é uma violência que
no caso especial da actual guerra
constituo uin perigo para as nações
noutras. Para mostrar como o in-
iuito dessa applicação da lei marcial
o fazer com que a opinião publica
nos paizes neutros fique inhibida do
seguir a -marcha da guerra dc modo
a poder avaliar a natureza das pos-
sibilidades e perigos que se vão de-
lineando. basta a-itender a certos as-
peetos dos factos de que live expe-
riéncia pessoal. Tendo exercido a
minha actividade jornalística como
correspondente do Correio d,i Manhã
em Londres sem nunca me afastar
do terreno politico em que me espe-
cializára, eu só podia merecer os ri-
gores da arbitrariedade militar üc
porventura os meus conimentarios
apresentassem um caracter tão ac-
ceiiíuado d.e hostilidade malevolente | no injysterio.
que fosse possível ver nelles os in-
dicios do um deliberado propósito
de crear no meu paiz urna. corrente
de opinião antagônica aos interesses
políticos o econômicos do grupo bel-

j licerante capitaneado pela Inglaterra.
Como o artigo destacado pelo gover-

I no britanníco Para corpo dc delicto

da medida arbitraria dc que fui vi
ctima não passou dc um pretexto, e.
de uni -pretexto pouco 'hábil, para
precipitar uma violência longo tem-
po premeditada e preparada, julgo
ter o direito do examinar o meti
caso considerando englobadanu-nU' o
meu trabalho jornalístico desde a
momento em que as autoridades in-
glezas começaram a colligir olémen-
tos para me forçarem a optar entra
a rolha, que tem sido já applicada a
outros correspondentes, c a rciirada
mais ou menos precipitada do terri*
torio britanníco.

Para tive dispensar do esforço d.
concatenar factos e de combinar ar-
gumentos afim de demonstrar quac.
foram as verdadeiras causas do acto
do governo inglez, as autoridades da
policia metropolitana, em um cochii-
lo de 'louvável franqueza, informa-
ram-inc de que os dois symptomas
irrefutáveis da minha hostilidade «i
Inglaterra eram a insistência em
accenttiar os inconvenientes presen*
tes e os perigos futuros decorrentes
do bloqueio nara o Brasil e as re*
ferenrias indiscretas ás vantagons!
militares que as potências c.-ntraes
tinham obtido nos últimos mczcs._ O
chefe da secção especial da policia
ingleza fez-me sentir com taclo C
prudência que, se eu .pudesso substi*
tuir essas inconveniências jornalistt'
cas por innocentcs digressões literô'
rias, eu teria ao meu. alcance a re*
conciliação que a generosidade bri*
tannica estava prompta a offereccr.
Pondo do parte as boas intenções
que ditavam os termos dessa propôs-
Ia quasi amigável, resta o facto ca-
pitai dc qne, de _ ora em deante, a
imprensa estrangeira na Inglaterra
está forçada a escolher entre um
jornalismo platônico, que apenas
«pôde servir para crear nos paizes
neutros a illusão de que ainda ha nu
Grã-Bretanha observadores impar-
ciaes dos acontecimentos, e a ordem
para fazer as malas tão depressa
quanto possivel._

Julguei que â alternativa reconci-
liadora seria ridícula e preferi optar
pel,. partida inesperada. A p.-.M-1
para o nosso publico teria sido ivulla
se porventura cm Londres tivesse í.-
cado alguém para continuar a tare. 1
de conservar o 'Brasil cm contado
com o princiaal centro do grandt
drama europeu. Mas a lição dada
pelo governo inglez 110 meu caso t:
a impassibitidade com que a nossa
representação diplomática assistiu ,-. 1
incidente devem ter produzido os
seus frutos. -Não creio que nenhum
jornalista brasileiro se aventuro a
transpor a zona da banalidade lite-
raria, que me foi aconselhada como
unico refugio seguro nestes tempos
tormentosos. Comtudo. a ncccsskla-
de de restitttir ao publico brasileiro o
direito de scr informado sobre o qua
se passa na Tn.laterra c uma que-
stão que certamente não poderá es-
capar á attenção de auem se (letivo;
sobre esso uoiito. Apezar das pro-
phecitts dos que persistem cm fechar
os olhos aos aspectos econômicos d.i
guerra, ó fora de duvida que o mo-
menío da oaz não nódc estai- tão rc-
moto como os pessimistas acredi-
tam, Quem acompanhou dc perto os
acontecimentos europeus durante o-
últimos dois mezes verificou qtie ha
nos estadistas dos dois principaes
paizes belligerantes — a Inglaterra '
a Allemanha — uma sensível modi li-
cação do tom resoluto que até então
era habitual. A decretação do servi
ço ,mi!ita;r na Crã-Bretanha nSo_ ••''
um indicio de que os estadistas in
glezes pensem em eternizar uma
guerra de extermínio. Por traz da
conscripção estão outras preocetipa
ções e outros motivos.

Se a paz pôde ser encarada com"
uma possibilidade relativamente pro-
xinia, muito próxima talvez, é razoa
vel que o nosso paiz, cirio futuro vae
ficar seriamente envolvido nos íoi •
mos do futuro tratado de rcconslru-
cção mundial, esteja isolado do cc;,
tro onde -se está fazendo a obra di-
plomatie.a preliminar _da paz? _ Jí.i
quem julgue que um jornalista inde-
pendente e sincero constitue uma
ameaça permanente ao exito das
missões diplomáticas. Mas o illtisjrc
ministro das Relações ExíerioTes,
que tem desde o principio da guerra
européa revelado uma nítida compr-1
hensão dos verdadeiros interesses na*
cionaes em jogo no conflicto, nio
pó.le partilhar essas idéas orienta. ,
dos quo querem viver no silencio -

E a situação anoma!.
em que se acha a representação jor
nalistica i\o Brasil na Inglaterra •
uma questão que certamente mereci
rá do chefe da nossa chanccllaría :;
attenção oue elle lem dispensado :'
outros problemas melindrosos nisci-
tados pela guerra.

a*. AMARAT..

O Jornal, a propósito do incidente do
A'.'i> Branco publicou, lionlc.n, ura estudo
enumerando casos de condueta do Brasil
quanto r.o corso (prohibiçúoj bloqueio Iquc

Scnd.O do trigo, constituam fraude no ; deve ser effectivo) carga inimiga (que a
1 fabrico, som todavia se prohil.ir o
í preparo de .pães, ro-rao estão sendo
I magnificamente fabricados na lia-
j hi. com o melhor exilo, de mandioca
I c trigo, por preços mínimos. Para

cada um desses problemas não fal-
I tarão soluções adequadas, sem se

O ministro da Fazenda autorizou a
Wmsferencia para a firma Himc & C.
de .10 apólices da divida publica perten-
contes ao Lloyd Brasileiro.

Os acadêmicos e a
Light

Reuniram-se sabbado ultimo, na sala
do llirectorio Acadêmico da Escola Po-
lytcchnica cs seguintes acadêmicos, re-
presentantes das escolas superiores: Ro-
dolplio Argollo, da Faculdade de Scien-
cias Jurídicas e Sociaes: Milton Barcel-
los, da Facilidade Livre dc Direito; Ser-

cina; José Junqueira Botelho e Gasião
Sanios Moreira, da Escola Polytcclmica;
Mario Cunha, da Escola de Bellas Ar-
tes; /.acharias .-Vives de Moura e Adlic.
mar F. Sá Rego. da Escola Livre de

ca.r no espantalho do imposto dc
rf--,-,' ontos dc réis. que o.s tribunaes
facilmente annuHariam pela eviden-
cia do que tal imposto seria apenas
um processo fraudulento com o fim
de burlar a liberdade commercial es-
tabeiecida na Constituição da Repu-
blica.

Finalizemos o debate. Não podem
os nossos edis suppôr-so dotados de
juaiores capacidades como legislado-
res do que os das demais grandes
cidades d.o mundo. V, nas demais
grandes cidades do mundo, com ex-
cepção da França, onde os maires

\ têm per lei o direito de estabelecer

j o preço do pão, a legislação dos mu-
i nicipios apenas cuida de tornar obri-' 

gatoría a .pesagem.
Faça-sc isto -na nossa grande cid.i-

de. e ter-se-á dado um bom pas=o no
caminho da administração municipal.
As demais medidas, reguladoras do

IT i typo das farinhas c do preço do pão.
se a observação dos factos indicar
que ellas são necessárias, em qual-
quer época poderão ser estudadas,
votadas c sanedonadas. Comece-se.
porém; pelo principio, e o principio é
a pesagem obrigatória do pão.

—¦*»*_» . u

ndeira neutra cobre) caiea neutra (nr
livre sob bandeira iniffilja, não 6c.ulo con*
trabandõ dc guerra).

Ileüas llieses que se dcücnvolvcni...
_ Con. tanto parer.thc-ij ?
__ PJr.in theses.

*
:ü

Da *Víi!:.-;j: "A '.tua.,ão r.\ -nricrla d-3
listados não é das mais amáveis".

Máo, máo I K a União que contava
cr...-, a amabilidadc dcllcs paro j pagamento
do fuhding. * *

líntre 05 applausos recebidos pelo sr.
l.eilc Ribeiro, pe'o seu projecto referente
ao tratamento dos dentea (hs cr can ir. 5,
nas escolas municipaes, .'i^ura um tele-
gramma dos odontolanilos deste anno e en*
tre o= signatários ha um sr. Augusto Bar-
kiro; já lá fe íoi o tempo eni que os bar-
beiras arrancavam dentes e applicavam bi-
cl.as.

O que sc encontra tnje i barbeiros e
deatistas que applicam "algum" no bicho
c perdera, ccr.-.o toda geme.

O [•oito ds -.o.irâ'

c deve cor

na ..ec-»-

cear ho.De ecr:
irnis -ioii-Sti-5.

a\lto lá ! deve começar pelos ladrões 1
E emquanto ;•: discute essa preliminar, o

Odontologia; J. C, dc Mello e Souza, i porém nelo principio, e o principio , ,-.. ,..,..._
da Escola Normal. ..,, a pesagem obrigatória do pão. ' 

""'* '
Foi acclamado presidente o sr. Mi!-! *

íon Barcellos, que convidou o sr. Gas- ***** c^cg * "* •-- *
lão Santos Moreira para servir como j pip.flOTHECA POPt'1 -\R — Ab-r- Office a s;r coibido cm toècs as ruas de
secretario. i . __ DUblico das II ás 2t horr-5 no todas as cid.,des, de todos os municipio*,

Foram discutidas diversas providen- £_<"£ ^- \rles e Officios I des estados dc Piauhy, Mnranh-o, Ceará,
cias a serem tomadas ,para. se obter das '--'«'» _ "" 

 Parahvha. Rio Grande do Norte, Pernam-
companhias Jardim Rotamco e Light u»»'» I ,,V- , •
and Power, reducção uo preço das pas-! . , _ .... „ I buco, Bahia etc :
sagens para os estudantes das escolas i O ministro da Fazenda deferiu o a* _ UM... ,;,;..„.., ,,j,A a.s ruoctuiBos
sitperiorcs c Escola Normal; queíimento do dr. Ambrosio.v ieira_ura- ..,.,__ (.fusmsc-|

lona nova reunião foi marcada pata. Ra, colk-tor federal dc juiz dc I'ora,j
o próximo sab_ado. ás r.-.esmas horas, ML-ias, pedindo dispens/ do reforço (ia CfrsHO & O.

CAIXA BENEFSGE.-.TE DO
CORPO OE BOMBEIROS

üiscrevem-nos l
"Pr. redactor di Correio da Manhã.

— Em fac- i].x lei. não tem cabimento
a presença do advogado autorizado nelo
sr. dr. ministro da Justiça nara defen-
der a caixa beneficente contra as jus-
tas reclamações dos seus pensionistas
uuc, desde 1911 não recebem as suas
rensões. isso. com o .n:.'or desrespeito a
d.icitos adquiridos, conforme o Correio
da Manhã, iá fez publico. A lei é cuara
c positiva.

A caixa beneficente dc bombeiros é
regulamentada nelo poder executivo c.
assim sendo, ipso-fasto está cila sujeita
.1 procuradoria da lustiça Federal nos
casos em oue se apresente cont-ra ell.a
aualaucr causa; vislo ser da competen-
cia dessa Justiça processar c iulgar to-
da-- as acções pronost-as contra o gover-
no da União, ou Fazenda Nacional; isso
fundada nas disposições., leis e regula-
ir.-^nro.. do .nn-der rxcci..v/o. segundo °
art. -17 ler. b do dec. 3',Í4- de S de no-
vembro de ií.c*8, o qual consolida as
leis referentes a justiça Federal. D;z
ainda o art. 18 da lei 221. dec. 848 de
i?po. art. C4 (Regulamento do Supremo
Tribunal Federal ar:, ao). Pertence ao
procurador ceral da Renublisa represen-
tar os poderes publico., c o que enten-
der a bem da fiel observância da consti-
tuição. leis c tratados federaes.

Além dis«o. diz ainda o art. 29 da
le! c-t.: Os procuradores seceionaes da
Rí*pul)'iC*a conioeíe nromover ajlcijar os
direitos da Pecada Nacional a, lod,

contraídas parj com a Fazenda Na-
c.onal.

Logo, se a caixa fosse uma institui'
ção particular, os officiaes reformados
nã-^csiariam por ordem superior pa*
gando com o soldo os débitos qne '.é...
para com a ciix.-, .proveniente de c:k-
prestimos;. pois, se não fosse ella uma
dependência ria Fazenda Nacional, c-t-
lariam os reformados sendo vicúm.-.s
dc mais unia violência. Esses descon-
ios eslão sendo feitos dentro da tel,
tendo-se em vista a sua natureza, se
bem que os reformados quando entra*
ram em negocio com a caixa tinham
em mira 'pagarem 05 seus empréstimos
com as pensões a que sempre tiveraii
direito, pensões essas aue dt.*de 19;.
uno lhes. são paca.;, anezar de tere:..
todo o direito sobre ellas, dirci.03 ga-
rantidos por força dc le.i...

— Á nação c a guarda de todo-, oi
direitos. Ella deve proteger o fraco
contra n forte, assim como deve cisídar
da assistência dcquçlles que se tem
sacrificado r.o serviço delia » no do
seu próximo, muilo particularmente (!,•
soldados. Assim, D0Í3, conforme dete.-
mina a lei, só a Procuradoria d\ Repu*
blica lem competência para em qual-
quer emergência, tratan dos interessei
da Caixa Beneficente do Corno de Bom-
beiros e não o advogado particular an-
torizado pelo sr. dr. minisiro da Jus*
tiça, tendo em vista os desvios do con-
selho daquella instituição official.

E' deveras interessante 1 A Cai:-,
para receber, é offici -.1 e, para não p.,
gar o que deve aos seus pensionas:.
toma elia o caracter «.articular, pondo 1
sua frente um advogado, E' o c-'
dos prejudicados perguntarem a quen

os honorários de'compete pa
vogado
lilue,

'-.ros
que, por ordem superior, «ibs-
o é, vae junto ã Caixa de Ho.
•xcrei-i- o uãto cargo d.' prot.

:1a Nacional ?! A pre-as causas civis, ordinárias ou .iiiiima-1 rador da Fazem.*-,
rias. em que fôr ella autora ou rc: ou 1 "ria Caixa?! Sçra mais ••."'»_•_:
Je qualquer maneira iiilcrciscda. Como Tudo neste mundo tem asuaepoca,ag
sc vê. o dispositivo da lei que rege o|k>, por exempla, dicgou.a época a

"o 
pôde scr mais claro!! Na caixas beneficentes .andarem^ «1

um ssmnles aprendiz de di-icam os seus assoc.assumpto na
oualidade de ciados: felizmente
- ¦ : ¦ ' : •:- "- ld.Gua^._ÇÍviIJÍ_C'_Sn0de"dStítoü,
C,ue os reclamantes, cm face da íciV.ão jftão, pagando. (^.0 era Ue

com a razão, c porcue veiamos: Os importância reclamada pelo-, lierdur
-t *¦* .- • ... <n «m ii/i; :,v.'.; rocio, iaijcciuos. r*-5i.-,

vencimentos dos nul.-.arcs estao su-citos de um dos «J^b»£^ . ;r 0'mcmn
a descontos para oacimcn o de. dividas po... a d «o, %(omiioi 

as,0articidares?l Pos.ii.-.-meni.c nao. ^- 
cami^o, -paga

oue a lc. í clara quando àn: os. ™^\fâ_wj)0v%£i humilde leitor - 4$mentos dos militares so estao sujeitos a tiça. *"" ..' . \iine.,a\
descontes para pagamentos dt -ividal mindo Tenet de veneteê t

^-Xw-ifc:-^---*--*1 .:--.:,•r-r-^.-r
—..--V'
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Emquanto a heróica
França sanara...
—® —

;:iob:;i-
05 In-

O que dizem os inaleses

kscrcye o Daily Maií:"A 
França está prestes a

zar <i .olasse de iSSS, isto é,
inciis «tle quarenta c sc-is a cinebenta
snnos de cdade, c o faclo de tirar'Homens dessa edade ás sua? oecupa-
çoes civis ¦demonstra o excesso ¦da
carga quc pesa sobro a pontuaçãomasculina -dç França. -Será ta-m-
bem mobilizada a classe dc íoi; cassim a França vae chegando ao mo-mento em que todos vs francezes,
«lualquer quc seja __ cdade, esta-ão
mobilizados para o serviço nacional

il'. ,.çv:dente que a França tem fero
sacrifícios maiores quc os dc qual-«l'.:ei- outro dos beiliíiciantes; seu ès-
forço tem sido íerrivel, e não será
(ic sunprcliciKlcr quc os francezes co-
uu-cem .a perguntar n si mesmos se
nao estarão siippoPtaudo una carga
indevida. Opinara que seus alliados
podiam fazer alguma coisa mais para
ajudar o seu esforce. Na extensa linha
de -trincheiras, desde os Alpes até o
.ma]-, nós outros ocetipamos menos
«ia quarta parte. Os francezes com-
prehcndéi-ão diffkilmcnte a razão
dcftc facto, c ha <|iie confessar quc•nós «nssmos 'lemos difficuldade em o
explicar. 1'or oulro lado, cm toda a
Inglaterra sc vêm homens dc farda,
'ííao sabemos quantos haverá, nem o
governo diz; basta, porém, abrir os
olhos para a gente se convencer dc
que neste .paiz ha -muito mais solda-
lios do que poderíamos precisar -para
a nossa «defesa ua contingência de¦Uf.ta invasão. Ninguém pódc com-
iprcheiiclcr .porque uma .parle impor-
tante dcsios 'homens, que ha muita
tempo devem estar .preparados para o
serviço activo, não está a esta hora
em França.

iComprehende-se perfeitamente que
os francezes estejam dc certo modo
impacientes e desejusos de saber

quando serão enviados novos corpos
dc contingontes inglezes para a fren-
te, afim de dar descanso a alguns de
«eus veteranos.

íScfiiinilo disse o general Castcluau
ao representante do Times, a Fran-
ça combaterá até ao fim, mesmo quc
ioda sua população tenha dc morrer
•no campo de batalha. Mas o itnpcrio
tbritÀttntco, com uma .população curo-
péa maíof do que a tia França, devia
«star agora cm situação de 'lhe pres-
nar nm auxilio mais efficaz. Se ti-
vessemos os quatro milhões de ho-
«vens cuja mamttwição as câmaras
votaram, a metade, pelo .menos, da
ifrente «ocidental deveria eslar oc-
capada por inglezes e belsras, Por-
«íue, se a França tivesse de suooiim-
Siir por .pura impossibilidade physica
dc sustentar <> sen esforço, a causa
dos alliados estaria pendida irreme-
diavclmenlo.

Temos contribuído cm proporção,
em grande 'proporção mesmo; mas se
a 1'Vança c lambem a Rússia, a Ser-
i ia c a Bélgica nos disserem que não
temos nesta guerra soffrido e lutado
como cilas, mão ipodcrcmos refutar
a impulação.

'Algum auxilio íamlioiu sc poderia
esperar da Itália, iporqnc, se os ila-
Jianos houvessem militarizado todos
«>s seus homens, como fez a França,
deviam ter ires ou quatro intlliõüs
armados e dispostos a combater,"

O quo dizem os italianos

te. Segundo se diz, estas tropas sSo
destinadas a preencher os claros cau-
sados pelas graves perdas francezas
deante de Vcrdtm. Logicamente,
percebe-se que era .muito mais sim-
pies c mais barato que os inglezes
houvessem posto á disposição de sua
aluada uma pequena .parte do seu
exercito de quatro milhões de lio-
¦mens. Segundo confessa o Daily
Mail, abundam na Inglaterra os lio-
mens de farda, quc- cm parte estão,
ha muito, instruídos, e que segura-
mente não fazem falta, todos, para•defendei'alnglatcrra contra Otltcrrivel
fantasma de unia invasão. Fm Fran-
ça, nom tola a gente 'se conforma
com a extensão da -frente ingleza até
o Sommc, porque, segundo as pala-
vras dc C-lémenceati — "os 

inglezes
deveriam saber que o seu papel náo
se limita a substituir os francezes
nas posições imniovéis da frente. O
exercito francez — continua cllc —
se desfalca cada vez mais ipOrquc so-
bre elle pesa a carga principal do
combate, e não é .possivel imaginar
que o formoso exercito inglez esteja
contemplando passivamente esse des-
falque. A essa gente que diz que"tciripo 

c dinheiro'' não deveria ser
necessário provar qua lambem na
guerra o valor effectivo da acção é
só uma questão dc. tempo. So Bltt-
cher houvesse chegado demasiada-
mento tarde á batalha «de Waterloo.
Napoleáo teria vencido os inglezes."

E conclue dizendoClemcnccati: "Fs-
¦tando menos aff-ectada do que nós ift-
lo_s 'desastres da guerra, a Inglaterra
não tem, sequer, uma sufficientc seu-
sação da urgência. Saberá cila, por-
ventura, quantos íranèczes caem sob
a metralha entre tim sol e outro?"

Como o Tcmps não pode aprcsên-
lar ao publico nenhum exi» .militar,
consola os seus leitores, de vez cuí
qua.-nlo,coin a affirmação de que a
Allemanh

Uma trapalhada
os congres-

sistas e os tele-
grapbos

O caso dos despachos
officiaés

'São tlom-asiado freqüentes as rc-
elamações feitas .pelos membros do
Congresso^ Nacional contra o facto
da Repartição Geral dos Tclegraph /S
e as suas varias agencia» ora accei-
tarem, ora recusarem como officiaés
telegrammas assignados .pelos reola-
mantos.

De facto, ha cm tudo isso «ma de-
jploraycl. halburdia, que se verifica
devido já aos próprios congressis-
ias, já aos Telegraphos. E assim se
explicam os motivos dessa halburdia:

Feio regulamento vigente, datado
de i" de abril de 1915, sob o decre-
to n. 11.520, os governadores c prc-
sidentes dc (Estados ficaram com a
faculdade dc despachar telegrammas
officiacs, c a prova disso é quc o
S 2°_idò art. ly do alliidido decreto
os dispensa, entre outras exigências,
da habilitação de que trata o an. ai,

'O § 3" do numero 5- do art. 1"
da lei dA receita do anno corrente
dispõe, por omiro lado, que os tele-
gramcisas dos congressistas sobre as-
sumpíos de administração,e politica,-
sejam, para os eííeitos de taxa, equi- '•<-'

parados aos despachos telegraphieos
officiacs. Assim, do accordo com o
que iprecctttia aquelle regulamento e
com o quo dcícrjuina a lei da recata
cm vigor, claro está quc os gover-
nadores 011 presidentes de listado
podc.-n ielegraphar oíficialim-nle ao
deputado «A; ou ao senador R, e
estes, por «ua vez, podem expedir
telegratnmas officiaés áquelles. Tal,
porém, não succede: bs congfessic-
tas' uão se_ cómnntnicam pelo tele-
grapho, oficialmente, cotn 03 gover-
nadores, presidentes c demais auíori-1
dack-s cstaduaés, sião sendo, pois, de
íacio, observada a determinação do
§ 3° do numero 5J da lei da receita.
Por que?

A-s instrticções primitivas, baixadas
pela Repartição d,os Telegraphos aos

FACTOS E IMPRESSÕES

Política de Hesplia - As ultimas
eleições - 4 i missão do par-lamento eleito

VIDA POLÍTICA

Lisboa, maio dc 1916. — Diz q/pro-rerbio antigo que de Hespanha'' nem
bom vento nem. bom casamento?- .-Eu
creio, porém que a lenta mas segura
acçãpvdo tempo tem amaciado as.iure-
duetibilidades passadas e, se não, esta-
mos dc todo coniormados com 03 ;.ii-:
gores dos seus ventos frios, não é
«'.ciios certo que uos vamos habituando
a intcrcssarnio-nos pelos assumptos po--
lilicos que tão facilmente agitam um
tão impressionável povo eouio é o da
nossa vizinha nação. "'. *

li' vulgar ouvir dizer quc os. dois
povos se ignoram como se, entre fellcs,
houvesse interposta unia cordilheira do
montanhas inviáveis. O conceito cão é
dc lodo desprovido dc verdade, niaa é
já freqüente ver em mãos de variadas
gentes os jornaes do Hespanha .cs.ia

cumulava] lia tempos o sr. conde de
Romanones.

E' facilmente comprchensivcl que o
gabinete liespanho! ache ser preciso ro-
bustecer-se antes de se apresentar ao
parlamento, onde as graves questões
emergentes do actual momento histori-
co terão dc ser apreciadas. A Hespa-
nha, embora não seja considerada uma
das grandes potências européas, o com-
tudo hoje uni factor importante no con-
certo das nações e a sua intervenção ao

| lado dos alliados ou dos impérios ccn-
traes seria um facto de transcendeu-
taes conseqüências. Desde o começo da
guerra a direcçâo politica, sob a pres-
são da vontade popular, procurou orii-u-
tnr-so no sentido de uma útil neutrali-
dade. Apezar de todas as tentativas
feitas per elementos radicaes, o gover-

, ¦ . 1-1 - ., ¦ 1 no tem encontrado, na sua reaccãò na-
n!l,1.r\l*nn;1'Tel!f°rrailm 

C, '*0 £«2°- -e"5*», ao ««• «•« íimie decisão dPasonde, depois da guerra, a sua j-c^da massas rústicas do se manterem alheiasascende diariamente a milhares '(liP
exemplares. Embora esse facto síja
excepcionalmente devido ao interesse
Pilas noticias do tremendo conflicto fcm
que a _ nação portugueza «j a mais re-
cento inientora, pois quo essas noticias
assumem mais amplo desenvolvimento

sses periódicos que uos nossos, não
e menos nalural que da sua leitura
\ cnha um melhor conhecimento dos lio-
n ens que hoje prcponderam na politica
hcspanhola e sobretudo do caracter 'gc-i
ral do movimento econômico que }>a-rece ser a capitalissima finalidade -desTi
nação mormente nas províncias orieu-
tacs, irrequietas mas cinjirehendedorís,
Púdo dizer-se pois que nenhum ospif.iio-
culto e curioso dos destinos que nos

ao tremendo couílicío.
: Xiiigucni .pôde contestar a coiu-enien-

.-ia dessa attitude nem os beneficios quedelia vão tirando a .industria e o com-
mercio do paiz vizinho. «Deste modo
tem sido fácil empresa governamental o
resistir ao ardor pcrnianopliilo dos con-
se-rvadores extremistas como ninguém
lhe conlesia autoridade para reprimir
as turbulentas sympálliias radicaes pela
causa dos alliados.

Todavia, serão os problemas postos
pela paz áquelles para os .quaes terá de
aperceber-se a Hespanha cem cujos ai-
los interesses de politica internacional
não é arriscada aventura si:.;..;i.jr que
devem prender-se 03 seus futuros desii-
nos. A guerra armada approxiiná-sc do

O sr. Antônio Carlos o a "leade
rança" da Câmara

Tendo .'1 A'aí/t> noticiado, houtc.-n, quc
o sr. 'Antônio Carlos pretendia afastar-se
por algum tempo da direcçâo dos trabalhos
da Cornara, afim de descansar, per 20 a 30
dias, -ou eai Juiz dc Fora, ou cm liar-
bacena, havendo já prevenido disso ao sr.
laaiouuicr CoJofrcdo, para esto assumir
a9 funcçScs interinas dc leader, naquella
cusa do Congresso, procurámos ouvir a rc
npcito o alludijo deputado. Disse-nos o sr,
Antônio Carlos:

— F,' absolutamente destituída dc fun-
dan-.cnto a noticia que !ne coninuiníca.
^ão .pretendo aíastar-inc, dc modo algum,
dos trabalhos da Câmara, continuando a
ser èeu leader, emquanto merecer a confi-
anca da maioria -dos nices collcgas.

* it «

Às vagas paulistas na Câmara i
S. Pacto, 23 — COo correspondente) —

Tarcco estar definitivamente assentada n
escolha do sr. Carlos Garcia para unia das
vagas na Cucara. •

Para a outra, porúm. ha duvidas, con-
stendo será escolhido o deputado estadual
Salles Júnior, genro do sr. Padua Salles,
indo, talvez, o sr. Rapliacl Sampaio para
a Câmara lístadual, A comiuissio directo-
ra do P. E. T. realizará amanhã uma
reunião', cm quc será definitivamente res;d-
vido o assumpto.

NOTICIAS DA GUERRA
MM- '.T.caanrgn-r.-,-^

Os gMgHijgMezes ocoMpagi
tifiçaçèes ailemâs em ¦ca

PORTUGAL
Os portuguezes avan-

çam à esquerda do
Namóca

Varias noticias

preparam os acontecimentos europeus i'"-'" tcrm0 e já as nações aluadas se
hoje aqui sc desinteressa do que I s" 

' preparaiu para a continuação de uma
lae passando cm Hespanha onde *cu 0UlrI1 l'"?1"1'''1. a • "econômica. Não tem
creio que alguma coisa dc extraorlina- mnrc> objgétivp a .reunião em Túris
lio se está passando com que si> tonta "m"a eoufcrcnci.-v parlamentar ondo,
1-ara uma mudança dc attitude lia evo- '"I''i" •"1,nl»1S»lJadcs, se ,põz a these de
Iução tiltcrioi- da guerra. Vencerão os 1 u;";v dílesa; commereial contra a con-
agentes, promotores da intérvcEçko? Ic?rreilm a lemã._ O prob ema é com-
1'ersistirá a Hespenha na sua r.Tcitaial¦!l- -"° c' nc 

« tcr;'0,d-' colhdir diversos
c útil politica dc neutralidade? Inclino- 111?e.re,sses^ Aa;• declarações feitas -pe

Unia entrevista coin o governa-
dor da Bahia

S. Salvador, 2$ — (Do correspondente)
— .1 Tarde e o Jarr.al de Noticias publi-
c.-.:.-.:n entrevistas concedidas pelo governa-
¦dor do KstuiJo traçando os planos geraes n
imprimir 11:1 sua aài.tiiiistração, ua reforma
das repartições o o sen modo dc proceder
quanto .ins governos municipaes, de accordo
eo:n o reforma dos nirtmos, causando tecei-
lento impressão.

Tratando da paütica da Ilahía, s. cx.
garantiu haver a nr.i.s inteira cohcsão eu*
tre os membros do partido democrata, as-
sim como affirma ser inexacta .1 noticia da
scisão da bancada bahiana. S. cx. disse
ainda o seguinte: — "Tara o rcvigoramcftto

Lisboa, =S — (A. .11.1 — Correm
desde 'hontem insistentes boatos de queas tropas portuguezas, apoiadas pelo
cruzador Aiamastor, subiram o rio Ko-
vunia o oecuparam as foniticações ai-
lemas á esquerda rio Namoca.

'Ao que afíiimain, porém, os jornaesO Povo e A Capital, esles boatos não
tiveram ainda confirmação official.

ia vida municipal da Babía é dcsncec.-s.irio
!i:e a süppõr qu.- os interessei niiblipos 1 í1,ínislT0 .r!ri''llv;'. a0 encerrar-se o par-1 diicr não basla somente a acção do gover-' ' 'filamento iranei-z, denunciam já que nãoL0 ¦_ imprescindível a 

"'collaboraçáo
" l" sao harmônicas cotn as conveniências •. ,  . - Sntemld-, ind-i«úri.-i <l-i Prniiea -.< ,;«•-,- ,ln lv dos <l"anios amam sinceramente <

qne tun dra desfies tera de render-se 
| parágrafo da dei orçamentaria, ^o u„, desaJtio. 0%o£ licspaiâtT

pacifista

.i esta morrendo a.foineem chefes de estação, cm data de 2S de

trinmpharão facilmente, pois que
t-.ada em luta, por motivos dc

e to-
nosso

por falta de viveres"to 
fi

s d

_ ... accresccnta que proscreviam,aimasciia e lao grande quc, cada dia,! níeiro Hemse vem casos de pc-ssoas que rou-
bam bolius dc pão. Não acode á idéa
qo lemps que a Allemanha, tendo
conquistado grandes territórios ao
inimigo, ,pos'Stie ajfora muito mais
terras do cultura de cereaes do' queantes, sem falar no tratado de cotn-
mercio com a Rumania, que Gemeu-
ceatt qualifica dc "nova 

derrota da
diplomacia franco-inglcza".
preferível, naturalmente, que
os allemães .morressem de
Todavia, ali agora não
lemos

Seria
¦o Jo,;

fome. I
nos disse o  ,.-,,,lemps como os aluados conciliam os j S f _\0 „"";¦seus tao decantados .nrincipios dc di- iiãò comporta",reito e de 'humanidade com o plana 

'
de exterminar a Allemanha pelafome. Tambem .perRtmtamos a nós

ram na
forno

ue de ser destinatárias de
lesraniinas officiaés as on-smas au-

O Corricrc delia Será rompe o si-
.lendo da imprensa italiana deante
«ias instrticções dc críticos militares
ilifflezcs c francezes que querem
obrigar a Ilalia a enviar fortes con-
tin.tjcnles dc tfqpas á frente atislo-
franceza.

iRcfcrindo-sc ao que acima ciissc o
Daily Mail escreve o Corricrc delia
Scra que falar-se cm tal problema,
ma Ilalia. c não só Itintll como tam-
bem perigoso. A Itália depende da
sua agricultura c necessita do braços
para cultivar o ".eu solo, c era prc-
ciso saber otidc iria buscar os rccttr-
sos para equipar as praudcs massas
dc_ homens que reclamam dc nós.
Além disso, a Ilalia só pôde dispor
«.le duas unhas ile caminhos dc ferro,
-! do Monte Ccnis e a de Vintimi-
RÜa, que a unam á frança, c estas
ü.i" são bastantes para uma retirada
rápida desses cnnttnqcnles 110 caso
dc uma provável offensiva austriaca.
\ Ilalia não pôde, pois, renunciar a

'.:a tici orçamentaria,
Cüflrctanto, mo seu pri-

. que sc incluíssem ainda
as autoridades csíadúaes na relação
das pessoas, que .podiam ser destina-
farias de leleRranimas officiaés, cx-
pedidos por congressistas, exceptuan-
dõ, _ tiitre cilas, os Kovernaíorcs c
presidentes d.e Estados, cm conse-
qttencia do serviço clmntelo estadual,
que, cm relação ao serviço publico,
goza de considerável reducção.

. IC-òmo sc vê, essas insírucções coi-
lidiani, de orado claro, com o dispo-
sitivo regiilamontair do decreto nu-
mero 11.5_.-0 c cotn o que fixa o

•da -lei da receita, que
. na sua .hermenêutica,

determimadas excepções.
.As instr-ticçõcs de 2S d,c janeiro fo-

,„.5,T.-V. ,,,.,,-, .. . -.ram, .todavia, alteradas pelas baixa-

elrci^Hneh 
'.!mmiS 'PCUSa- da-S' lc*° (k^ls' «o à_\' dc leve-

. existisse cf fechamento nos I da faculdadimpérios cenfraes, os dois milhões e 
' 

tele

poi outra parti:, que o* conjírcssis-
tas só podem cxpcd,lr telc.grapi.mas
considerados officiacs a autoridades
federaes.

Tor força dessas ultimas instnt-
cçi.cs .ficaram os congressistas sem
a habilitação para se commuiiiciwom,
officiatmeiite, .peio telcgiapho, com
os governadores, presidentes e de-
mais autoridades locaes das varias
circufliscripções poüíicas da Federa-
caia. cujos interesses representam e
defendem elles «10 Congresso \a-
cional.

De modo que o disposto no regu-
lameirto decretado em 1" tle abril de
IÇ»S, em relação aos .presidentes e
governadores ile listados, c a deter-
minação da ¦!> i orçamentaria vigente,
com referencia aos congressistas, fi-
caram, _ vir,tiia!-meiitc, inebservados,
porque a sua saneção se oppuzcrain
as insírucções darias ao; chefes de
estação pelo director dos Tolcgra-
phos.

A balburdia, porém, não fica ahi:
vae adeante.

'Xo dia i'i vie
srs. Soares dos santos, como u ,
presitlente ens extteicio, Octavio
«Mangabeira c (.ornes l.iina, respecti-
vãmente servindo -couto t" o _."' secre-
tarios da Caniar

tem das vantagens da suaneutralidade uma no..ão assás pratica
para que seja fácil ao governo na-eircontra qualquer manobra destinada! acrear aquella mesma situação iutelna
(jiic acabou, 11a Ilalia, por triumpharda repugnância da grande maioria danação cm lançar-se na aventura que se
yae 

desenrolando nos Alpes, do Isonzo?o Iicntino.
O'_ ultimo acontecimento

do Hespanha i
Ções, tornadas
do gabinete
conde de Romanones

A Hespanha é, se

que fixa o der.r,';,,_,0prof 
cssiv-a c, '¦;" "1''"'c;i:i l'""destinos do maior brilho que os ido

passado dpDois que a victoria iiritauni-ca lhe tirou 0 domínio dca mares
Çomludo nar. creio andar lon-e da v'r-«ano em dizer que não correm pai-d-elos com os seus iiielhoramciilon ma-
•ll-írf ?? r"'°",'l;ss'ls <:a sua educação(íwc.i. Com excepçao do duas«as suas principaes cidades.

síria da França as vislas do go ,, ,
verno biiianiiico, cujos intuitos, a rea- I I'-St'11"' co,!1 ° esquccunciilo fle
lizarcm-sc cabalmente, cnfeitdariam nen- I-artidarias, de antigas rivalidades. Nada dc
tros e alliados á supremacia -econômica ' cichisivismos, — torna a repetir — em-
da Grande Bretanha. Não sei de paiz | (pcnlieaios-nos para que todos os mitnicl-
produclor ou apenas consumidor, a quo -,i„5 irabalhera na obra meritoria do seu en-

sensacional¦¦ as suas recentes elri-
necessárias pela subida

liberal da presidência do

contestação, uma

íssun como os habiíanles dos
territórios oecupados na França, 'Bel-
Rica, Rússia, Servia e Montenegro
que estão á espera da promcttída sal-
vaçao, soífi-eriam. seguramente, pelo

s, lauta privação como os alie-.mono
mãos.

O Tcmps se mostra tão encantado
com a tdea do extermínio pela 101110
que parece olvidar completamente asituação de seu próprio paiz. Ou ha-
vera nos seus .sonhos de extermínio
apenas o intuito de enganai: o .povo
trancez sobre a sua própria situação?
O senador Charles Humbcrt nos cx-¦phcv no JouriHiI, com abundância de
detalhes, que o problema d.t careslia
da vida cm França é cada dia mais
grave. Os preços das coisas mais in-
dispensáveis á existência, como ali-
mentos, vestuário, luz o aquecimento,
continuam atigmentaiido dia a dia
A força de resistência <la nação que-dana finalmente conipromcttida seesle estado de coisas continuasse

Com tudo isto. a França não 
'está

bloqueada e tom livre accesso em
Mas as suas provin-
estão oecupadas c,

ao contrario da Al-
que aprovisionar-se
no estrangeiro. As-

sae do 
' '

 v-"'". cjivu|iç_io o,, unas 011 in;das_sttiis principaes cidades, o res.o danacao tem escassa vida política, ou me-o dito o nulla a autonomia eSniri-uaido eleitor quasi sempre subordina-1.0 .1 intltieneia dus que eventualnienle
maioriaoecupam o poder. A grande(los círculos eleitoraes não phurços podres em que preponderavontade das autoridade-s ló,resto do pai

eonvcT.ha essa exclusiva submissão quo
importaria a renuncia ^os beneficios da
concorreiiciii c dos tratados dc com-
mercio. Isso não obsla, porém, a que
o assumpto uno -se esteja versando eni
Paris, por iniciativa britàtinica e para
essa possibilidade a Hespanha tem do
prtparar-se, [tributaria coma hoje é da
Inglaterra pelo enorme consumo de
carvão necessário para a sua rode ferro-
viária e para a sua 'progressiva iiuhis-
iria. Como nação neutral a Hespanha
não .participou ua conferência de l'a-
ris: mas da leitura dos periódicos inais
coiicMtur.dos sa deprehendc qtte o as-
sampto a preoecupa e o não desacom-
panlia. Virá depois a questão tnarroqui-
na. complemento necessário do cquili-
brio das nações no Mediterrâneo e quem
sake Pe depois dc se^ailo e meio do in-
contestada posse a Inglaterra não terá
de concertar-se com o seu vizinho para
o futuro domínio desse rochedo de üi-
braliar.'São 

questõc9 estas a que não pôde
consen-ar-se desatten-.o o governo hespa
iihol porque a ellas sc .prendem os vi-
taes interesses da sua posição no con-
ccrio da Europa. Fácil é pois concluir

sam de| que o parlamento, recentemente eleito,
a 1 (cri a cumprir uma delicada c honrosa' 

são, para a qual vae armada de seuraes. No I
i.c. 1 .eninJ^fp1'"'^-110 SÇVqr-1 ãrdeiHe patriotismo indiscutível.

« m-m 
qes?áS,oC7o 

er 
'Xo 

^«cÍíTmÍ r ff 
"^ ^ °i *"* ^^

de d.) siifiV-min ....iu. ¦' «iii.çiuwa -Estado 
primarão sobre 05 mcsquinlios

acs eam.biisa4° Da„B fj ,-1-^ iiUeressi da polhiea dos pariid,.!. Qne

, A ninguem surprehenderá nois 
"s"i ":sso ":l° <lund{'i-"'?8.uem- A Hespaulia

bc- quc „ suffragio deu ai eovernô U""1'^ 
(|ue si! 

_-hc 
fac;l 

_& ,ns"<;a ~
aclnnl «,mn „.;.,:..-.. .... H<nc.rnoJ, ii AzKvKiio CaSTKli.o Fkaxco.

pira q
coria abri ..ula

I uo surpresas o de ecujuras.
a sua vida parlamentar

iodos os maré-
cí.-k mais ricas
por conseguinte
Icmanha, tem
em gran.Io .par!

dinheiro

candidaturas
de Dalo. se

lodavia, não foi o movimento ciei-toral isento de interesses r.em de li-...io. U favor decidido do governo-ás
(les conservadores, amigos

leve rumo conseqüênciaavolumar a representação «ios partida-nos deste i,ius;re estadista, não logrouevitar que 11.1 futura câmara os pro-motores Jo "Maura, n0 .'" não tenham
o de ver es:e grande e hen-

dí

No nosso
(llsente-se
moveis dn

meio plcaiuito
eoi;- calor os

grandeeimento, Meu desejú c quc cm todos
os conselhos municipaes figurem represen.
telites dc todas as opiniücs".

SS :;.- :_:

Coisas de Matto Grosso
AeuiDAL-AKA, 37 _ (Do correspondente.)

r- Vão proseguir cs tralitdhos da divisão ju-
dicial do grande Taquarussu'. Semelhante
ac;r;o _ fruto da cominandita A:credo-Vi-
i-ioriuo -Monteiro e revela a innominavcl cx-
torsão praticada contra cs íamilia; que oc*
copavam aqucllas lerras, ha mais de ses-
senta annos com direito a prcscripçúo aqui-
.sitivn. líntretauto foram expulsa de suís
¦piopriedades pelos (poderosas assaltantes.

Consta que o governo do listado proles-
tara contra a referida acção. por intermédio
do promotor da coi-^rca do Campo Crnu*
dc, visto a falsidade des docen-.eiitús.

H tj: *

O governo do Alagoas
Não é exncto que o Sr. liaptista Accioly

tenha abandonado, ou pretenda abandonar,
o cargo dc governador do Estado de Ala-
goas.

Ao que nos !rfc.r:ii;ir,tnit o Sr. Arcíoly
continuará lio seu -posto, presidiado peloà
principaes elementos do Partido que o cie-
Kcu c francamente apoiado pc cs membros
desse partido co;u assento na Cumaru dos
Deputados.

.—1» a ;_> —11

Lisboa, 2S — (A. A.) — Prose-
guem, com grande aolividade, noite c
dia, 110 Arsenal de .Marinha, os traba-
lhos do reparação, que estão sendo fei-
tos no9 navios allemães requisitados
pelo governo, achando-se esses traba-
lhos quasi concluídos.

Lisboa, eS — (A. A.) — Os jornaes(Ia manhã, publicam o aviso do minis-
tro da Guerra, considerando desertor o
tenente de infanteria, sr. ¦ Simas Tu-
mor.

Lisboa, 28 — CATA.) — Tetesrãni-
mas x!e Paris noticiam que o dr. Ma-
Kajliães Lima, ccjihecido republicano
portuguez, realizou -uma conferência cin
Iíordeos, elogiando a FVança, immontaj,
gen-erosa c heróica. .

Dopois, o confcrchcista recordou os
grandes iporluguezes, que se ilhistraram
tielas armas, nas sciencias, nas letras e
has artes, saudando a victoria final do
mundo civilizado sobro o militarismo
prussiano.

. O dr. Magalhães I.ima terminou a
.sua conferência com um viva á França,
quo foi respondido com eniliusiasaio
por toda a assistência.

Dizem que a Franca èa única que não quera paz
Londi-cs, eS (A. A.) — O Mt..-,,,

dente da ".Unfted-ftoss", 
cit1 Vicnr.'diz ser corrente naquella capital, (.¦¦'.'. 

',
França c .1 única -nação que" actual ente, se oppõe a discutir a pà... 

""'"-'

Londres] eS (A. A.) - Os ,._..,:.....„
dos decidiram manter o estado de s^ioem Dublin o ciu vários outros m.-i'
da Irlanda ,onde ainda se tèm verificado manifestações de descontentame-'
to pela actual situação.

Londres, cS (A. A.) _ Cm r .;....,.
to búlgaro, aproveitando a oceasião erá
que não havia nas proximidades =.1,1 a,"!
íraiico-inglezes, fez uma incursão tmterritório grego. '

Não tendo encontrado resistência ,1regimento invadiu e oecupou o fé.-,Koupcl .situado ao norte de Dcmirhi-
sar, dando no coniman-iante da guarn^'
ção grega, duas lioras para effectuar 

"i

evacuação do forte.
Depois disso, .sonhores do todo o ter-reno, os búlgaros oecuparam os

co Kamvo, Dragotin o Valios,

Par "~

lortei

A BATALHA

DE VERDUN
A luta em torno de

Mort-Honimo

J1HIM3

des

sim
ro.

paiz,

itüi torio exercito
traz da sua primei

rese
linha.

por

Iui coiiiintiniciiilii nllcmiío

. _ ai «.;.«...-. uu ¦«. ainara. procurando corri-lança mesma se empobrece, lia a\R.f a lei da receita, enviaram ao .miaccrcscemar a isto que a crise de nl£tl'° <Ia F*azcnda o § 5° do 11 s'¦'¦- ¦"¦'¦'¦2 so accenuia de dia para dcssa '?'« Paragraplio que- tlissc-sl
assez de wagons se veiu: ~ ,,:íV!:i sido omittído no

limiar a escassez ainda maior do i„. I d

rado político hcspaiihol ladeado
cerca ile vinte deputados, ua sua grãn-de maioria recrutados nas novas 

"('.'era-

"- 
I 

conservador, mal avindo com os proces-' sos laceis cia tradicional politica hespa-

tonio Maura é hoje. 110 paiao pcrsonagein em evidencia
uaior autoridade moral dispa..
aos adversários, irreduetivei'
radie '

Red-Síar
üffndtt do tão bello, t.ão
moilei'110, e cm tão Iioiih

conúiçõcs (lo preço o
linciuneiito.
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dia;
iuni
iiielagean.

o preço
igmentott,

ma

•- Continttamos combatendo só-
sínlios deante dc Verdun", diz Clc-
íiiencean, "o 

as operações na frente
russa, cotmo na frente ila-liana, são

que têm sido lia vários «vezes:
acçõe.. de artilheria, ataques narciacs

limitados, ludo ac acaso, sem con-
«cria:- nenhum plano geral."

Os russos enviaram á França ai- j organização por parte do listão-> >mil 'honteni, fazendo-os passar {a, ausência de unidade e d"Todo 
mundo compra

anula maior de to-
tomo conseqüência dos

1 reles incrivelmente altos
dos-artigos importados a
naturalmente, oni proporção. Masum dos peores males, „:na "calami-
tíade nacional , c-t.o diz o senador
Humbcrt, são o.; usurarios do pro-!'no iu:/.. isio é. ,-,; prodttotores cin-
lei medianos que iralaiu de -tirar o
proveito da confusão gctv.l na admi-nistração, fazendo subir atada
o preço dos proibidos
por cllcs, cem. o menor
Coiifo causa de Iodos
Charles Ifumbcrt

enviado a
moniento

ntoronsa Nacional
o projecio respectivo, ápprovado .nclo
Congresso. Ora, esse § 5", que'foiincorporado a lei do orçamento 4c-
termina que os telegrammas foca-
dos entre os congressistas c 03 go-vei-nadorcs c presidentes dc Estado
gozem sempre das vantagens dos
despachos telegraphieos denominados
esta-tluacs, 'podendo a taxa

I» An
vizinho,
une de :
Os mesmos
como o ra.lica! J.eroux ou o soei:.1 ablo Iglesias, o reconhecem é lherega team louvores ás suas nobres
liüaucs de caracter quando
tem. .\las elle 

'

Ção eloqüente,
us n.itios costim
Io do parlamci
do de incoufe:

no local do destino*
¦paga

Assi 111.

omp.„, . ,
escrúpulo. I "°

estes males
iponta a falia dc

caminhos desconhecidos c m.vs-
que cusiara.tu, si 111 duvida,

¦lístos dc transpor-.muito elevados

tsciplina.
o que quer,vende quan.!., quer e leva onde quer.¦-; a anarchia completa."

.M.I.IA.Vf.V ACADÊMICA

llifC-

larde,
á rua í

A eleição dn ik.v.i
((«.cin terá louni' hoje

!'.::' logar boje, ás 2 í|; da
Associação Chtislã de Moços,
Quitanda n. 4;, a eleição da nova

. ii--.-i-i':i da Alliança Acadêmica, s«.n«lo
« taiiihcin o rclalorio iles actuaes di-
tores da Alliança.
_ pos.-. dos noeos dircclorrs realizar-
1 nu dia o do mez vindouro, quando
icglstrarâ o 1" anniversario dessa
rciuiação acadêmica.

M,

«e n«
3')

"1'iuiloi-ios cleganles-, artisiicçs
• resistentes; mobiliário;, dc qua-
idade superior e por preços rr-

lativanicnte módicos, V. Ex", sò
rá ene.mirar ;i rua do Ouvidor 0: c 93

s intigos armaiens, rua das Ourives
•!_!. Casa l,enndro Martins íi c.

MISSAS OE HOJE
Keratn sc r.s seguintes por nlirn «lc"Mnjer 

Miguel Matipics Conçalves i
ioras, na egreja de S. l-'rr,ncÍ5co 1!

.Maicoüna IPcndcs Trindade, á.-
tia eü't'j3 do Sacmmcnto.

Arcliim»n:o do Kascimc nío Br.dc
liora?. na uiatrii: dc S. José.

(Icrmina \"c!1«>o Assumpto, á
rai na epreja d.* Santo Affcnso;

Maria Auçustti de Castro, às S :[_ lio-
t,t.-. na cereja dc K, S. de Lourdcs. cm
Villa Isabel.

llonerata Coulo, ás o horas, na e;rcja dc
í?. Friticisco de 1'aula.

tMVitftei Vernaiiiies Faria Mrrli. Jo. ái g
< meia horas, na cereja dc Is'. ^. da Gío-

Paula.
¦ horas,

'. ás 9

9 lio-

COU A CliXTRÂl.

O curral de desen>bar-
que âo gado, em

Santa Cruz
^ De certo não conhece o drcclor da

Ccuiral o deplorável estado a que ciic-
gou o curral desastradamente estabele-
eido para o desembarque «io gado des-
tinado ao Matadouro do Santa Cruz,

A própria situação do lerreno indica-
ria ao menos perspicaz feiior de traba-
lliadorcs o absurdo de tal installação no
loca! em que foi feita; isso, porém, não
pôde ser apercebido piia cachola de j
quem imaginou aquella monstruosidade, |
que, iá eslá a altestar a inépcia e a de-1
sidia de quem a realizou. |

Visite pessoalmente o dr. Arrojado!
o profundo atoloir.n que serve ao desem-
barque c reconhecerá a urgente neces-I
sidade da remoção do iiumundo chi-!
(jn-.ii.T pr.ra mais conveniente local.

A Estrada dispõe de terrenos a poucos I
meiros do actual desembarque, na en- 

'_

costa do cemitério, omle opropiadímicn-
te podo ser feilo o desembarque, sem nue 

'

fiquem de pernas qui. bra ila 5. desconjun-
tadas eu atoladas até os chifres «,s ani-
maes, como diariamente se verifica.

o-se f; 5' hnnta, restringe cípottca a disposição ampla do ji 3°
^ino numero do mencionada

artigo da lei d.a receita.
As estações telegraphicas, dovntc

da íncohercncia formal e po*toda essa balburtlia dc deu
rcguiamcniares, .legaes

ucvolcnc
regimen
dicação

ren. da
contradictoria

¦iria

sitiva dc
ninaçõjs

de instru-
da Repartição,
itagonicas entre

si, voem-,,.- atrapalhadas para atten-
der. sobretudo, aos congressistas vc-
nfieando:se até o caso dc utn chefe
tclegraphico r.-.ieiiai- a expedição deum telegrainma, bas-eado nas instru-
cçoes, na lei orçamentaria ou 110 rc-
gulameuto de 1» de abril do anuo
passado, c outro chífe, baseado emeguacs disposições, aa-titalo

i--Uém disso, o S 3" do n. „ tia lei
cena frauda que sc acceitetn

otticiacs 03 tcicgrammas cr
:ssistas, versando sobro assur.i-

dministralivo oa politico,
cntretaql
baixadas

;!'•
como
congr
nto ou a
omittindo,

ra

li.K
qua-

a comba-
C tambem a condoihiif.-
i> prptesto vivo centra
---. politicos que lèm fei-
o li espanhol utn merca-
laveis compromissos cm

que a moral governativa ó sacrificadaas cominodidades da existência dos gá-bmetes. l-.lle o o intransigente alvér-sano ue tudo o que (...ístitúa nm ;,..rnnjo com os ini:iii?o4 (i0 rcsjj,jjn'una. 
pacttiação de interesses o de b-

is que diminua a pureza .1
iuo elle serve com ciosa d«
Coniprchende-se pois que «

hostilizasse o chefe do governo por is:.
motivo quando ?„¦ queira arredar a divergcncia qtie desde annos traz diii.iidos 

ps 
sr«. ;!. Antônio Maura o o cot:<-'..¦ «lo Koinaiioncs.

,'" eleições foram, fois, para o ,--.ligo chefe conservador um parcii.triumpho e tanto mais do apreciar quar
Jo 

ellas vieram pin- cm evidencia o pnjiligio de que goza ., inaurisnto nas can;;-.
das superiores -1, ensino bespanbol

Um outro corolllsrio interessante dilula f01 a diminuição da fttprescnlaçã 1
republicana na Câmara actual \ - •
derrota 1:11 Madrid tem todos'or, a-':
ctos (lc um accntecimenlo «pie maiosena so houvesse sido pos-óvcl congre
gar harmonicanicnte iodo o cleitbrad
moiiarchico da capital. Aqui lograrar
os republicanos salvar apenas as" minonas. Do exame das votações í [.
concluir ijuc nem esses terirun 

".."
sair vicloriosos da unia fc. as Uircilase liouvcssem concertado para trabalharem cai communi. As rivalidades pesnes, os velhos amúos indispuzeram-s

e

Brande Gommissão Portu-
gueza Pró-Patria

l'm sessão anlc-hontcni realizada. _ a
comniissão central da Cirando Conuiiis-
são 1'orlugucza Pró-Patria temou en-
nhecimeiilo do uma carta do conde de
Agrolóngo, pedindo dispensa de exer-
e«r por algum tempo, por motivo de
saude, as funcçCes de seu cargo de
nresidenle da 2'' sub-commissão, inili-
cando para substituil-o, durante o seu
impedimento, o coiiimcndadoi- José
Vasco Ramalho Ortigão, secretario da
mesma sub-commissão.

Lamentando o motivo que obrigava o
condo de Agrolóngo a afastar-se dn
•arei, a Orando Comniissão aeceitou a
ndicação do nome do connnendador
'amallio Ortigão, a qui 111 convidou a
issumir o cai*íro dc presidente da refe-
rida sub-con:missão,

ban seguida, por propôs',! do sr. '"Ra-
malho Ortigão, foi convidado para des-
•mpenhar as fiincçücs de secretario,
•agás cm virlu.le da alteração acima,

sr. Adriano de Castro Guidão, que.
•onstiltado, aeceitou a indicação feita
¦ fui immediatameiitc empossado.

— A Grande Comniissão continu'a a
.-eeber as importâncias dos biMietes da
•nnferencia realizada pi/.i sra. julia' «•« de Almeida.

— "-O-Ofr—tiHSnw "¦ - —-'¦ ¦
cigarros mistura pa-i ra 300 reis. com
brindes, LOPES SA'
íe C.

1- |

Com a Leopoldina

As cercas de arame
farpado

ate

nem
Co: no
mas de
Congresso

para distinguir os assumplos d.-.si,;1'. (I:« 'ine não lém cara-e"-
político nem administrativo.
sc ve. essa cisa de telegt-r-m-'' congressistas aixla, como o

o próprio Telegraplio
muito baralhada e irregular. Eviden-
e:.!-.-e em todo o caso. a necessidade
(Ia direciona da Repartição G
dos lelegi-aphos toixar novas ia
cce.es mais -iiíiifor-mes c, sobr« ímb.
mais eo conformidade ciu a lei t
com o reenlamento de;rctado pelo
governo, afim .le evitar as desintcl!:-
gencias atluacs, quc prcci.-.a.::i de st

as insírucções e "-•"'•ram por isso perdidos para o fe
nal o critério fullad° 

'"'ai os dczcseic mil votos q.u

ra.
TU-

n, «3 í) c
anclsca dc

.-• is:-

Maria Fausta Barbosa di
meia hora.', na ei;reja ds c.
IVula.

Anna «la Co=t«i Ruimitãef.
r53. v.:, nstriz de S«nt]Anua.

Jünquina Uos.t I*ií;utir;i, >s n luirns, na
c;- rja dc 'X. S. da Cor.ceiçüo t Hoa
.J!«rl'.

.tiir.i dc Oliviia 'Momes á- 9 horas, n.i
twy.n dc S. Francisco dc Pcula.

(lerimdcs Candid;i r,Íma, ás 9 horas, na
«ürcjrj d» Sacraiiiento.

.Marcclial .Anionio Ceraldo dr Snnra
'Acuiir. ás 9 i|j lioras, ra Cruz des Mil:-
tarei .

MarecTial It.-Uarmiiio de Mendonça, ái
<to horas, na Crur. dos .Militarc*.

$<j*.í- Iriií>-:cncin dc ^,':3n'^a1 -* 3 ila ho
>»». na Cruz dou íliünrt),

A l'Af/r.\-l)K POLICIAJIEXXO

Os pequenos rádios nrn.
VOCum 11 Ira de um tiiiti-
scnnle.

rião poucos meninos vadios, desses
que a pelieia não procura conu-r, que
invadem as ruas jogando football, ati-
rauilo pedras, pulando nos estribos dos
bondes, com perigo immincnte de vida,
estavam liontem na praça 1). Anlonia,
mi Paula Mattos, entregues ás suas in-
convenientes brincadeiras.

Pelo local passou o carregador Ano-
uio Gonçalves, ce nacionalidade portu-
gueza.

As cliufas feraai a elle dirigidas c,\
por tal fôrma que, perdendo a paciência, '
sacou de um revólver, disparando tiros'
que. felizmente, erraram o alvo.

Acudindo o sarginto da Brigada Po-
l.cial, Pery Passos, deu voz de prisãoa Anion,o que, ainda enraivado, detonou
mais tl^-.s; cap-iilas, pt.-dondo-as ro cs-
paço.

Finalmente foi preso c autoado no 12»
aistricio policial.

i sana.,'.u, para
| do serviço.

a regnlarididc ¦ mesr

Bebam CASCATI.VXT.V
¦ n«8|<ti ^yfc-tfr^ajr. — —

ima i)EscoiUvi!X.\ i.\i'i:i;i:s.
S.WTl".

Os tijolos 1'efrartiii'ios d.i
líio (.'lande du Hul

\n rlntirante Jasé Caries 'le Carva-
lho. ijresidcnte da commissão .ie expe-
riencias do carvão nacional, entregou o
conhecido construetor o industria! c:u
í'orlo Alegre, sr. Uaphael Papalco,
exccllenies amostras de tijolos reira-
c:ar;cs, c que se compõem de um barro
especial dn Rio Grande do Sul.

Experiências recentemente realizadas
provaram que, addicionando-se a Lsscnarro outros ingredientes, tambem na-
cionaes, obtém-se uma massa plástica
que te loma egualmente refractaria, c
com a qual se jiõde fabricar tijolos, tu-
nos ou outroa produetos cerâmicos re-
ir.-.c-.r.rios.

O sr. Papalco requerei; pa-tnte de

directoria da Companhia I.eopoldi
determinou, já ha algum tempo,

..... ... ua-. estações ferro-viarías da Praia
lograram os candidatos mauristas. fo Formosa e Triagem, se construíssem,
davia a derrota do caudilho repiibli.-a 'ara determinados fins, cercas de ara-
uo Soriano leve uni .particular si"iiiíi iK farpado. Kssa providencia, no fundo
cado, por ser '.'.m representante licliin 

'? atilMadc incoiilcstaveJ, tomada pela
da coii.iuncção das esquerdas e um dc ürectoria da alludida Estrada de Fer-
mais ardorosos revolucionários ami- -' estendeu-se, posteriormente, á esta-
dj-nasticos. ..[ia do Ko.m Suecesso, onde. de facto,
.Quem tiver de julcar pelni apparcn- '* !!eve inicio a construcção de uma I

cias estas parciacs derrotas do 
"rcpu-' crea daquella natureza. I

blicanismo hcspanhol, poderá crer nut *vao scr^. P01ém. Bem Suecesso a
o resultado eleitoral aguou a victoria lc"ra leira estação alcançada pela pro- ;
«Io chefe do gabinete liberal pela n-és-1 v'dcncia da Leopoldina: cogita-se egual-
sa quc se dei: c:;i condoer-sc publica-1 "iníe 'ie °'-"rc.'«r, ceai araaio farpado, a I
mente com os derrotados chegand, ' 

' ' '' ''' '

in tnçao.

ciu envolver a personalidade 
"de 

el-rei
t-m manifestações cujo alcance ó fácil
de percebei-. O telegrammã enviado dehevilha :o cniinclile professor d Cor-incziiido Ascarate. apoz o s.-u des-.^rer.a eleição senatorial, uo qual o súpré-¦¦r.o magistrado da nação lamenta o aí-astamento das futuras céries desse ve-lho republicano, uão é só um nd0 ,!ec--rícz:.i. mas iiidirectamcnte é o des-avciicmciit da uianobra mativisía qu-(leu cm -rra com a candidatura Asca-rate para a sul»tituir peia victoria de(-'r.cj.i Morejon, professor adtiic-o a
pohtica de d. Anionio Maura

Co:po quer que seja e embora c."n-slitueionalniciitc o sr. conde de Roma-noucs se tir.ha apressa Jo a cobrir ctima sua responsabilidade a do c!-rci, olacto nao pas-ou sem respeitosa enticacm alguns jornaes da õircita conserva-dnra c annuncia Er Debate que o assuai-
p!o ícra versado na C;
logo quo cila se mina.

nara lutma

A hora cm que fin.iiizo esta carta
esla resolvida a crise do gabinete IilS-
panliol, determinada pela saida do sr.
Villanncva para a presidência do Sc-nado c pela necessidade dc prover ávagalura da pasta das Xcmcios rster-

c;m clieíia do gorerno iic-

estação dc 'Ramo:
Contra essa providencia da directoria

:la alludida companhia protestam, toda-
via, cs moradores da alludida estação,
ps quaes allegam ir a construcção pro-
jectada evidentemente desmerecer 

' 
úa

tsthetica local, apoucando-n.
Xa estação de Ramos ha, effcciiva-

mente, notável progresso, e os edifícios
locaes são de uma architectura rcla:i-
vãmente vistosa c bella. Assim, o as-
peco de uma cerca de arame farpa-
>'lo, cm volta da estação ferro-viaria,
não poderia, na verdade, estar de
accordo coai aquella cstlietica, com
devotada dedicação defendida pelosmoradores dali, que nos endereçaram as
suas reclamações, no sentido .le chamar
a attenção da directoria da Leopoldina
Railway, delia solicitando quo. em vez
da cerca daquella natureza, seja con-
s nn.lo ao longo da plataforma de Ra-
nios um gradil de ferro sobre um muro
>!e um metro do altura, pouco mais ou
menos.

Por outro lado, pedem-nos ainda os
reclamantes que a Leopoldina determi-
ae pro-.--.dene:as opportunas, afim de quenao.fiquem r.o abandono cs fossos con-stnudos cm Ramos, exactamçnte cotno
sueceaeti na estação de Triagem.

Aqui ficam as reclamações, pára se-
rem attendidas, razoavelmente pela .li-
rectoria da mencionada
ru-viari.-..

r.ci
abia fcr-

MUTASIGXTO DAS MOLKSTIAS
PULAS GUANDUS MEDICA-
ÇOES IMIVSICAS, PEIiO ES-
1'ECIAIJSTA

UR. ÁLVARO ALVIM — Exame
j pelo3 raios X. Installação especial para
j o tratamento das moléstias do peito.
I tuberculose, bronchite, etnphysema. De

io i,2 ás 4; largo da Carioca, 11, __•
andar.

¦MjKXa » ttm ¦-¦¦ '.-—¦
UMA CONPERENCIA

PATRIÓTICA

Sobre as vantagens e a
necessidade da

educação militar
O 1" tenente dr. Paes Brasil, a con-

viie «Ia directoria da União dos Em-
pregados 110 Commercio, realizou bon-
:e:n uma interessante conferência, no
salão de honra, daquella sociedade, á
qual assistiram dezenas do sócios.

Motivava a conferência o desejo da
directoria da União dc impulsionar a
educação da classe caixciral, c foi esso
o assumpto que o conferente tomou pa-
ra o Iheina do seu discurso.

O dr. Paes Brasil começou fazendo
ua; appello ;i mocidade quo trabalha c
so esforça nos labor- s commerciaes,
procurando mostrar os males c perigos
a que se cxpí.e uni paiz não militar-
mente organizado, ü conferente lon-
teu provai- «jue no preparo para a guer-
ra i que reside o maior factor da .prós-
peri.lado do -paiz. porque, assim prepa-
rado, pode o .povo depender e evoluir
da sua grandeza econômica. E comi-
niiou assim:

— Fundemos por totla a parte escolas
dc civismo, combatamos o analphabetis-
mo. do mesmo modo que esmagamos os
descrentes que iniieionam os nossos
semimentos tb; esperança c de fé.

Espalhemos por ioda a parle a in-
j slmcção. como espalham por lota a par-
I te a hulha branca, as nossas formosas

cachoeiras.
I Que pana da União dos Empregados
| 110 Commercio essa sceulclha de cn-

thusiasmo, que. castigue a crise de ca-
racler, a maior que nos assola r.o mo-
mento critico que atravessamos.

Façamos pariir (lesta benemérita in-
stiltiição o rcsurginicnto das escolas do
civismo e de patriotismo, que represou-
iam a melhor e a mais .pratica solução
do problema «le defesa nacional—as so-
cidades de tiro.

Funde 11 União dos Empregados no
Cúniuiercio uma sociedade dentro do
quc estabelecem ;,s nossas leis, uma cs-
cola mixla, civil o militar, onde os di-
reitos do civil sejam harmonizados
com as obrigações do militar.

| K' possivel que estejamos promptos
para a guerra — diz o orador — mas
esso preparo nunca s.rá completo, se
o exercito actívo não puder contar com
uiiia^ reserva^ capaz c efficiente, Dois
caminhos existem t>ara esle fim: — a
lei do sorteio militar cm plena cx.-
cação e a interrupção da carreira soci„l
do cada um por um ou dois annos, para
ser empregados na instrucçãò militar
na caserna, para se fazerem todns ver-
dadcirps reservistas, ou então a incor-
poração de Iodos em sociedades de tiro,
de_ modo a. suavemente, sem irrterru-
pção da carreira c interesses, frequon.
tar cada um as aulas dos cursos de
tiro o evoluções de infanteria, submet-
íor-se a exame e estar prompto a pre-star os serviços quc a palria solicitar.

E o dr. Paes Brasil termina a sua
patriótica conferência, dizendo:

— Ila ainda um terceiro caminho a
seg-air, mas esse tenho repugnância cm
lembrar: e fugir, tornar-se refraetario,
nas mattas 011 no estrangeiro procuran-do um covil para esconder a sua fofa-
mia o a sua deshonra. Esso caminho
nao e compatível com a nossa raça
com esse passado de glorias, que é a
herança que uos legaram os no..si,s an-
tepassados.

Muitos applausos
uitiiiu.s palavras.

Paris, sZ (A. II.) (Official) —Ao
sul do Soinme, os tiros do concentração
das nossas baterias destruíram os abri-
gos .e desmantelaram as trincheiras ai-
lemas em vários pontos.

Xa Champagne, nos seciorrs de Villc-
sur-Tourbe, Tahurc e tfavarin, as duas
artilherbs estiveram cm grande activi-
dade. Os allemães atacaram a oeste da
estrada de Navarin as nossas posições
c conseguiram tomar pé cm alguns pe-
qiicnos postos avançados, donde, aliás,
foram imnicdiatanicnte expulsos, depois
de um contra-ataque.

Xa margem esquerda 'do Mosa, 110
bosque de Avoeourt c no sector da co-
lina 30.J, luta de artilheria c engenhos
de trincheira.

A sudoeste de Mort-Hoti-.m», toma-
mos vários elementos de trincheira e
fizemos cerca de cincoenta prisioneiros.
Durante o ataque que cficctuamos con-
tra Cuftiiércs, aprisionamos uns cem ai-
lcmãcs e tomamos duas metralhadoras.

Xa margem dircila do Mosa, na re-
gião de llaudromont-Douatimont, o
bombardeio continuou muito intenso de
parte a parte. Realizamos progressos
sensíveis nas galerias a noroeste da
herdade do Thiaumont,

Xo Havrc, nos stetores 'das proximi-
datlcs de Coles-dc-Mcusc, houve bom-
bardeio reciproco.

^ 
Londres, eS (A. II.) — O "Daily

Tclegraph" consagra um desenvolvi-
do artigo á defesa do Vicrdun, que cias-
sifica dc extraordinária c maravilKbsa,
c exalta o admirável espirito do bri-
lhante, perseverante e «enérgico soldado
francez.

A situação em Verdun, diz o arti-
cuiista, ó lioje tão solida quanto era uo
primeiro dia da batalha. Os alleaiães
té.111 soffrido ali perdas incríveis, « a
victoria ha dc sorrir aos exercites de
iicróes que tão galhardamente cumprem
a sua missão, empenhando-se numa
acção rp:c não é ¦c.vaggero considerar
como única na historia das guerras.

ris, 28 (A. II.) - Commithicám deEotterdam.-
"Uma carta do burgo-mestre de X-rcrr.berg publicada 110 "Deutsche 

Medizinischc Woclicnschrifi" confes=à 1falsidade do boato^ segundo o qual 
',-!,

aviador francez tinha lançado I
sobre aquclla eWade dias antes da
claraçao da guerra, boato que o com-mandante do 3° corpo de exerci'.! «'aliaviera se apressou a confirmar."
_Como é do domínio publico, a aceusa.

ção contida uo referido boato foi 0
principal argumento da Allemanha jun-to dos -paizes neutros, para justificar .1
sua altitude que dizia ser motivada pc-la aggressao da França.

Peris, eS (A. H.) _. Os addidos mi.
litares estrangeiros, entre os «piaes srcontavam os das Iegações sul-amerlca-
nas;, e 03 membros da missão tiruguara
visitaram recentemente -is étapes ile
abstecimento desde o interior do paizato a linha do frente.

Os visitantes mostram-se admirável-
mente impressionados com o quc obser-
varam e tecem os mais rasgados elo-
gios a organização franceza."

A linha de frente na Champacrne tam-
bem foi visitada polas mesmas persona-lidades, quc, depois do um alícnto exa-
111c, _ não Uiesiüiraim em afunilar queconsideravam a organização defensiva
vredadeiramonto inexpugnável.

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Petrogrado, 28 {A. H.) — O inimigo

atacou a granadas c lança-minas as
nossos posições ao sul da ilha Dalen,
mas foi repellido cm toda a linha.

Na direcçâo do Mosul, os turcos ten-
taram uma nova offeusiva nas oroxi-
nndades do Sorbrocbt. As nossas tro-
pas rcpellirnm-nos _rompletainentc,cau'
saudo-lhes perdas consideráveis.

Seja dia ou noite seja
Do sol a Terra anda a roda,
Vendo a esplendida cerveja
FIDALGA sempre na moda!

na região a lés-

saio rto
inlermittcnte de ar:

Pam. 28 _ (A. II.) _ Coraaiuni-
cado official das 15 horas:

Ka Argomie, na cóia 285, c era Ilan-
le Chcvaucliée, oecupámos as margens
meridionaes dc tres cavernas produzi-
das pela explosão do minas allcmãs.

A' margem esquerda do Mouse, bom-
bardeio bastante vivo
tc dc MorUHomine.

A' margem direita do
no Wocvrc, lul
lheria,

Xa Alsacia, duas tentativas de aiaqti<-
alleaiães _ urna a nordeste do
Balsçhwiller, a oulra a norêcstc de
Altbirch —- foram contidas pelos nos-
c-os fogos, que impediram o inimigo de
desembocar das suas trincheiras.

Em todo o resto da linha de 
'frente,

o canhoncio habitual,"

Paris, 28 (A. II.) -Um official do
Exercito francez que acaba de regressar
do Douaumont, referiu quo as forças
quo deram o ultimo contra-ataque áqücl-
Io forte comprehendiam 25.000 homens
c deixaram no terreno de combate, cn-«re mortos o gravemente feridos, n 000
homens, ou seja tres vezes mais quc os
francezes ali p 

'

ração.
rüeram ua mesma

No occidente

As operações na linha
ingleza

Londres, 2B (A. U.) — \ 5ucst. (1(.Keiivechapolle 'bombardeamos 
as' trin-ciiciras inimigas o cm Guillcmont <h--luimios vanos deposilos dallemãs, munições

colnaram as suas

Rebiuii CASCATIXH.V

°'i^<íJívmo «o Mor,uo de
SA.M'0 AXTOXIO

ITinn dntlivn oara ns vi-
ctinins.

A' disposição da "Associação 
Pro'c-

etera dos Pobres c Creanças", encon-
tia-s-.- na administração desla folha tin
pacote comendo doze peças de roupacicsnuadas as victimas do incêndio 110.-íor.-o de banto Antônio
por uma cor: I sa senhora..

ç entregues

dade
vc

tJ^T*!?*!?'0-" ci!lc0 min'i3 om
(fufndiy.6 

HU)h'dl C lrCS ? -''«'<= de
Em Azannc, Souchez, Loos, Saint-Eloi o > pres, a artilheria inimira cs-

^.as 
os allemães tem mostrado activi-dade maior que a habitual; a qua„t;.de munições qne tem dispendidordadeiramente extraordinária.

Tgüêrmnõãr~~
t'ni diiiaivel boinljardôa

,J;°,"JrSs' sS (\ A-> - Um dirigivelbombardeou a cidade de Grado.

Londres, 28 (A. A.) _ Os aviadoresaustríacos bombardearam Pcri, Schioluiene e \ ícenza,

:J-ofecs, -S (\. A.) - Uma esqua-drilha de aviadores allemães bombar-üeou 5 aeroílromo russo da ilha de Vc-

Uma questão de lenha
Os frades de S. Bento en-

volvidos no caso
Em tempo remoto, quando d. Joãodas Mercês Ramos era abbade do' se-

cular Mosteiro de São Bento, unia fa-
zenda. dc propriedade da Ordem, no
municipio dc fgtiassú, foi'.ai rendada a
Antônio Cândido dos Santos Silva c
Mello, pnr prazo determinado.

Escoado' o tempo, o aclual governa-dor do referido Mosteiro resolveu não
prolongar o prazo do arrendamento, in-
limando o arrendatário a deixar as ter-
ras, que estão situadas 110 kilometro '.)
da Estrada dc Ferro Rio do Ouro.

Xao esteve por isso Silva c Mello,
quc_ se dt-ixou ficar na fazenda.

Xo eintanlo, a Ordem dos Bcnçdicti-
nos, possuidora de grande quantidadedo malta, explorando lenha, vendeu
nina porção desse material a Antonin
Suvcstrc da Malta, morador á rua Ge-
neral Gurjão 11. 4, autorizando-o a ro-
tiral-a com o seguinte documento:

Abbãdia Xullius dc N. S. do Mon-
serrate do Kio de Janeiro, (Mosteirode S. Be-.itol. Administração do Patri-
momo. '— 

Exmo. sr. Antônio Silvei-
ire da Malta, rua General Gurjão n. 4,Ponta do Cajii. _ .Respeitável senhor,
leia presente autorizo-o a re:irar di
estação do Caju, da E. F. Rio do Oure,
o especial que carregado de lenha em
lábias, o em achas, composto de cincn
carros, ]hc foi despachado por Jo«iividc_ Souza, do kilometro 38 para a járeferida ^sínçíio.

Trata-se «Io lenhas mandadas fazer
por esta Abbadia etn terras de sua pio-
priedade, por conta própria e ordem.lo seu cx-reprcscntantc Argcmiro Soa-res do Freitas,

Das terras cm quc f.,i feita c=sa Je-nua esteve de poise, na qualidade do
arrendatário, 'Antônio Cândido «Jcs San-ios bilva e Mello, cujo contraio de ar-rendamento terminou por expiração do
praao.
. Todas as despesas, (frete, especial,imposto, reaporlo c carregamento) cur-rerao por conta de v. ex, conformeaccordo a que chegámos

V. ex. pagara a esta Abbadia,«tas despesas acima enumeradas, 4nor talha 4.. lonlia e 8o$ooo porIheiro de achas.
Respeitosos cumprimentos. D- vcreado altento o obrigado — assignaFrei João i;. pen procuradorMosteiro de S. Bento.''
Carregados diversos vagões datrada de berro Rio do Ouro, foi 

'
nha mirada das terras '
transportada para a esla
Ponta do Caiu.
. Silva c Mello, t!0 ,]ja da ditada,i.-.o. e, terça-feira ultima, apresentou
queixa ao delegado do 10" districto po-iicial, reclamando ,-, apprehensão da b-nlia.nifirmando ter sij0 ellaclandestinament.

Iniciado
o documento acima, «cllc' deptizer; •
coronel Pedro Gonçalves Ribeiro. Fir-mino Tose Leu.. Torres c o commissariodc^ Maxan.b01.1ha. Manoel Francisco Ri-Ociro, parecendo provado que a lenhieffccnvameiito é de propriedade de.lr.,des do Mosteiro de S. Bento. *^iVB+\>>4___*«P>&m

UMA I.WASÃO

A polida (7o Slasdnlrn»
coimuctto violeucins.

Campos 2S (A. A.) _ As aulorida."es cio Magdalcna invadiram o 10" dis-
tricto de Campos, obrigando a3 nuto-i-aatles policiacs e municipaes a reíugii'rem-se aqui, pedindo garantias.O prefeito c o delegado tclegraplia-ram ao presidente do Estado e ao chefece policia. E immincnte um coníiiclo.oc-.Mo a precipitação das autoridades
i?m„ eí:":nai P°r(b,e a zona invadidasempre foi nossa.

XW,CIiam'3e 8»»tóen<_!a3 do governo.Xinca liouve dm-ida sobre serem os li-ctes o.-. z?na, as vertentes da serr».

livre
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INSTITUIÇÕES QUE HO MM A CAPITAL

li:è í Ordem Trará i.
Francisco la Penitencia
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BILHETES DE MINAS

A ESCASSEZ^ DA MOE-

. 11 alto, uma vista da entrada do hospital; á esquerda, alguns ve-

lhos asylados; em baixo, um grupo da administração -e visitantes.,
O irmüj-minislm sr. Fernandes Couto è o. segundo, sentado, a

partir da direita.

¦*_- in.
as instit.-ii.oes de beneficência

,. .nais honram a oauital da Republica
è a Veneravcl Ordem Terceira de São
Francisco da Penitencia, uma das pri-
wciras c das miais antigas, pois conta
ic existência tros séculos c alguns an-
kc". Oulras talvez existam mais ricas
r luxuosas, nenhuma porém em .irelliq-
tc» condições; outras ha que a ri.'ali-
uai», todas poderão ser ecuaes, mas não
••iiP-Tiores. Kis em poucas linhas a ex-
celloiUc impressão duo trouxemos <la
nossa visita ao hospital da Ordem, aa
-Jii-ca.

Situado e.*n local o <mai_ aprazível, e
eiltoresco aue so pod.. imaginar, dis-
Sf. endo <lc ac.ommndacões mnRiiifioas,
«dniiravelnientc Insinuado, aquelle, gran-
dioso estabelecimento que sc vó nas
iraida.- da montanha, no caminho das
ittattas da Tijuca, i um ...testado <lp
,'sforco com .íue alguns homens, sacri-
íicamlo até os scus interesses vem
•íaballiando para levar avante- um.,
id-ü pela «uai tantas vezes nos ba-
•.cmús — a de dotar esla cidade, de
.'..í estabelecimento hospitalar dif.no
i',c. sua fama. O hospital da Or
Cem não checou á uWimi . palavra,
mesmo porque, apezar dc tini '..lar, a
t;_a installação é provisória. Um terreno
contíguo aos pavilhões «cumes será
<•0115i.r_.1ido futuramente ii" grand;- edi-
íioio, para o que iá recebeu o minislro
«'a Ordem, o sr. loaquim losé da Silva
Fernandes Couto, proposta vantajosa.

Chegando ao hospital, ás o horas da
• '..nhã, assistimos cm companhia do ir-
-.vão-ministro c senhora e outros iiieiu-
V.os da alta administração, a missa ce-
:>.br.u!.i pelo reverendo Alberto Mattos,
capellão da Ordem, assistida, tambem
Ver muitos d oentes. Em seguida visita-
oios a dezeseis eufermnrius de homens

. mulheres, as .írndernissMiias salas de
¦ip-.rações a cariro dn «li*. l"crii,-indo Vnz.
ntí cabinetc. de oonsultas dos drs. Rogo

1 •*.*'.¦*, Armando Guedes « , Paulm"
.¦cmiecl*; a .pharmacia, os pavilliõeá de
isolamento, os refeitórios, c todas .13 de-

mais dependências do grande estabele-
cimento. As -enfermarias são amplas,
arejados, offerccendo todo conforto. A
hvgi«nc c ali rigorosamente observada.

A coisa que mais impressiona o vi-
sitante, logo á primeira vista, é o as-
seio. Apcz»i- do numero regular de
doentes que ali sc acham, não encon-
tramos o menor vestígio de deleixo.

Todo esse trabaílio carinhoso 6 em
grande parle devido á actual admi-
nistração do dedicado irmão-minis-
tro, sr. Fernandes Couto, auxilia-
do por outros esforçados _ bemfei-
tores entre os quaes o sr. José Ribeiro
Fernandes Coelho, procurador do lios-
pitai; Antônio Diaz Garcia, Amandio
Pinto Margarido Pires, Joaquim, Maia,
administrador, com os quaes tivemos
oceasião de passar, hontem, algumas
horas agradáveis, c mais o sr. Affonso
Ferreira Vizeu, que, na qualidade de
mordomo do mez, fez as honras da
casa, offercccndo aos presentes um
lauto almoço. ,

O sr. Vizeu, segundo o costtinie aclo-
,ptado por ser o ultimo domingo do
seu mez de serviço, mandou distribuir
doces frutas, biscoilos, vinhos c cigar-
ros aos doentes, razão pela qua.'. alem
do mais, a nossa visita teve, intima*
mente, caracter festivo.

O almoço foi presidido pelo sr. fer*
i...ndcs Couto. mme. Fernandes Louiq,
ministra graduada, mme. fhomazVi-
zeu mlle. Sylvina, mllcs. Leopoldina
Coelho c Maria de Lourdes Vizeu. Os
outros logares eram oecupados pelos
srs.: dr. Fernando Vaz, padre Alberto
Mattos. Amandio Pinto Margarido li
res José Uibeiro Fernandes
Joaquim Maia e representantes
prensa. _,

Terminado o almoço, o sr. .bernau
dus Couto agradeceu a nossa visila.
__  < t ¦ 1 

Coelho,
da im-
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A AVIAÇÃO NO BRASIL
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DA NO SERTÃO
Mrjas Novas, maio de 1916. — Numa

das suas brilhantes preleções de Eco-
nomia Politica, o dr. Serzedcllo Cor-
rêa, explicando a circulação da moeda
nos paizes organizados, comparou-a á
do sangue no corpo humano. Ambas
partem dos maiores para os menores e
destes para os minimos centros, nu-
.rindo, fortalecendo e reparando as dif-
ferentes partes do organismo.

Esta comparação feliz ajusta-se com
tanta perfeição ás coisas praticas que
os factos, mesmos, se incumbem dc
comproval-a diariamente.

Sc não... vejamos.
A perniciosa anemia, que ora invade

todas as espheras financeiras e eco-
nomicas do llrasil, se faz sentir, entre
nós, principalmente, de um modo ver-
dadeiramenle assombroso.

A moeda rareou tanto no sertão que
o lavrador chega a dar vários dias de
trabalho manual, verdadeira surinenagc,
para alcançar uma meia dúzia de nia-
gros tostões.

Isto acontece freqüentemente.
Ainda ha pouco testemunhámos um

episódio tão carcctéristicamente filho
da nossa precária situação commercial,
que não é possível fugir á sim narra-
tiva, dadas as usas circumslancias ver-
dadeiramente typicas.

Parará em frente á intendendo (nome
do mesmo mercado 110 sertão) um indi-
viduo de feições grosseiras, em man-
gas de' camisa, calças regaçadas e pés
descalços, com um enorme facão jacaré
i cinta. Puxava um burrico carregado
com dois grandes jaeás cheios de ba-
nanas. Em seguida meteu honibros á cai-
ga, atirando-a pesadamente ali para um
canto do mercado; depois, dcsalando
um grande lenço vermelho, de chita, que
trazia no pescoço, enxugou vagarosa-
mente os grossos hagos de suor que lhe
corriam da fronte.

De momento a momento chegava a
porta da intendendo, com uma enorme
palha de milho atrás da orelha, a picar
com scu facão o grosso rolo de fumo
que devia encher aquella palha, olhan-
do para os diversos pontos da praça,
como sc na 'espectativa dc algum fre-
guez. ,

Mas, no emtanto, o dia se passava
lento e em pura perda.

Só, a comtcmplar as sua bananas, o
pobre roceiro cocava a cabeça num
gesto de impaciência.

Lá fora o burro cochilava amarrado
ao palanque e dc cangalhas ás cos*
tas.

Nenhum freguez 1
A's s horas da tarde apparece, por

fim, o preto Noiberto, unico quitandeiro
do arraial. Chegou, olhou para as ba-
nanas, coçon, tambem, a cabeça por bai-
xo do char-éo e intcrpellou o matuto. —
Eslá vendendo isto?

Sim; respondeu o mercador. — Por
quanto? Quanto o senhor dá pelas ba-
nanas? Norberlo franziu um olho c re-
mexeu as 

'grossas 
trombas. Dou-lhe oito

centos réis por tudo. Por tudo! volve
o roceiro admirado .Sim, respondeu Nor-
berto, não vale mais.

Ora, siô Norberlo, vê se .chega
maisl...

VosscmecS não sabe por quanto mc
estão estas bananas. 'Imagine que so
p'ra pegar aquelle burro, que as troti-
xe, corri dois dias pelos campos. Elle
virou folha cm companhia das éguas
bravas do siô Bento liarral, que foi um
custo p'ra cair no laço.

Estou aqui todo estropiado por andar
correndo atrás delle. P'ra cortar as ba-
nanas e carre-,al-as p'ra casa gastei mais
um dia, da manhã á noite. Finalmente
o dia dc hoje que eslá sendo empatado,
aqui, p'ra vendel-as. Olha, síò Norber-
to. são tres dias de trabalho, mio se fa-
laudo nas bananas que são boas e valem
bem mais do que isto.

Como o senhor vc, é muito pouco Soo
réis por ludo.

No emlaiilo, o prelo irreductivel na
offerla balançou negativamente a cabe-
ça, tendo nos grossos beiços um sorriso
indiffcrente, através dos quaes se via
unia fiada de alvos dentes. ,

Acenou, outra vez, negativamente a
jkibeça e saiu. ,

Era já noitinha, quando o mercador
hoinbrcou, dc novo, os jaeás de bananas,
pól-os sobre o burrico e lá se fui para
a quitanda do Norbcrto.

'Eslão aqui as bananas, jio Noiberto,
resolvi vendel-as por Soo réis.

Pois então descarregue o burro, disse
o prcio, e arrume as bananas nas pra-
telieiras. . .

A medida que o pobre maltito fazia
este serviço, Noiberto fiscalizava e exa-
minava as bananas .dizendo: esla penca
não vale nada; como são pequenas as
suas bananas! muito pequenas! Aqucl-
Ias... --«"iiiio estão feias e pouco
ras... limfim, vá lá; tralii estou
prindo agora.

fosse isto nao
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Quem não faz questão de preço, pode com-
prar em qualquer casa.

Quem exige porém ARTIGO BOM, MO-
DERNO e BARATO, lucjra sempre em com-
prar numa casa como a nossa, cuja força
ó a tradição de seriedade que conquistou

perante a sua freguezia.
Submetta-nos a uma prova pratica, e —
temos a certeza — nunca mais deixará de

comprar no

Parc Royal
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II ESPECTACULO ORIGINAL
O QUJfsE PASSOU HONTEM NA
TERRASSE DO PASSEIO PUBLICO

Segundo o compromisso constitucio-
nal, o sr. Manoel Borba, governador de
Pernambuco, acaba dc dirigir ao Cen-

gresso Legislativo

credito, gava
zar aquelles
que corre

f- 5;'.%__ma$
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do, 
' Estado,

primeira
gem Do-
valioso, das

a sua
meuíii-
umentp

boas
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Ma: A Borba

Um colhido quando o dislribuidor
não havia chegado

das esmolas ainda

de
her-
for-

Al
®*" ¦

is

lailu-
cum-

Se ..cccila
na.

das bananas
abriu uma

1 suja e 1110-
denl.ro delia,

mn. vinie cobres, dcnuelles ilo
ilo fmperio, c recontando-os no-

UMA HOMENAGEM A KiRK E UM
VÕO DE DARIOLI

Km seguida .1 arrumação
nas pratellciras, o preto
saecola dc auiagem muilo
rosamente foi durando d
um
tem
vanicnle fez enlresa ao uialulo, que
mclteu, depois «le nova contagem ::

exame, dentro da sua. capanga.
l_sie homem com tal fortuna tinha

deixado a sua casa sem uma pedra dc
saí

gar ia 111
Falia-

1:11 lie-
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mal che-
3 Soo reis que poss
azinhavradas ínoi.-.la
para meia-medida.
«-a-lhe, tambem, o panno ¦<",,a

sc vestir. Como ha dc ser?
Voltar de mu o .1 casa consumir ou-

tros tantas dias em cortar, transportar
c vender as suas bananas, dentro de
cujo espaço «le tempo a meia-medida de
saí já nâo exislia mais...

Kis, pois, o circulo de misérias a que
j sc submettc o pobre lavrador cin con-' 

seqüência das péssimas administrações
que o llrasil tem (ido.

Episódios desla natureza po-lerão pro-
vocar risos aos insen..atos,_ porém ao
patriota, ao homem une *.é na pes-
soa daquelle matuto descalço e mal vcS-
tido unia parcella da sua sociedade, só
pódc ter um gesto — o de revolta eon-
tra as más instituições. — João iu
Roça,

—.ua-*

Tarecia uma revista de gala, á porta
dos Inválidos, eni Paris, dessas que as
telas cincmatographicas offcrcceni aos
seus espectadores 110 momento em que
mr. Poincaré condecora c a_braça os
bravos soldados de França mutilados
p.la fuzilaria inimiga e sarados, depois,
nos hospitaes de sangue. Lembrava
essas scenas emocionantes que a gran-
dc guerra tem inspirado, o ajuntamento
curioso feito hontem, entre 203 horas
da tarde, do lado da Avenida Beira-Mar,
no jardim do velho Passeio Publico.
Era uma multidão de torneias que ali
comparecia para
receber o obulo
-innuuciado pre-
viainente por um
companheiro
desdita, que
dára regular
tuna.

Todos os jor-
naes registraram
o acontecimento,
sendo até publi-
cado uni aiinuii-
cio do generoso
esmolei*. A liis-
toria é simples
c pódc ser con-
tada em duas pa-
lavras; Julio Ko-
drigues do Ama-
ral, tendo per-
dido uma perna
ha muitos annos,
não perdera, com-
tudo, a esperança
de herdar as re-
Ciliares economias
de uma tia velha
c soltcirouá que
definhava agarra-
da ao seu rico
dinheiro. U pobvc
homem passara
dvras privações
e durante muito
tempo se arras-
tara por ahi.
Chumbado á idéa
sorridente de re-
ceber «111 dia a
fortuna sonhada,
Julio, num mo-
mento dc exalta-
ção e de fé, jurou a si pro]
daria unia parle do dinheiro
aes seus irmãos de infortúnio
Divina Providencia não o
junto á velha parcnla,
não sc sabe quando,
ler enlrou afinal 11;

1
tritl. eneO sr.Amt.

fes u distribuição
das csporlnlds.

Café Globo, c,Z'sat-' tan,
chocolate

O aeroplano h. Momento Jn queda

o nli.rinc ,. c*.
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A DIVIDA NACIONAL

Koi hontem inaugurada, com grande
nuk-nnidade, a Escola de Aviação do
AeroClub lirasüeiro, no Campo dos At-
•.-üses.

A inauguração foi feila na presença
do representante do presidente da Rc-
publica, coronel Tasso Fragoso, chefe
•ío estado-maior da presidência ; do sr.
Souza Dantas, sub-secretario das Kela-
Ções Exteriores; do chefe de policia, re-
presentante dos ministros de Estado, di-
r-ctoria do Aero-Clul) e muitas faiill-'.;««.¦ de convidados.

Após a chegada ao Campo dos Afton-
603 do representante do presidente da
Republica, tratou-se da cerimonia da
inauguração da Escola.

O commeiidador Grcgorio O. Seabra,
presidente, do Acro-Club, declarando
inaugurado aquelle primem., centro de
ensino dns nossos futuros pilotos aéreos,
deu a palavra ao dr. Arthur Vianna,
que falou em nome de Santos Duiuont,
: ratando da inauguração que se acabava

!e realizar. Ao começar a , sua alio-
.".ição, fez o orador referencias á vida
!•' saudoso aviador tenente Ricardo
virl.*, cujo retrato se ia inaugurar tam-

le:::, e salientou os seus grandes,esfor-•.es cn prol da aviação entre nós e ,0s.icriíieio que fez pela pátria, a cujo
atrviço morreu uo Contestado.

Findo o breve discurso do ,S'.'. A-
Vianna, Santos Dumoiit descobriu o re.
¦rato de Kirk. sob uma salva de palmas

em prolongada-, lísse retrato ficara na
-«!a do director da Escola.

Depois dessa cerimonia, foi liua a
•icia da sessão de inauguração pelo sr.
Alencar Guimarães, 1" secretario do
Acro-Club Brasileiro.

F.s.e documento, que foi assignado
por tc_los os convidados presentes á so-
lennidade, esti redigido uos termos a
seguir: "" ." Aos cS dias do mez de maio de
--.nó, acrodromo do Campo dos Affon-
-*os, estação Marechal Hermes. A's 10
ioras, com a presença do rcprt.ser.lan-
te do presidente da Republica, procedeu-
se á inauguração da Escola do Aviação
•ire.-.da pelo Acro-Club Brasileiro, c na
«lual já se acham matriculados como alu-**:ms* Aldeu*ir Cowca Paiv3, ;Q tciicn-

te Alzir Mendes Rodrigues Lima, 2" tc-
nente Carlos de Andrade Neves, rir.
José Antônio Flores, llans Repsold, No-
ronha France, M. Francis, Vcrncj-len
e Alberto Nieincycr."

Num livro offcrecidci para lal tini
pelo coronel Pamplona, foi lançada a
acta, sendo então assignada por todos.

Terminado tudo, fei encerrada a ses.
são inaugural.

Durante toda a sessão, tocaram ua
parte de fora duas bandas militares, do
ig e do 2" de infanteria.

Aos convidados foram servidos doces
c bebidas.

Alguns momentos antes da sesíao
inaugural, Daiioli fez o seu vôo an-
nunciado.

A's 10,10, o arrojado aviador elevou-
se ao ar num "Morane Saulinicr" de
6 II. P., attingindo a altura de appro-
xiraadamente c.coo metros.

O seu vôo durou seguramente 25
minutos.

Quando, porém. Danoli ia aterrar
com o sou apparelho, deu-se um peque-
no accidcnle, que não oceasionou outra
coisa além de um pequeno defeito no
eix*o da helice.

Darioli. devido á agglomcração de
pessoas, foi obrigado a aterrar num
ponto pouco apropriado para tal mano-
bra, e não pôde evitar que a mesma
fosse feita precipitadamente. Com essa
precipitação e com os defeitos do ler-
reno," o moiioplano "encapotou
saií-lü uin 1110 .imen.o geral
entre a assistência.

O aviador, K.réin, n.i.ia s
ças ao *¦•'¦¦ ^-ii-^U-' ¦ir:.), liar
:ão. ctithiiaiasticanicuto a

O aviador Bento Kibeiro
tambem reaiizar um vôo
Alvear, não o tendo feito,
do ao adiantado da hora
ficou, pois, adia-lo, devendo
por toda esta semana.

Toda a fcsla terminou pela apresenta-
ção da primeira turma de alumnos ma-
tricaladas ao representante do sr. Wcn-
cesi.io Braz e ao dr. Souza Dantas.

Santos Dimioitt partiu hontem pelo
nocturno mineiro, com destino á sua
lírra _:atal, cm Minas Geraes,

O gesto de um ope
rario

Ainda não está dc todo fallido o nos-
.0 patriotismo. A perspectiva de uma
humilhação, imposta por nossos credo-
res no estrangeiro, pela falta de sola-
cão aos compromissos que assumimos
perante ciles, vae fazendo renascer esse
sentimento uo seio do nos-o povo.

Ainda honfeni,

•10 ou:1
ubiçado
caso a

di;s;u.ip:u*ii^se
Esta morreu,

o pernela esmo-
posse da fortuna

como seu unico e legitimo herdeiro. | /
Restava o cumprimento da promessa e
elle, liberto da necessidade, esperou que
os tramites legaes do processo í.iiiii-
liassem para desobrigar-se do antigo
juramento. Foi o que fez ante-hontein,
convidando os collegas de muleta c os
irmãos de desgraça, sem distineção de
cõr, nem dc nacionalidade, para com-
parecerem á hora supra-citada, afim dc
receberem o obulo aiinimciado.

15, se iodos os pernetas do Rio não
cirrcram, hontem, a postos, ao Passeio
Publico, peio menos uma boa parte
não vacillou em ir partilhar da feliei-

suas muletas ameaçadoras. Uni espe-
ctaculo original c bizarro I

A 11111 canto, junto ao busto franzino
du epieo dos Escravos, uni velho t-cr-
nela dizia a um rapazoía, tambem per-
nela:

— Perdi esla que Deus me deu ha
cerca de trinta e cinco annos. Tinha
mais ou menos a sua cdade. e nessa
carcassa dc meio século pareço ter vi-
vido duzentos annos de soffrimentos e
de misérias. Pódc ser que os doutores
saibam muito, mas o que envelhece e
estraga o homem é a necessidade!

lí coiioii desoladoramènte as suas
iininensas barbas 'branca!!, abrindo a
boca num sorriso triste, que Mie mos-
traia mais ns gengivas desdentadas.

Unia creança, agarrada á muleta da
própria mãe, berrava que queria ir-se
etnuora.

Quasi todos contavam como se ti-
nliam mutilado, u, sem exagero, pódc-
se dizer que Mo o|o dos presentes ti-
nham sido vietimas de desastres da
Central do Brasil e dos automóveis.
As creanças. na sua maioria, tinham
sido esmagadas nessas fntaes poiigas
dos bondes da Light <• ('a Jardim Bo-
tanico, servindo aqui o registro desta
nota para duro exemplo dos que lerem
esta noticia.

Pouco depois das 3 horas, quando
muitos pensavam quo a boa nova era
apenas uma blagitc jorhaMstica ou um
ardil de cincniatographia, parou no por-
lão lateral do Passeio Publico um táxi,
do qual se apearaiu dois cavalheiros,
mn mais moço c outro mais velho,
ambos com pernas, trazendo o ultimo
iima valise. Era o que vinha fazer a
distribuição das esmolas, correndo pela
«assistência um suspiro d«. allivio. 1*!
indagando-se logo do bciiifeilor, quenão
tinha querido vir, afim de furtar-se ;i
curiosidade alíieia.

Crande coração, exclamaram dos
lados.

E 'O homem da "valise" foi dir«ito
a.l porteiro da jardim, mie vigiava, pe-
diiuló-lhe que deixasse entrai* os "per-
netas" sem gravata.

-— Mas não é decente observo;! o so-
:i'.o funecionario.

Mas é humano, rctornuii-iai' os"'.eporters" oue se aporoximaram.
IC 'iunnediataniente foi franqueada a

entrada, mov.endo-sc a massa dos arri-
mados aue espiavam, aiieiosos, do lado
í-l' 1'úr.i. OuvÍu-sí. 11 n rr.ído -lfíscompas-
sudo c célere de "tóc, lóc, lác." das mu-
leias batendo pela lerraãst- do parque,
oiide íod«>s formaram. O cavalheiro
mais moço -n:c descera do laxi ia distri-
buindo cartões de vivi-ta, onde estava
rubricada, pelo esmolei-, a sua firma:

A'. Amaral. Munidos dos cartões, os"pernetas" iam recebendo, a razão de
r.vil -ei; pnr cabeça, alé » ultimo. Ainda
íYraii pagos outro... oue, não podendo
comparecer, inundaram o seu domicilio

-• .K-inc c:.} cartas autlittuicas. Ao ío;lo
i*í:._,ca-*-".i--*e i*.o caitòt:*..

Algumas caras não se inoslrarain sa-
lisfeiias. pois sutiininliaiu que a dádiva"cs-sc maior. £-.cí_arai.i a qticixar-^o -<x

intenções admlnis-
trativas do actual
chefe do Executi-
vo pernambucano,
a mensagem do sr.
Borba tem, mere-
eido, por isso, os
mais justos cio-
gios de quantos sc
interessam pelo
progresso do grau-
de Estado do
norte.

Os seus primei-
ros actos r.a admi-
uistração do Es-
tado são a eontir-
ntação do propo-
sito do dignificar
o cargo, cercando-
se de auxiliares
por todo-» os tUú-
los dignos de re-
speito e da cons:-
deração publica.

São palavras do
govenu-ior:"Pelo passado

de cada uni delles,
passado que e
uma garantia do

presente e do futuro da acção dos mes-
mos, nesse empenho cm que todos nos
achamos dc trabalhar sem desfnllcci-
mentos, p«^a ordem e moralidade pu-
blicas, pela manutenção de um regimen
de liberdade, intelligentemente compre-
•hendida, de respeito ás opiniões e di-
reitos dç todos, de acatamento á justi-
Ça que devemos cercar de todas as ga-
rantias, a primeira das quaes é a obe-
liencia do próprio governo aos seus de-
«veios. Ao fazer taes, nomeações, não
uc preoceupaiam sentimentos, que jui-

go subalternos, dc inquirir pelas opi-
niões políticas daquelles cm quem re-
cairam. Tenho, sem taes preoccnpa-
ções, confiado os diversos cargos a
funecionarios que são capazes de tor-
nal-os realmente uteis, dc dcr-lhcs rc-
spcitabilidade e effieicncia e de mau-
tel-os como instituições encarregadas de
vehicular o progresso do , Eslado, o,
maior dos deveres da administração."

Passa em seguida o sr. Borba, a tra-
tar de assumptos palpitantes, lançando
as suas idéas sobre
malcriacs do interior do Eslado, melho-
ramentos que julga imprescindíveis, in-
adiaveis. O governo precisa facilitar a
eommunieação com os pontos centraes
do Estado, e para citar exemplos lem-
bra de todos o mais triste, ri mais
vergonhoso, em razão do qual diz fran-
cnmeiite, se não se der unia providen-
cia immediata que, "não nos devemos
considerar um listado civilizado", Re-
fete-se ás misérias do sertão por oeca-
sião da secca, onde "se morre de fome
e de sede, e ao cair afinal a chuva, de-
balde se pede a semente para o plan-
io". Dali recebeu o governa pungentes

appclloá Jc soecorro árj _Ioáír_.>;a-la.s vi-
•tinias, mas o governo ouve o gri'0

.Ias vietimas, e constata a sua impoten-
eia para aeudil-as. O governo sente a
justiça dos pedidos e queda-se deante
da impossibilidade material da viagem
<le longos dias, irrcalizavel, mesmo por
causa da secca causadora das desgraças
quo assolam as populações do interior.

í\Tão ha caminhos, não ha asua, não
ha pastos,

Não se pódc dizer civilizado o Esta-
do onde se morre de fome pelos cami-
nhos, sem que o governo possa acudir
aos infelizes acossados dn secca c que
no desespero dessa situação intolerável,
abandonam o seu lar e seus haveres
para morrerem pelos campos sob o ardor
do sol, famintos, abandonados pelos
poderes públicos, impotentes para am-
paral-os.

Só 110 dia em que a acção promjita do
governo puzer termo ás explosõe* t\a
violência filha da ignorância o do ctil-
livo de paixões «pue a educação, aitc-
mia, e puder levar ali o principio 'Ia
autoridade, o respeito á lei o á orlem,
o soecorro ao necessitado, só nesse dia

população, segura d,', paz e da tran-
da acção do goverai cn
der-sc-á voltar para .1 11.1-
do homem na terra, que

duzir, crear ¦: dar in-

i.- juros se qui/cr rcali,-
nidlioráiuentos, ou terá
i uma contribuição nova

de impO-íos para aquelle tini..
Tomado o empréstimo ju'i.u.li> ueces-

sario paru a obra, e realizada
conta o sr. Borba ter a certez.. >l
cm pouco "«empo, começarão 1 cre
as colheitas uo interior, e, com c
n imposto d" exportação e a activ
de commercinl ali e aqui na Capita!.
Começar-se-ia então em cou lições mais
favoráveis o resgate do empréstimo.

Uma contribuição nova, temporária.
CSCrupulosament: empregada naquella
obra e, cm seguida, compensada por
uma diminuição gradual nos impostos

que,

ida-
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radual
de exportação, proporcional íio au-
gni-lHo da mesma, acharia justifiw.ão
nos benefieios a esperar do _ melhora-
mento e seria paga sem diffieuldades
pelos contribuintes, dominados da cer-
teza de estarem concorrendo para um
bem comnuim a todos e grandemente
significativo para o futuro moral e nia-
'«rial do Estado,

A Força Publica do Estado é nume-
ro.-a <: cusía, por isso, unia àotimia çon-
sideravcl, sem constituir, entretanto,
unia organização perfeita. Ella, esta
mal accomniodadai uos quartéis que
agora lhe àcn^cm do sctlo, ma_? o sr.
Manoel Borba já está em negociações
para adquirir ao governo federal um
predio em que possa alojai*.! mais con-
furlavelmente.

Si4 a situação -fio Tliesouro o per-m-t-
tir, o actual governador «le 'Periiamhu-
co creará a Guarda Civil dn capital,
obedecendo, assim, a uniu lei do Esta-
do. Espera o sr. llorba poder tornar
em realidade essa aspiração justíssima
de seu conterrâneos.

Quanto á justiça dn Estado é mal
paga. lí' esta a .primeira consideração
que oceorre — diz a mensagem — a
quem estuda e reflecte, sobre a situação
dos seus representantes. Melhorar a sua
situação material é um dever a cum*
prii-, eis n que promette o governo «le
Ptíruambuco.

A' situação economico-financcira do
Estado assim se refero o sr. Manoel
Horba:

"Continuaram, durante o exercicio
-passado c primeiro semestre do cor-

can-
espanto

«•::. gra-
foi, cn-

_..;iuO.
Filho i\c\'l:\

no biplano
porém, devi-

O Seu vôo
realizar-se

entrou nos pcln
rkalacçüo*, um ho-
mem velho, de a?-
pecto respeitável,

iincd estamento
ven! ido •» düsse-
nos: — "Sou uni
operário, lenho Si)
aunos dc cdr.de.
brasileiro, republi-
cano dn propa-
gauda. fiz parte
do primeiro cen-
tro i-epubllcani)
que. se fundou em
Minas, na cidade
de Uberaba, c não
posso ipermiUir
que o Brasil, ."i
minha cara patna,
venha a s«*r, fu-
turamente vilapen'-
diado,. pela. não
satisfação do com*
proinissos que as-
sumia liara cc-:;\ o
es>ra!:.svin_|lv, ias-
venho declarar ao
Correio d.: Ma-
nhã, para, que
faça publico o
chegue ao conhe*
cimento daquelles
paiz. que ponho <
no 10 *r', d O:* h
numa fabrica dc que.

£____-.!Ili

dade do Julio, não excluindo os que¦"leram de Petropolis e Nictheroy.
Uma tarde macia de fim de maio

ci.chia do meditação as alameilas do
cnruticho''') parque, onde outr'or.1 o
fallecido d. João VI costumava ir dis-
trair a sua nostalgia rétíía d.t metro-
pele portugueza. liai ia ali pernetas de
gravata e pernetas maltrapilhos. 'Os
primeiros tiveram logo entrada e fo-
ram logo abanem.In no jardim. Hs
outros, sem humilhação nem queixu-
mes, ficaram do Indo de fora, todos
aguardando a checada do ex-compa-
nheiro c benemérito amigo.

Havia mais curiosos, é ¦«rdade, do
quo clientes, e os reporters e piloto
graphos passavam de uni lado para o
outro, numa azafama pittorosca «lo lo-
mar notas e bater chapas entre aquella
gente simples, que esperava resignada.
Uns velhos, outros creanças. vendo-se
aos grupos algumas mulheres, tambem
mutiladas. A policia civil mantinha a
ordem, não sabendo bem se continha
os garotos que dirigiam graçolas aos
mendigos conhecidos, ou se evitava que

i alguns destes vibrassem, ali uicsmo, as

maçada de ali, terem ficado, quando po-
diam na avenida, em menos tempo do-
In ir a parada estendendo a mão ..•'•
transeuntes.

Debandaram-se. A' sauli. no nortãc
aue dá nara a rua das Marrecas, «u-
centramos o velho de barbas brancas
oue havíamos surcrehciwido .1 nhiloso-
ohar junto .10 bitáío dc C^:ro Alvt-s.

Perguntamos:
--r Pot t..,> pouco, não valia a pena

o sacrifici-o'
O bom d) homem tornou a sorrir eon

picto-icoHn, dt:Dois, <lisác-nos:
— Olhe. meu rico senhor.

j-,!,',a são desillusõ.s. Xós se-.n
I s.mios que isto ou aiiniilo no-

acontecer as.iin. o inv;
oue lios a^oiV-

a
quiilidade 1
amparal-a, i
rural inUsfi.
é trabalhar,
strucção a

Depois d
a qucslão
viárias, o i
mesma franquez

role
irdar com clarividoii
communicai;Ocs fer

Manoel Borba, cotn
fala da

uin-

desi-

•.dro. anne-

:a\i-

da alinha e.lade
ei.*, «a lambem contava oue
cão fosse mais lar_a. F. ai)

a.io mai.s alegre antest1
r.ao estr.ii arr/ne;
tocou. Detis_ foi ser.:
{.Liiios satisfeito?.

íorríiuos -imbos,
ii «leda de prata que
Dhiloíophos "perneta
(:;.-.« o largo .Ia
ouc se dr-or.aa
ii: para dar lo__r:
noite, r.s funcçõi
concerto improvi

lido da
rvido e

tudo na
pre p.n-

¦ ha dc
nente o

. A;i«'z.,r
çxperien-
distribui-

zar de fei
d.) Ui_s:I-_iíião.

ma

parte am
todos nú

nie
ts-

rereben.lo oulra
ho estendíamos, -o

foi-se arrastando
l.apa. eniquanto o par-
a d.-.iuclla cerne iníe-

s que *. ão gozar

Xa acttialidade, p
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S. «V. DE AGRICULTURA
Íoü o titulo "O algodão na Para-

hyba do Norte" é o, problema da pe-
quena lavoura", enviou o sr. á.odri-
gues de Carvalho uma interessante me-
moria á comniissão executiva da Con*
ferencia Algodoeira.

Essa commissão recebeu lamber* dois
telcgrammaa de S. Paulo.

¦X—B»-*'—
Gibhs. in*
lí I c /. —

Central. — Hua

A morto
.Í"l'll' I'1 ,, .,

Campos, -S (A. A.) — 1'alleceu nesta
cidade o poeta Heitor «Silva, que con-
tava 25 amnis de edade ç era redactor
da Bolha do Commercio.

_'*}i;..ii(;i!>._
maior amigo dn
em todas as c.w
desta car-ital e

l-ASCUOAl-
lavoura; ene:

de primeiraindos os >•'.

O sr. Andrade
Sousa

CIMENTO
Xelcpliotio 834, Centn

Smiiu Luzia -02
— pau r.o PASSOS & c. —

SO' XA IA SA 1'ORl'UGUESB JOtó
Rua Assembléa, .10 — é que ss c::-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo 3$5oo.

1331 l-o.STi: -NOVA

Uma linha ilo
Bella Horizonte, __ — (.A. A.

Foi instalhda em Ponte Xova,
Rrande cnthiisiasnío, a Unhai de
Fioriano Ptisoto.

tiro

RUA S. JOSÉ'

rnaiu o nleu
i 

'dispõsiçio do Rover-
onorarios que percebo

sou operário, du-
"¦'•te o período que for necessário, para
pacamento da divida externa. .Nao sou
um embusteiro; faço is'o com a maior
satisfação, pois, trata-sc da salvação ua
minlia pátria c uão devo consentir que
ella seja aviltada, perante o mundo .

Esse velho, que teve tão nohre e pa-
Iriotico .procedimento, que preteriu tal-
vez vir .sacrificado o conforto dos seus,
pois tem esposa e cinco filhos, a possi-
bilidade de um uUrage á nação a que
pertence, é o sr. Francisco de Andrade
Souza, natural do Estado do Minas,
trabalha em uma fabrica de lixa, a rua
Figueira de Mello n. 3'-7 <-¦ é morador
á rua Caonerino n, 68, i" andar..

CWSC.vnXHA 6 a cciTCja IdCal

Aonde se P-.lciá*itsp„ahj!_- ir.cr um noivo ircrCT
::a CAUACA G1.AMDK.

(M 3367)-cm t m 
CASfATlXlIA ft a-_•
A's

5 3 dn
niii;it**.=-fc;ras.

corvciu
*-«¦¦

Idóal

r.anbã,
S*.icc*.ilc:ua Feijoada,
CADAÇA GRANDE.

nnblica, ponilerando que na ordem
ral ó lão palpi.aniü a ncoossidado dc
ensinar a lor f c:icrcver .*. *) povo do -rcu
Estado, como ua ordem miiterial -¦ a
de cons.ruir estradas que facilitem a
communicação entre os municípios •!•
interior e a capital.

Aquillo que as (."-iradas vão fazer, fa-
cilit.iudii a acção Io governo para re-
primir abusos > soecorrer flaçellados, a
instrucçáo continuará pela elevação do
nivel moral, «laudo aos espíritos a 110-
ção «lo dever, do respeito aos nossos
semelhantes c aos seus direitos: e.
quando un cada aldeia tocada pelas
estrada*!, que o sr. llorba achava dever
construir, houver uma escola, começa-
iá a dar-se a mutação bemdita, cessará
a necessidade da coacção. A instrucçáo
fará ns homens do trabalho, da ordem
c da lei.

A instrucçáo publica no Estado re.la-
mu inadiáveis , cuidada.'; entrc;.a. aos
poderes municipaes, ella e-tá em com-
pleto abandono. O Estado poucas ca-
deiras de ensino mantém c para vel-o.
basta dizer que «le um orçamento ne

mil conlos, apenas 50.1 são d
..bs ao ensino primário do

cuia população attiilge. entre
mais de .-• milhões de almas, lão,atra-
zndo csiá o ensino publico primário no
Estado que uma reforma se impSe im
niediata, inadiável.

Sobre o aproveitamento do território
do Estado, o sr. Manoel Borba II-
incuta que apenas uma parle delle seja
explorada com proveito pel.i cultura de
canna, sua principal lavoura, o expio-
ravcl por oulras culturas eomo cereacs,
frutas, etc. O resto do Estado é em
muitos Io;ar«*s pouco aproveitável. Mas
3.' cx. quer trabalhar, «T.icr concorrer
na medida de suas forças para o en-
grandeeimeuto do seu Estado, e, por-
tanto se compromcltc a fomentar a
cultura do algodão e a dc plantas for-
rageiras, próprias daqucihts localida-1**
estabelecendo prêmios pela
determinadas áreas.

.'_ capital <!«¦ Pernainhuco reclama
melhoramentos indisocnsavcis á sua hy-
gienc e á sua habitabilidade. Aos me-
'horamenios indicados, está tambem li-
gado o interesse da hygiene da cidade.

Os alagados e as habitações dos po-
bres constituem grande entrave ás mc-
didas preventivas de moléstias que rui
tal meio de scnvolveui e permano-
cem como attestado contra o nos-o
cli.ua, como depoimento contra a saiu-
bridade de nossa capita!.

O estado sanitário, mesmo em luta
com taes elementos contrários, é rego-
lar orae.-.s ao cuidado o esforços da
Directoria de 'Saude Publica, que o

«1 governador conservou tal qual
que continua a correspon-

-.«.'  ¦

da

rente, as causas geraes que v« ;n con-
correndo para .1 melindrosa) situação
economico-financcira em que se encon-
tra o nosso paiz, Xo Estado, essa si-

I tuação é ainda aggravada pelos exees-
ns melliorámcnios s;v0's r*j;n: .-s da estiagem, que reduziram

extraordinariamente a producção, tra.
zen.lo como conseqüência grande alta
nos preços dos genei 13 de primeira ne-
cessidade, o que tornou verdadeiranieit.
ic afflictiva as condiçõos do protela*
riado. Aqui na capita! a parnlyzação de
obras importantes, eomo as do porto, e
a reducção de muitas outras, tèm posto
ao desemprego elevado luimcro de ope-
rarios; c do interior, constantemente,
reclamam os nossos patrícios sertanejos
por auxilies que possam attenuar os
terríveis effcitos do flagello que assola
os sertões. Attendendo a esses pedidos,
Unho para ali enviado sementes, sem*
pre que algumas chuvas permittcni espe-
ranças de melhores tempos para aquella
zona.

A. reforma do nosso regimen tributa-
rio, no sentido de alcançarmos uma dis;
tribuição mais equltativa de impostos, c

i uma das constantes prcoecupaçoes de
Invcu governo. «V extineção dos impôs*

tos interestadoaes c unia outra antiga
liração de nossas classes produetoras-,

pela qual mc lenho francamente inam-
festado eni vários doctinicnttos políticos.
E 

"sendo 
da máxima conveniência, pro-

cedermos á abolição dessa taxas «pio
tantos inipecillios trazem á yida com-
mercial, dc accordo com os_ listados vi*
zinhos, que ainda as mantêm cm seu:?
orçauientos, deleguei, cm fevereiro ul-
limo, poderes ao deputado federal por
este 'Estado, coronel lialthazar Pereira,
para, em companhia de uni representai.-
ie da Associação Commercial de 'ler-

nambttco, estabelecer com o governo da
Parahyba tis bases para aquelle accorclo.

Os resultados dessa incumbência fo-
ram iuíús promissores, como já t pu» i*
co, tendo o exmo. sr. presidente da
Parahyba tomado o compromisso do
cmpcuhar-so junto á Asscmbléa Legis-
lativa daquelle Estado para -l"c «« tP-
nasso cm realidade aquelle justo
deratitm.

Conformo verc. dos qu
xos a nossa situação financeira vem
«- mantendo rm quasi equilíbrio, apezar
da crise econômica, merco da mtintitcu-
.•ão dc preços relativamente compensa-
ln-es dos gêneros de exportação que
eni. concorrem paia a nossa recita.
Convém, entretanto, não perder cite vis-

•! na confecção das leis «le meios e.
.,n «roi.ll, na obra legislativa que uleo
ealizar, que temos de attender a era-

... responsabilidades eom o custeio do
icrviço de nossa divida , externa, cada
cc/ mais oneroso pela baixa do cambio

sobremdo, com a finaliazçao das
duas do saneamento da capital, serviço
-nadiavel e que teu! de ser levado a
•abo, mesmo con. os maiores saci 111-
10;. e para o qual ainda sao iiecçssar.os
:crca de tres .mil coutos d. reis, que
errio de sair da n.'ssa rciid 1 ordinária.

Para acccutuar a gravidade des-a ti
tuação, qne exige uni regimen ue
ni-.im.is economias, de vossa
nha parte, basta attendermos para os
seguintes dados que resultam dn, balail-
ro do Thesouro eni .1" de outubro, ul-
limo; timdo-so encerrado o exercício
de I«ii3-iij!-t com o saldo dc.
1 -.5.7M$S.o, qne foi computado como
recèíta «lo exercicio de J9M->9'S,. .«-
cusa n balanço deste ultimo exercício,
ao encerrar-se, um déficit de
386:0135370. Isso significa haverem **'

de=pesas dc.-,.-e exercício excedido
quantia de 2.o.|i -.70O$Jio,,á receita ar-
recadada nn mesmo período, hemio
certo que persistem durante o exercício
corrente e se manterão provavelmente
uo exercicio futuro, as mesmas causa*
que deram lo^ar á elevação das despe-
sa3 custeio das obras do sancamen-
to gela retida ordinária, o baixa cam-
bial," tornando onerosjssimo o serviço
de juros e amortizações dos einpresii-
mos externos — de* ..'rer.ios agir com
extremas cautelas para o resta.Je.eci-
menti-* «lo equilíbrio de nossas finanças,
reduzindo ao mínimo os gastos .eerais
da administração e sivpprr.nmdo servi-
ços que forem adiaveis.

Para a situação em que so encerrou o
exercicio de i.i|-*i7'5 concorreu tam-
bem a grande reducção aceusada por
sua arrecadação, relativamente ás «los
demais exercícios, o que,principalmente
se verificou, quanto ao imposto de es-
tatistica, suspenso em parte p'-!o acto
de 7 de agosto dc 1914. «\;sím é que,
tendo sido de i.j./õ. :_|t<9;?r<io a reeel-
ta arrecadada do exercício de nn..-
191.1, a daquelle exercicio -atingiu ape-
nas a somma de, 11.307 :t*i..í'ji«. ver!-
ficando-se uma differença, para menos,
de réis 3.1(16:0039850, a qual deve ser
levada ú coma da crise commercial que
teve naquelle periodo a sua phase mais
aguda,

Para o,compu!o lotai da arrecadação
do referido exercicio dr ; 11.' -1 o t 5

A (axa sobre sacco ou fardo de ai-
godão exportado ou consumido nas fa-
bricas do Estado, rendeu ,11 :.SS$iJO;
a cobrada sobre saccos de assucar ex-
portado, produziu 189 ^."i."?.-l<*: e a im-
posta sobre saccos de cereacs exporta-
dos, montou a 7*jig$6io, dando um to-
lal de -'eS:.iii.i?070. Essas taxas foram
eivadas com applicaçao especial ao des-
envolvimento dos serviços de agricultli-
ra e de ensino agrícola.

No ¦primeiro semestre do corrente
exercicio já se nota um relativo acere-
seinio de arrecadação sobre o exercício
passado, a que leva a suppór que nttiu-
giremos á receita orçada pela lei mi-
mero i.iSo, de 15 de junho de 1015.
A receita arrecadada no nlhulido se-
mestre, dc julho a dezembro «In anno
próximo passado, altingiu á somma de
6.933'.I53$930, sendo de esperar que a
do segundo semestre seja superior á 'do

primeiro, como suecede em todos *0:i

exercícios, differença que este atino
ainda se aeeentuará pelo farto de ser
o "ãtock" de assucar a exportar nos pri-
niciros mezes do anno corrente maior o
a preços mais compensadores do que o*

que demonstram as saídas do mesmo g-
ncro, nos últimos mezes do anno pro.xi-
mo passado.

O movimento de nossa exportação i'"i
o seguinte :io exercicio dt: 191., a 1015,
segundo os dados fornecidos pela lie-
cebedoria:
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Durante o primeiro_ semeslre do cor*
rente exercicio attingiti esse ii-ovinieii
lo ás seguintes cifras:
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A realizaç
teriaes

MOVEIS A PRESTAÇÕES
BSI MBfAS

A policia encontrou hontem caido, na
rua Viscondessa de Pirassinunga, apre-
sentando ferimentos vários pelo corpo,
o indivíduo d. nome Manjei Vieira, d
21 annos c residente á mesma ru
Vieira, que é operário, foi victima de
unia syn-i>pc, sendo soecorrido na Aa-
sistencia c removido çm seguida para
a Santa Casa,.

ser :

[A. A.)
Pontes qui* vão

paradas
Belo Horizonte. cS -

ura, _e| A"-pedido do dr. Raul Ennco, prefeito
a, 118. |,ie ,\ra.\*á, o governo do Estado auxilia-' 

rá c..:u is:ooo$oo.>, a reçonstrucçfio
d_5 poufs sobre os rios Misericórdia,
Quebra-An;cl c das Velas, qv.e as ulti-
niaa encientes daninificaraai,.

eus grandes c nonre
ittcsta o estado sanitar
localidades do interior.

ío dos melhoramentos ma-
não será possível co.*n o pro-

dueto da renda ordinária do Estado.
A situação actual de Pernambuco i

a seguinte: arrecada cerca de -4 mil
contos de réis e, com pessoal aciivo
e inactivo e juros da divida interna o
externa, emprega cerca de iz r.-.il con-
ms. Os dois mil restantes são consu-
midos con o material dos diversos
serviços públicos, expediente de re-
partições, etc, e sí-rão dc todo aíisor-
vidos por pequena differença de cam-
bio co.» que tenha de cornar ^n.*i re-
nicssa de pagamentos para a Europa.
Esta é a realidade das coisas. Nesse
momento o governo cobra impostos,
que distribui: so íunocionalismo publico
e aos portadores de titules dc dividas.

O governo terá dc fazer operação de
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miram peia seguinte fór::
repartições do E*'.-«do:

Ucecbcdoria

as di-

• <*•-"•-,
Thesouro 
Cuilectoriss , . . ,
Mesa de l.endas . ,
Agencia, fiscaes . .
Crer.-. Western . .
Companhia do Ojin
Motadoiiro da Caban
Thesouro da Bahia

t>i:

-So

:i-'_554o
:.|uí;70
:.|i-i$090
8n$7io

j.|4:50o$SSo
YM4%7oa
4t774?6no

42:987$--o

Oa
o_.w

¦i cí1

a ,p o

n-59 im_:..9:0

Os diversos impostos orçamentários
concorreram na seguinte proporção para-.3. arrecadadaa rec
i.i-l

Exportação ....
Taxas dc repartição
Imposto predial , .
Estatística ....
Transmissão de pn

priedad. ,- 3 _¦ *

de

3-333:3.)o?ioo
r.iSi:i7l$S6o

9i3:o.i3$óio
245:;S7$43o

501 :.3;$;_to

tv-.U-.C-.--

foram cm
to. no porto
tes mercados,
exercicio de
10.631.775 I-'||<
de 8.799:032$;
cedentes de ou
nitiro scmesti*'

volume

(rcados, isentos
lo Recife, para di;
, ioj.1-17 coiti.T.e

1914 a i9!S. P

ie, dire

valor officia!os, com
4.077 :-ií3$".«.

O ?.*_:uí3'.í quaJra

mio
valor oni-ial

de mercadorias pro-
¦3 Estados. V. no pri-
lo correr.! e et-tct eicio,

p_-.an._o .-.431.«08 iri*
1 dr.

dá M ,.ro*)ijrs*í

M_£í . -
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íl'endo sido autorizada *pela lei nu-
niero 1.;336, de 6 de jur-ho de i.M,
jiara o exercício ile 1914 a 1,915, a de»-
(«¦sã de 13.266:58122b, niítingiraiu os
gastos realizados 110 mesmo exercido ú
soinnia "de i...6,.g :27G$.8n, sendo.
i2._?'36 :940$(j6o -por couta, dos diversos
créditos orçamentários, alguns dos
quaes tiveram dc ser elevados com a
abertura dn credi-tos siipplemcnlarcs,
«lispendendo-se por conta dos mesmos
créditos a importância de ij.1 ^«.S-Hio,
.: í .31.1 :npn?o.'io por créditos extraordi-
narios, afim dc oceorrer aos serviços
do saneamento c auxiliar a construecâo
,-la estatua do dr, Martins Junior, con-
íurine autorizações legislativas.

A idespcsa effactuada 110 primeiro
semestre do exercício corrente elevou-
fe á Quantia dc n,'o'84:(is8$92D, incluiu-
ilo-st nessa sonv.na -51 -.196^960 por
meio üe •créditos extraordinários libertos
pai* o cusleio do funecionamento do
Congresso de Geographia e dos stibsi-
dios de deputados c -senadores na ses-
t-i.o extraordinária de setembro do anno
próximo passado c Jiublicação dos rc-
spectivos trabalhos; c ainda das despe-
sas com a estatua do dr. Martins Ju-
nior.

As responsabilidades do Tlie.-ouro, ao
encerrar-se o Ibalanço de 31 de outubro,
consistiram no seguinte:

Divida consolidada:
Externa ....... 3S«'540:70o$ooo
Inierna ...... 21.1-7:65.$000

ao rev. Annibal Nora
XI

Ainda no seu nono artigo, referindo-
se ao meu folheto c dcsdenliando a
medicina espirita,., diz o rev. Nora:
" Diz s. s. que a Federação nada lucra.
Pois dizemos o contrario: O remédio
espirita é como a isca do pescador; sc
não pega o peixe «ao menos ceva-o, e
como s. s. sabe, peixe cevado é peixe
no balaio. (Nãp sei, pois nunca fui
pescador.) Já ve o nosso amigo, que
o Espiritismo joga na ccrtti, nada
perde e tem tudo a ganhar.""Se o remédio da medicina barata
lem tanta procura é porque o povo
gosta das coisas baratas , embora cilas
não prestem."

Em primeiro logar cumpre-me dizer
ao meu s.-.pienlissimo contradictor que
ser espirita não custa dinheiro e nada
adeanta á Federação, pois que cila
nada ganha, quer lia.ia muitos, quer
haja poucos espirilas. Não subsiste,
portanto, seu primeiro argumento, que
aliás nem argumento é, pois o amigo
nada prova, ao passo que cü sempre lhe
cito factos.

O seu argumento, no entanto, é
applicavcl á sua egreja, pois lá o fre-
guez . tem que marchar, emquanto ,—
não nós — mas a nossa doutrina exige
do adepto apenas a sua modificação
moral, de accordo com o Evangclhe de
N. S. J. Christo.

A' sua egreja, porém, como A catho-
lica, é que sc póilc liem applicar o tal
provérbio peixe cevado, peixe no ba-
laio.

Quanto
barata, o
que nem
I10nia.opa.liia
seu pontificado,-di

no assttmplo da medicina
reverendo sabe perfeitamente
todos os médiuns receitam

que bi bem .perto do
cm Manhumiriiü lia um

Divida fluctitanlei
Exercício; findos . .
juros (le apólices ilr

exercícios atrazadus
tsiio reclamados . .

57.268:35f?ooo

161:71.4:6o

S39 :"02$76o

721:415502o
No exercício de que dá conta aquelle

«balanço foram resgatados 2,19:100$ de
«polices da divida interna, tendo o
Tlicsouro pago de juros dos mesmos
¦titulos a importância de 1.092 :o95$sio,
além de 105 :,.,.(i5_!q3 dc juros relativos
a períodos anteriores. O serviço de ju-
ros e amortização da divida externa¦montou naquelle periodo á quantia de
2,,.S2:7,.2$2io. Convém salientar que o
«serviço do empréstimo de 1905, contrai-
«Io por intermédio da '-Caísse Généralc
de Ucports et Dépótn de Bruxellcs", cs-
teve interrompido durante ledo aquelle
exercício, tendo, entretanto, o governo
íenicttido a .quantia relativa an 1° sc-
mestre de julho a dezembro de 1014,
da qual X «.'5.000 se acham depositadas
no "London and Brazilian linuk", cm
Londres, aguardando o reatamento dc
relações com nlludida "Caisse", 

qv.o
se acha impossibilitada de funecionar.

A 31 de dezembro ultimo a divida
eoiisolidada montava a 5".c,;o :70o?,
apresentando a divida interna lima rc-
«jucção de 235:650?, devida a resgates
dos respectivos titulos realizados na-
«lltelle periodo'Essa reducção deveria ser maior, se
houvesse tido .-implicação' a importância
«ic réis i6C:ois$6«içl, q*,..e se acha esevi-

Ia para resgale «le apólices que
creicio c

n-.cdiitni que só rceeila allopatliia e,
portanto, medicino cara, que uão tem
mãos a medir. Sabedor como ...é deste
Cacto c argumentando du maneira por-
que o iaz, s. s. .demonstra que lhe fai-
tam meios com que 111c possa contra-
dizer; c, como prova dc que o sabe,,
aqui transcrevo uni trecho de uma carta
em que o meu confrade José de Souza
Leite, de Pirapetinga dc Maifltuassú,
me vnvia tres attefitados dc pharmaceu-
tioos da sua Ireguczia, *que attestam a
cíficacia das receitas -por elles aviadas.
Diz c sr. Leite: "ü rev. Nora tentou
contra o Espiritismo, porque elle aqui
não pôde arranjar muitos adeptos para
a sua Egreja. visto eslar o Espiritis-
mo cora a .verdade. O reverendo tentou
isso, porque aqui liem perto do seu
rebanho existe um médium espirila, que
não faz outra coisa senão tratar de
'doentes, mesmo prdtisUintes c calho-
licos. e não dá conta, porque os que
precisam d.-i caridade são muitos."

Os attestados são os seguintes:
"Attcsto 

que o sr, Guilherme Augtts-
to Emcricli, geralmente conhecido por
Cotta Iv.uericli, tem enviado para a
minha pliarmacia presei-ipções, que diz,
transmitfidas por espíritos médicos e
que os doentes a quem são administra-
dos os medicamentos prescriptos, na
maioria dos casos têm .sempre melho-
rado c sc restabelecido, não lendo eu
observado danino algum cm virtude
dessas rtpplicnções. Por 111c ser esle pc-
dido o passo e assigi-.o. Marihumlrim,
26 ile abril de 1916. — Eloy Ubirajára
Pereira, pharmaceutico pela Escola dc
Ouro Prelo."

"Pharmacia Magalliiícs. Illmo, sr.
Cott_i Emcrich. Nesta. Jin.igo c se-
nhor. — Satisfazendo o seu pedido
verbal, venho dizer-lhe que tenho avia-
do para mais dc 800 .preseripçi*.es suas,
sem que nunca tivesse motivo para ai-
tcral-as. Devo dizer mais, que a pobre-
za desla torra muito deve aos seus
cuidados e 'bondade, cuidados que são
prestados sem o menor interesse, a
ponto dc prival-o dc cuidar do que é
seu — do quo sou teste munlin. Este
ai testado não tem caracter religioso.
Sem mais, creia-mc amo. atto. — Al-
fredo de Magcs. Queiroz.""Ufano, «sr. Coita Emcrich. Amigo e
senhor, — Respondendo a sua carta,
lenho

quai

não foi levado a effeito no _.
i° semestre alluilidos,

A 31 de dezembro ultimo
depositadas ar, seguintes
lenccntcs no Kslado:
No- l.ondon atui lira-

_zili.üi Ur.uk
.'«'"¦ llat-.co do Recife .
Em caixa ......

Ciinip:

10 que

" no!.-
ritos (
lazer

tltic a essa da
iinarios itiulia o

além

«íe

face

«apólices alia

:n*s segi cj debi

dizcr-lbc (ine, durante dois
mezes tive ensejo dc aviar muitas re-
coitas suas, sem ser preciso modifi-
cai-as. E que sempre ns achei dc ac-
cordo eom os melhores formulários.
Sempre no dispor, sou de vnicc, amo.
atto. — Euclydcs C. Pinheiro."

A' margem da guerra

IMPRESSÕES DE UMA
JOVEN ENFERMEI-

RA, DE VERDUN
A vida dc nma enfermeira, na frentie

le guerra, não diffcre muito sensível-
nente da que sc observa numa enfer-
naria nos hospitaes do interior do paiz.
Juando muito, existe para a primeira

. emoção do imprevisto, Todas as ma-
ibãs, perguntámos, ma j-erdade, umas
is oulras:

— Que haverá hoje ?
Irregularmente se produz um neoute-

ànento que sc uão esperava: a chega-.
Ia de feridos cm maior numero, que de
•rdinario, evacuação do local respecti-¦o, visões mais ou menos fantásticas,
oisas assim.,.
. Uma das particularidades, porém, da•Wa de enfermcii a, na frente, é o cs-

lirito de iniciativa, que é preciso can-
inuamente despender. Con. baslanre
.requencia, necessita-se de piedicamcn-os ç viveres. Assim, torna-se necessa-
io fazer muito com pouco; corrigir as
.equenas difficuldades, que permanente-
nente sa offerecem, dar uma variação,
..pparente, ao menos, no fundo das coi-
•as sempre cguaes; procurar romper cm
¦ouço a f,Tíigan'.c monotonia do cs.»e-
itaculo, offerecido aos enfermos pelo
.'Oritiiüio v.'ic'"e vem dc um pequeno
,'rupo de pessoas, demasiado occitiiadas,
làra perder tempo.

Os feridos pouco perniaiiecrni • nos
lospitacs de campanha.-Se sâo opera-
jos c supportam viagem, são logo trans-
feridos aos hospitaes Jo inlerior.

O dia distribtic-se, no hospital de
freute, como no do interior.

«Pela manhã, visita, vendas c outras
pequenas operações; logo após, o almo-
o. Quando os feridos terminam a re-

feição, a enfermeira pôde deixal-os um
momento, voltando ao principio da tar-
le, hora reservada 11 correspondência.'
Esse é o momento das confidencias,
liiando 03 enfermos .pedem lis cmfer-
r.eiras que tranqüilizem as mães, infor-
n.-uido-as dos nomes das photograpliins,
.ue lhes são enviadas pelos entes que-
idos. Em seguida, começa dc novo o
rabalho. Chegam 'mais feridos, qne
.recisam dc ser operados. Essa tarefa
dura r.té á noite, quando se interrompe
um pouco, para a segunda refeição, re-
-iicetiindo-se depois, Iioras a fio. Após,
é o .imprevisto, que lança o alarma na,
«fuietude relativa do hospital: 11 che-
gada dc um ccppclin, a entrada de uo-
«os feridos, a gravidade de um dos ope-
adoSi.. E' Jireciso estar-se sempre

alerta.
:\s iiislallações produzem esta impres-l

são.
Exoeptiiando a cama, toda a habita-.

ção da enfermeira é feita de caixões
vasios. Uu. coberto com um pedaço
de panno, (iu*e -serve de .mesa dc Ioi-
leilo; outro, é o armário; 111:1 terceiro,
a niesa-secretária, e ou'ros menores,
cadeiras, .Nas ruas, tambem as enfer-
meiras se .sentem militares, podendo
ircular' livre.nic-ntc, *pc!as vias de \'cr-

dun e seus arredores.
A vida das enfermeiras, porém, liuvia

mudado muito, desde que sc começou
falar da offensiva do inimigo. Desde

então. cc>nt..rchen-deram elb.s que iam
ter logar acontecimentos de grande din-
porlancia e, ao mesmo tem.rio que pre-
paravam caixas de compressas e (1-- a'1-
godão, escutavam o cst.iin-.pido dos ca-
uliõcs, Certa vez chegou, cm tlctcrnii-
naiJo hospital, o nosso, a ordem dc não
serem recebidos senão moribundos.
Cuidou-se logo que o hospital iria ser
trasladado.

A idéa de se ter, entretanto, dc
abandonar a casa, onde 'haviam passa-'
do tantas horas de angustia, tornou-se
lão penosa para nós os enfermeiros,
que só víamos os acontecimentos pelo
seu aspecto favorável.

— Chove muilo!—exclamou umaeti-
fermeira, li o certo é q-.ic. com essa

Sóciaes
DAÍ-lS INTl.MAS

1'azeui amnis lioje :
o menino José Pclip-s, filho do sr.uclli ;

a menina Nalr 1'crrcir.i, filha do lc-llento ptitrâo-infir do Arsenal do «Marinliadesta capital Joaquim Manoel Terrclra •
a sra, d. Adiüina Mosa de Almeidaesposa do/corpticl Augusto Henrique de iuiincida, official da secretario do Interiore proRciiitora dos doutorandos «11 mediei-

mJ T"1?? "-',USS dc Almíli» ° Kcl*'"iflioss dc Almeida ;n s.-a. d. Leonor Horta Rõbállo Fcr-esnosa do tenente .Joaquim Kolxillo

Jo3b

filha do. sr.

o major re-
Alfredo _C;ir-

.'.ie recebeu
5 autlgoõ ca-

reira.
Ferre
,,~ n. ?e:i'inril.-i I.eouor EintcJíaiiecl^ Rcii Pinto.— Fez annos ttn.c-ltoi.tcm
formado da Brigada l'n!ici,.l
neiro, residente cm Mendes,
iiummcros toleBrammas «los seuiu.-iraj.-n c amigos.!.': * *CASAMENTOS

Contraiamiu cnsamctito n crMonteiro dá Silva, copitulistá rcboocCT, Kstedo «le Minas, c anlio.-iiii Cctiovcva Monteiro Dini-ra. Iiüia do itiiportcntc fazendeiro e capi.
fuutuieiíâ; c,jrüIU''1 K;"irig" Diui2

F(ffccltiã-so 110 «lin 
"30 

do corrente òí en.taçc ijinlrmioiiial do dr. Roseny Silva, ,commlle. Aurora iNogueir.. de Vascoiicellus. íi-Um dns ídllecidos major Francisco A. Vis-eoiiecllos e dc d. Americi R. Nogitcirá 'so;i>ni:!« uo coronel Adolpho Vascoiicellom Oocto (çii-ll trr.i lognr n 1 hora dn tarde co religioso as 2 horas. Serão paranj-ninlin.,Wt -parte da ¦¦noiva: o professor dr. Ver«ando Jlngalhües e eí.iot:.: e por puni donoivo o coronel J. V. Vim _ad_ J'd;-^c.s•_!l .Miranda e esposa.

Instrucção militar
collegial

No Gymnasio Pio-Ame-
ricano

A instrucção militar reinistrad.i aos
alumnos do Gymnasio Pio Americano
está sendo desenvolvida com proveito,
graças á acção profícua do dr. Araujo,
Lima, dircctor-proprieiario desse esta-
.beleeimento de ensino.

Os alumnos exercitam-se duas vezes
semanalmente no manejo dc anua, evo-
luçõcs c pratica de tiro no alvo çom as
armas que estão cm uso no icxercito.
Ante-hontem, os alumnos maiores dei.)

.annos, organizados cm um .pelotão drç iu-
fanteria, armados a fuzil Mausér, cmuii-|
mero de 45, partiram, da sédc collegial, ás
7 horas da manhã, com destino ás niat-
tas do alto da Tijuca, afim d-e ali rca-
¦liz.ir c.-cercicios tacticos dessa .pequena

S-ÜÍ-iijj-j,...--CT^^rrc-T^nmM--8M'Wi-ll*IJ^lll''^^^ 1 
-
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•V] unidade.
| Após a passagem do local de

| da "Caseatinha"," o pelotão to

¦A-freí..}
iilenti. cai
gentil' sc.

J..l:it|ltci-

«I te dc ;.
ffccíu.-idos

n

oliccs 11.111
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"Caisst "
semestres

na impor-
lios dois
airnzados,
tancia de £ (.0.01111.
que ao cambio

:.«¦!'!•.! monta npproxi-
ir.ujaineiitc a . . .

cela:
Ias) .

(oGcri-

verciro cx

En:

00 tle f:
. perlcnccutes
«iruiniias:
llanco do Recife
Eom'..- ilanli .
caixa do Thesóuro

^.o^í' :ní)}:s;

Estado,
cm depo-
as seguiu-

;~ ;042?5j*o

Gé- j não pódc
: to, quem

1. rS 1 :*ií;õ$_:.,(«
O,pagamento ao funccimialisino e mais

Sirv;ç'ns do _Eslt«ilo, inclusive juros do
empréstimo interno, serviço dc amor-
ti::,«çã«i e juros dn divida externa,,
.-'.elmm-se em dia, com exctpção apenas l ridad
«ias .pres!a;Ses a pagar ii "Cais
iiérale", que ainda não foram satisfei-
ias. *;-*o:- não poder a mesma recebel-as,
eomo acima ficou di'.o."

Tais são, cm resumo, as informações
s.*!.:e a vida administrativa do Eslado.

i-.niiiuicadas ao Congresso Legisiati-
Pernambuco pelo seu actual gover-

. o sr. Manoel llorba,
"*"~~*"— " imltU.j^i» Q^_) -^f- j_*lr^>n .

ii *\si..vi'ie.\

,do

:ici'MA
¦jus.

BltO lis

SANTOS DUMONT
Ü caricaturista Ivan e as

homenagens ao aviador
brasil eiro

Estes attestados são mais uma prova
que o reverendo é imprevidente c nicí-
leu-se cm matto sem cachorro «ine de
lá o tirasse.

Os espíritos que em geral receitam
cxisliiTni ltomajopathia, receitam tambem alio-

per- patiiia, medicina cara, quando é preci-
so c onde não lia facilidade dc arran-
jar liomoeopntliin; e receitam tão acer-
ladauicntc que nem os pharmaceuticos.]«•! :*.*7i.-.:ou ^ni qllc modi íi car as formulas.Agora diga-me: que ganha o Espi-
ritismo com isso? Onde é que o reve-
rendo já viu um espirita sincero ganhar
alguma coisa cor.i o Espiritismo? Julga
o rev. Nora que o sen progentitor se-
ria espirita se o Espiritismo fosse o
que o reverendo o quer fazer? Não
acha qne seria mais sensato da sua
parte tornar á casa paterna e dizer:
Pae, errei, dác-nie luz c forças para
qne enverede 1:0 bom caminho?

Tambem não tem razão na nffirma-
ii... de que 11:11 criminoso poderia di-
zer ao juiz que o seu barco agiu for-
ç.ulo pelo espirito a praticar um crime.

Cada qual tem a responsabilidade
dos seus netos, e sc lia casos (iu (|',:e
um indivíduo coinmeltc actos forçados
pelos espíritos, este indivíduo, a nao
ser que seja um obcedado ou possetiso,
é responsável, ao menos, perante á lei
de Deus.por ter dado aecesso aos nvios

j espíritos peius sentimentos «_ue o
I animam,
1 Jesus nos ensinou qtte orássemos c
I vigiássemos pnra não cair em tentação.

Ora, quem couber.• o Evangelho —• c

I todo 1 spirita o deve conhecer — u^io
cairá, desde que use «lu meio que Je-

! sus icconimctida. Desde que cllc ora c
I pele forças para uão cair, estas lhe se-

ladas, s.* ille :;.; pule com -m::Ci:-
Sobre csíc ponto, creio que

haver duas opiniões. Portan-
conhece rslc recurso, eai.i

i apto para vencer «as suas mazcllas c
dominar pelo nvJitos, 111: grande parle,

¦ as suas paixões; c se náo o faz, a
culpa é só delle ; sc não usar dos meios

1 que Deus põe ao seu alcance, o seu
1 sofírimetito uo futuro será muito gran-
I dc, mas não eterno como pretende o

rev. Nora. Este ponto, porém, cu pre-
firo dcix.-tl.-_p par:: resolver c«.:n o re-
verendo nti além. pois convencido es-
tou que inste mundo não o convence-
n i, visto que os sins interesses não
íli'o permitlcm. Isso n.csino, só depois
:io reverendo despertar do torpor de
que será licommc.tido na hora da sc-
paração do envolucro carnal.

Sc não lhe respondo com mais pres-
leza é por falta dc espaço no Correio;
mas pódc estar cerio que uno lhe fi-
arei devendo resposta a nenhum pomo

.'W.\TINl!.\.
m-.-lIio_.es eoi--

O c'.l

"l.lip!

1)11

11I1:

:luris!:i Manlips Per
que adoplou o conhecido

«ie /run, dirigiu á Oircc
1 bib Urasikiio a scguinl

una directoria do ;V. 1-- Desejando assoeii
nagciis _ao nosso patricir
mi, t:io justas <• ncce?*.:ri

iilui uffei-ccer o meu ccuc-.tr:
:.: nas festas que eo:n este er
:.-.:de... .propondi.-iue ;; c:«cc-,
eatrrs ou sai::- con.!i:;t:.-.s. c.

«ie desenho que ce'•ecialiíl.ide, espe
i.a nn-".li-.ia iias niiiili
tun atíractivo modesto
:•« brilho dessas festas
S.rcdigulizar r,s meus .
tendo sé-de dc rccianio, «seus*
tar que só a admiração «,
Santos Dumont me anima j
recimenta.

-Se aeliardcs que a evlii1
possa de qualquer maneira
significando c a expressão d:t
mciiag-jiis. é com muito pra
ponho ás vossas ordens.

Rio. 37 de maio dc 19-6.
«*r«*-«*»-f-^-<r-&.*"---'

HAXSKATICA,
ÍTIAÍ ':>IA s.üo ns
ve.ius.

Ira dc
pseudo-
.iria do

carta:
o Ciub

.•-me ás
«autos

.5, aqui

que valha 1
EtOXER.

P. S.— No
onde sc !é a
ler-se omníjri

l".na discutir.

meu ar
palavra

IÍTO ue
oninipe

l-"i:nn.

de maio
:iíe, tiL-vc

huva, não podem os inimigos iniciar
o ataque..,

Esperava-se. Por fim, o sol .-ippnre-
cia, na atuiosphera liumidu. Mas^ certa
manhã, ás ii horas, um ruido mais for-
midavcl «lo que o que fora ouvido a
4 de junho e a 1 de outubro indicou
ás enfermeiras que o bombardeio da
cidade começara.

ü alarma foi geral, nos alojamen-
los, nas enfermarias, nas casamalas,
por toda a parte.

Poucos dias depois, foi _ baixada a
ordem tle .mudança do hospital.

A partida foi dolorosa. O pessoal do
hospital caminhava em colunina forma-
da de 4 a 4 indivíduos, com a mo-
cliila ans hombros. atravessando ruas
desertas-, cheias dc escombros,c ruiniis,
ladeadas dc casas r.icio demolidas pelos
canhões longínquos. E poucos dias an-
tes. entretanto, estavam , essas ruas
cheias dc gente e dc movimento.

Chegaram, por fim, os enfermeiros
á certa parte do caminho, onde sc acha-
vam vários caminhões-anl«imóveis. Par,-
saudo ás bordas da estrada, de retira-
da, vinham tambem os últimos evacua-
dos da villa: mulheres, velhos e crean-
ças, c.tda um dos quaes conduzindo os
seus bens c as suas roupas, em pc «uc-
nos embrulhos.

Contemplando c?sa gente, _ compre-
Iiendiam intimamente os enfermeiros
o seu dever de sacrificio pela popttla-
ção infelicitada p«!a gu« rra.

Mas os feridos marchavam egual-
mente, acompanhados pelos tun ceio na-
rios do hospital. Cliegnji todavia certo
momento ;i ordem indiscutível c impe*
riosa da partida definitiva. As enfermei-
ras tambem, nesse particular, querem ser
"militares", e obedeceram, de íacto, á
ordem, sem ínurnuiraçõcs. Com as la-
grinias nos olhos, de3pc1liram.se ellas
dos seu.-, enfermos, subiram p

.VASC1MEXT0S 
' "

l'oi enriquecido 110 dia 36 tio cor-cile olar 1I0 .sr. Paulo ICmilio «le Oliveira, coino iiasciaiculo do menino Luiz fóuló.

co.vi-Kr.ií.vcnAs" i-:
A Loja Thcosophica rerseverança. rea-lizoii iliontcm, «ilomingo, sob n prraidenoiadn dr. Periniiiio Carneiro l.cãu, a con-

lVZZZÍ í°. t' Jos:- Jpaaüim Firmino,sobro o .estudo comparativo ilns retiglaèsU/orador, tratando das sete ImportanicsrellffiBes, que esaslem. demonstrou as _&.SC3 e :« nuskfio do Iiidiíismo c Kraínift-iiiiiuo, cevendo proscgttir ne.-te osfttdbna conTorciieia que so realizará no i\Zmingo ii de junho, ás io horus da ,iiki«
Ao terminar a coti.crcin.i.1, mie tliirçu

S, mlS3 
" .":'r1i'r iai ciitauiBrasficaíiieii-te muito applaudido.

CompaTcccratn niuit_H senhoras
Inciros, (pie forniu convidados
Multes unem'.;™, d.*, i.„.ja Thceunphlcti":Ir. lçinunio Carneiro l.eão, sra. d. Iso-ui.t, Mciidonça Firmino e ten esposo dr.
)osô Bemnlint-íPiriaino, d. Maria Adélai-de So|edaiIo l.opes. dr. Rnymuudo Scidl,
professor Anseio 'lortcroli, 

ccminandáiité
Joaquim hnrmeiilio, Vieen
ícisor Mauro Montngna
Kopke e Celio Jtacliado.

Si :|: íi

eavn-

Costa, p:
ü.to

Cr.LT.S 10 J-KSTA.S
O sr. Joaquim de -Mel!.. Polliarcs. fun.

cclonario «!a Itrcfctíttra, para sb.cmiisiir a
passagem do seu anniversario 'natalicio of.íoreceu aiitc-hóntcni uma feta 'ás 

fauiilias
des sitas TClaçCcs.

O palaceté ilo sr. P.illiarcs á rua Pr.
Mala I.a. ei da, ás in Imr.-.s «h noile, rc-
RotR-tm-a d amigos, ,üo llie foram levar-o
testeatunho .lo re:: ni>rcço e du sua cjnsi-
dcinçiio.

Afeita leve inicio con: a c:;cc::i;"m do
seguinte.concerto, organizado pela sra. (lc-orgina Palliares, que teve .primorosa 'e.';c.
cução por parte dc todos es que nelle to-«rr.i_r.ini parte:

PKl.\fEIl.A IWKTlv _ T rrinta c.-.-rzra
. piano; mct-.™ Maria Ptiiharcs; 3 .Mqs- Isenet^ Uoerct de Mhnon,.canln; mlle I.,lvi
de Larvalho.; ;: Spimllcr, Vctix des va. I¦gi.ics, piano, ml.-. Helena llevilacqua; 

'4
J.imonctti, Madrigalc. violino; «lr. M. M.-.;.«';>ld; 5 Cliopiti, Pòlonnise, .piam,; nillc,
Carlinda; 6 A. Vianna. Primavera, eiiitlo;
mlle. .Mercedes MiPaütiti de Soma.

SlX.r.XUA 1-AUTI-; - , RvWnstcIn. IIIlinroarolle, piano; 111'ic Helena llevilacqua^
2 Itainpoerti l.vlugrim iie Wagucs, vioátib;'dr. M. Mátivalil; 3 l'oue!üllc, Ciocòiiila,
eanlo: n-.n.e. Cândida A. Mattos; 4 Cito-
pin. M.izt.1,,1, piano: mlle. Carlinda: ;
Piiscud. l.a lloheme, caino; mlle. Mer.Jlulaauli do Souza.

denomina-
ornou o

dispositivo .para o serviço de segurança
cm marcha; que foi feita na extensão
de dois Uilametros.

Escolhido o pomo apropriado na fio-
.resta, bivacou o .pelotão, ás 10 horas,
sendo servida a segunda refeição (ai-
moço).

A's 11 horas, entrou cm forma o pc-
lotão dc alumnos, para exercícios, na

O-rdcm aberta, concluindo .pela oçcnpa-
ção 1' defesa de um pontilhio situado
na estrada da floresta.

Proseguiudo a marcha, a vanguarda
do pelotão, á 1 hora 'da tarde, teve con-
tacto com o inimigo, representado .por
uma secção de silhuetas, dispostas cm

.linha de atiradores, na estrada.
Obedecendo ás instrucções, o cont-

mandante da vanguarda iinmediatameii-
te abriu togo com a 1" esquadra, rcsul-
tando o effeito do tiro a çjo metros
cm 45 disparos ser de 55 "j" de 'tiros
acertados aos alvos.

Aproveitando o ensejo, o instructor
niiliíar fez com que todo o pelotão rca-
lizasse o exercício dc tiro, que concluiu
pelo fogo collcctivo com resultado sa-
tisfafltorio.

Em columna de esquadras, regressou
o pelotão até a estação da Usina, ina
Tijuca, onde. tomando um bonde espe-
ciai, chegou á íéde gymnasial ás 5 horas
da tarde.

Eutliusiasmado com o cxcrcicio de
campanha que efíoctitaram, os alumnos
du Pio Americano com o devido cou-
sentimento, pretendem, no próximo mez
cie junho, levar ;t efíeiio outros exerci-

Vícios, acampando r.as florestas da Ti-
jucá. dois dias.

Cominandou o pelotão dc aluiunos o
reservista 'Carlos Saloniouosvosky dc
Bivar, com -raduaeão de 2" tenente, i
sargeulos Alnarilio Succnn e Alcides,
llisuti, cabos de esquadra Kobcrlo de
Sá Henevidcs, Antônio Maccti «Mireu
Silva, José Siqueira Eernanilcs e Alva-
ro Perdigão; soldados Antônio Ilernar-
des «le Ereitas, Joaquim Câmara, Kolan-
dò Monteiro, Atuádio do Valle, Dcoele-
ciano Mattos, loão Palnieiro, Samuel
Haratal. Christiano _ Villela, Pasehoal
Caruso, Enderico Villela, I.uiz Ilian-
-chi, José Zieze dc Oliveira, Ary B. Su-
c«na. Kelisber-.o Natal de Carvalho, üs-
walilo Cavalcatiii, Álvaro de Dliveirn,
Oscar de Oliveira Ede tle Oliveira,
Adolpho Abreu, Galnt Santos. Dario
Teixeira, jSulvcnio dos Sanlos, Ilenn-
que Silveira, Norton Aguiar, João Ma-
cliadò, Vasco Silveira, Pedro lílallet de
Lima. Eduardo Loureiro, Frederico Ca-
polli.o, Octacilio <!c Figueiredo, Leo
Reislea e Eelicio Santos.

¦M <* *m * um-

RHUM

recuei

^etíiiiu-sc profui
annivcr.vsari*ittte

.SU

amiiíos e In^i depois
iinei ccccllcnta orcüc
11011 ao amanhecer.

ircrn dc
í':.iid;..li>

o 'hailc
(lorrs. perwl.i
'por divcr:-vi.i

VIDA

EM
VIAJANTES

'Ilospeanrnm.se .hontem na jicnsüo N*>-
gueira: Aurélio Harcellos Almeida, Pé Ma-
noel ferreira, dr. Nocniía Aguiar, lílisario' 

, "f, Souza, José Mariano Almeida, Adol-
pito Perçira de Me»'doin;a. Francisco Jt;ts-"rireiilias, e senhora, O-cgario «los Sanloa\ tanna. Antônio l.ima Vianna. Albino Mu-
tins Villas Iioas, d. Maria iMassana c fi-
lhos, Joviano 1''. .Jla-lmdo. coronel Atuo-
nio M. da Silva c fami ia.

Ao Iioíel dldho Iio-ípcriaram-se hontemí
Josú Polingeiro, Julio lioelia, ^'icoün -SIús.
Bell. Pedro 1'civa, Oadoíredo da S. .Mi«
randa. Nicoláo Castello. Augusto M. Lco«
poldo Sampaio, Antônio Affonso de An-
dra.lc Leite, e Krancireo Affonso de An-
drade.

tiuto-camtnhões. íjue
duzir á estadão niais
outros infelizes feridos e
lhes aguardavam o caridoso
E 110 uovo hospital, a vida,
mente, rccor.i

deveriam con-
próxima, onde

e mutilados
cuidado...
monótona-

ria repelida...
l.niiliu T.KYl.N*..

ir.\NSI''..\TI<A.
UIA01.UA são ns
ve.ius.

CAlSOATINHA,
iiu-llu.i-1's cer-

stas do encerra-

. Comnuiiil.i-í. çc-
mdíis d.) As vi

Ainda o incêndio do Morro
de Santo Antônio

Proscgiiiii ainda hontem, r.a delega-
cia do 5" districlo o inquérito sobre o !
incêndio que devorou os barracões do
morro de Se.ulo Antônio, deixando r.a
mais desoladora miséria centenas de
pessoas. O delegado Albuquerque Mello
ouviu o sr. Casemiro Gonçalves Gar-
cia. fabricante de "agua sanitária",
declarando o mesmo que lui tempos
receber.1 uma proposta dc "Casaca de
Ferro" para incendiar uma casa, não
dccliuamlo elle qual dellas, o que r<í«
ousou indignado. Casemiro affirmoii
mais que proposta ideniica foi feita a
Antônio Ribeiro dos Sanlos. cx-empre-
gado da Brahma, que chamado a depor
negou o facto.

Ambos foram acareados, mantendo
cada quai as .«tias declarações. "Ca-
saca de Ferro" nega, declarando que
nem sequer conhece Casemiro.

O iumicriío pros^ue.

UELIOTOSAS
ASYJ.O ISADIü  1'.

mento do .mez «ie Maria.
1'ia .1: de maio. 6 horas,

ral das professoras c edite
tí Iioras, .Missa festiva, Comniiiiiliõo gcr..ldas Associações e nvais persoas devotas «Ia
Virgem Iiiiniaculada e lVucgirico de Norsa
bcniiora ao lívanecllio .pelo celebrante moa-
senhor -Amador llueiio ,i,*. liarros: e lio.
rr.í., Admissão dc Aspirantes c líilhas ds
Maria 11a respectiva Associação officíatnlo n
cardcsl, ri, Jrmduim, arcehisjio Metropo-t-
tino; ;t_l*,or;n, Distvihitição dc diplomas .pela
flircetoría da Associaçüo ..Mnutci.cdorn i!:i
iu;'.-.iicia,_ soh a preãiilencia do cardeal, de
cujas mãos rccrticrào os ílíplomns os" Qtieforem coiitcmplados pela mencionada -Uso-
eiação,

1>:.". : dc junho --- S Iioras. Commtitihão
geral das Aff.-.eiações do Asylo: io horas,
iliísa1 1'ontifieia! pelos hcinfeitorcs «Io ..sr-
l-i, ofiieiamlo ínc.iscnlior Amaiior Uueno (lc
liarros. r.ssistido d.*s sacerdotes: tnonsetilior
J-ellif, e padres N'in.o Minelli e Allicrti'. O
pancsyrico sn.i feito pelo conego José Con-
cave.: do Rezende. U coro _»rá' 

'cuecutado

por i.rofcs-soras e meninas do Asylo que ie-
varão .** l.cila Missa de .*. .l.ui:, ccnmimnlia-
d.i pclo 01 ção Senta 'Cerilia: 6 Iioras da
tarde. Solenne Coroação de Nossa Senhora
em throno clcgantc-.uciilo *i-.-ci';.rado, ladea-
do «ie nove meninas, ivpreseiilan lo 03 novecoros angélicos. A tribuna s.im.ida sr.rá;oe-
cupada pelo coacgo'_d.. Marinho. 11 neto
Peru presidido pontificiaUncnte por inonsc*
nhor Amador Iliteno de liarros, r.cclvtado
pelo iiiopseniior l.cüi., conego M'or.v«.o e
padre «Nino.

DE
Ernesto Souza
Com Iodo, Glyce-
rinnoHypnphos-
phitos de Cálcio

e Sódio
Tratíiracntoccr-

to das Bron-
cintes, Asllnria,

i\/inor.C 'tuberculose
I VJt/nwQpuimnnaT, r.tclii-

tismo.
TOXKArPOr>ER()SO I

fi!lA \.\ DO &,V.-1" tle aiiii-co 14
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DA TI.KÜA DO SU, EXKMS

l"ina visita «tos enenones
do lmi.vo Aniiiüonus

Fclcm, zS — (A. A.) _ O gover-
no do ¦listado mandou ao B.-rJxo-Amazo-
nas, o chefe" da •commissão de assisten-
cin aos cflcaolislas, qtte verificou o
convicto abaivdono e;u tjue se cucou-

prejudicado!
pie

O nonagesimo sexto
dia de batalha

Paris, 2S (A. II.) — O nonagesimo

sexto dia de batalha foi de resultados

excellentes para os *fraueezes: todas as

operações offensivas dos nossos solda-

dos se effcctuaram cm condições satis-

faclorias, havendo ganho dc terreno çm
vários pontos. As reacções allcmãs,

embora encarniçadissimas, notadamente

em Cumiéres, Iracassarant sem excc-

pção. Todos os ganhos do nosso lado

foram -inteiramente mantidos. O híímí-i

go oecupa ainda metade da aldeia dc

Cumiéres, fazendo, nas linhas frailcozas,*

um saliente, onde a sua situação pare-
ce precária.

A luta continuava á noile, ao norte

das pedreiras dc Haudromont, e des*

envolvia-sc ainda favoravelmente ás ar-

mas franeczas.
Melhor prova não sc .poderia otfe-

recer de que o iinnienso esforço alie-
mão em nada inip-^ssiouou os heróicos
soldados da França, cuja maravilhosa

galhardia, cujo ímpeto extraordinário
incessantemente sc iiffirmtirnm no re-

dobramentode esforços cada vez mais
.merecedores de admiração.

Paris, aS (A. A.) — Por uma com-

municação do Miriislierio da Guerra,

publicada pela imprensa desta capital,

sabe-r,c nuc os francezes atacaram esta
noite as posições conquistadas pelos ai-

lemães em Cumiéres, obtendo êxitos

parciaes.
O inimigo tentou contra-atacar, sen-

do, porém, repellido com grandes per-
das.

Paris, 28 (A. 11.) — Escrevendo a
v.ni amigo a respeito da defesa de Ver-
dun, Sir John lèedmotid, chefe do I\-ir-
lido Nacionalista Irlandez, disse:

"O .mundo inteiro observa com a mais
intensa admiração a magnifica bravura
do Exercito franecz, A França .provou
ao universo que cra uma grande nação
militar, 'dotada dc um 'espirito dc sa-
crificio incomparavel."

Charutos VH.lá.l DE -AüiTJiO
(is melhores

TRES GRAÇAS

Sobre a situação dos exer-
citos allemães

Paris, aS — (A. II.) — Uma corre-
spondeucia telegraphica, procedente dc
Rotterdam, refere que, recentemente,
tun jornal de Municli,— o" Huncliener
l'ost" — comtncntando a situação dos
exércitos allcmãs em campanha, dizia:
"D« balde estamos lutando contra unia

X,t'iI>oíi, 28 («d. «7.) — Foi lioje nu-
blica o decreto nomeando o sr. An-
tonio Noronha vice-cônsul dc Portugal
cm Petropolis.

Lisboa, .28 (A. II.) — Os passagci-
ros do paquete Ar.tony entregaram ho-
je a um jornal de Lisboa o produeto
de uma subscripção patriótica que abri-
ram a bordo durante a travessia do
Atlântico.

Lisboa, 2S (A. II.) — Dc todos os
pontos do *paiz continuam a sair tro-

Ças 
para e campo dc concentração de'ancos.

Os regimentos são cntnusiasticaincn-
le victoriudos pela multidão ao deixa-
rcm as respectivas -sedes.

Lisboa, 2S — í(A. A.) — Os srs. An-
tonio liaria da Silva e 'Fernandes Cos-
ta respectivamente, ministros do Tra-
ballio e Subsisteneiás c do Fomento,
chegaram hoje a .Santarém, ande ioram
recebidos festivamente -pela população
local e pelas autoridades.

Aqucllcs titulares foram ali em vi-
sita aos -campos dc agricultura 'c fila-
ncar a defesa contra as cheios c cs-
tiagens, devendo regressar nesta ma-
drugada.

Uma communicaçáo á
nossa chancellaria

O sr. Duarte Leite, embaixador dc
.Portugal, conimiinieou ao sr. Lauro
Müllcr, ministro das Relações Extcrio-
rcs, que, segundo commnnicação .rece-
bida do sr. Augusto 'Soares, ministro
dos Negócios Estrangeiros da Republica
Portugueza, foi prorogado por mais 30
dias o prazo para a entrega das merca-
dorias que se acham a bordo ou foram
rlcscmbarc-Kln.. dos vapores allemães
"Santa Ursula" e "Guahyba", recente-
mente requisitados pelo governo portu-
guez.

Esse prazo, portanto, fica prorogado
até 30 de julho próximo futuro.

i* — « m. ¦ ¦¦¦—

ÍJma tragédia pas.sional
Therecina, 28 —- (A \ \ .-

dade .de Parnalivba dett-sé' nu. 
"•'¦

scena de sangue, da quai í0'; 
"," ',

msta principal Doca Uarroso
Uarroso, quc cra casado «*se de uma filha solteira de vi,líima.
Kstc, [crccbemlo a paixão doexpulsou-o de casa. O naraorád

se conformando com a attitude
mída por FJorcntino, armou-se
a sua residcnoia. assassinando -.
duas únicas filhas e ferindo trr-Z-te a mãe das mesmas.

O assassino, após eomtKeíte-
foi morto por Florcntino c' rm = ZZrUio, sendo ambos presos. -\Z ¦'•'''
envolvidas -nessa itragedia 

"silo °-a
conhecidas c relacionadas „,.'--' 

';!"'_

"orou.

Do

voltou

DE UOXTUVIDLO

Os estivadores voltam
serviço

NoiUcvídóo, 28 (A." A.)-lucionado a contento pnra amba.'tes o conilicto de interesses dodores do .porto desta capitai
Estos voltaram ao serviçc

nua sendo feito com toda
dade..

ao

Ks::

que conti-" !'....;:

DO CHILE '" "

grass
região,

molcstii*

NO THEAIKO COLON

Uma nova opera
Buenos ..Aires, 28 (.A. A.) — «Bela

primeira vez na America, seni cantada
esta noite ju> Thcntro Colou, pela com-
panhia lyrica italiana que ali está tra-
balhntido, a opera patriótica do -uaesíro.
Vcrdi, intitulada "La battaglia di «Le-.
¦gnaiio". •

POLÍTICA CHILENA

Está iminente a renuncia
do ministério

'Santiago, 
28 (A. A.) — Considera-

se imiiiinciilc a renuncia do Ministério,
precipitada com a retirada do clianccl-
ler Ochagr.via.

co 11.1 niaiur

uunicnsa coingaçuo I"

Aviadores alliados voam
sobre Seddul Bahr

Paris, eS — (A. A.) — Informam dc
Salonica, para esta capital que os
aviadores alliados voaram solire as po-
siçiics turcas na península de Gnllipoli,
bombardeando eom • cfficacia Seddul-
Bahr.

Us aviões regressaram incólumes ao
ponto dc partida.

Í.0 'STItl S-t.VIVÕ.SiOD
IlIOclS XOSIVIt

SVZHTOXl SVXVAY1I0

Os italianos assumem a
contra offensiva

Roma, ei; — (A. A.) — íls italianos
conlra-offensiva em toda

vae do Asiago até Levido

1:0 dia 1", o JORNAL DAS

photo-
que sc

f..

Nfm
l-nl,-,

1,1.1

(¦•-

Leiam,
MOCAS.

Desenvolvido texto r '¦--

graphias de diversos assumi
preiidrm a vida carioca.

Importantíssimos trabalhos do
fef-or Morale dos Eios c muilas
iras composições de literatura dos
Ihores e mais apreciados escrip
noilcrnos.
-.  ——¦-—aa<t>"<*Bi-^W<_Kf. 1

pro-
ou-

111c-

nm:
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DOIS Ali.l.VIIS PERIGOSOS

Promoveram ile
|i:il-:il-

-01'llltl-
fi.i-íiiii navnr 11.1 -.mire/.

A policia prendeu hontem, pela t
na rua Marechal Floriano I:

íCASOAIi;
int-lhores

ili A, I

.xoto, quando promoviam desordem, João

. Pereira, vulgo "Sapatcirinlio", e sua
j amante Jovita Maria dc Jesus.

E;n çaminlio para .1 delegacia ambos
revoltaram, sendo subjugados a custo.

Ko 4° d;s:ricto, "Saptviíirililio" 
ten-

,1 aggredir o commissario Rocha, sen-

AS CHAVES-CIDADÃO

Os cunt-ilns-clvls vão pos-

O ..elit.ii íiíspct-lor «a. Guarda Civil
rrsol.eu alterar o horário do serviço
de renda, que nãu eslá ainda cra exc-
cução por depender de estudo por parte
«lc chefe d. policia/. No serviço, prestes
a «ser executado, serão distribuídas _ a
cada guarda as cliaves de_ aviso de in-
ct-ndio, de modo a faciülar-Ihes qual-
cuer communicação com os seus supe-
rorci.

por
.-.'hid,

isso. antoado
ao x.".drcz.

por desacato

Tri NOZ
ot [RM£STc50U2A

Tomco
003 riSRVOS

fRASTHENIA

DYSPEP5IA

Tortico
oo ir-iTts-iinc ffi.;-•*,•'¦¦
EMTERITE

£A1 V£HlCl/lO CALMANrE
OS MEUSSAB/IHIZ

i'.\i.i.i:t'iíii:\Tos
I>¦.¦:•.-.' I.ontcjn, r.csla c,ipi!:i

niünto t!<> i::;r.it!:i nnuiicipai Vi
relüi-..) th r.-ií-ão, cujo enterro
;'.:; 10 Iiciras. dn rna S. Í.'.«.--*
337, ca.n N l\, para o ccin.t.
IraueKco -Xavier.

tram os cacaoaes, prejudicados ainda
mais pela incutia dos propriotitrios
periuiücm que se faça a creação iie
gado nos c:iii::ios plantados eqticimados
para este fim.

As mc.liclas tomadas para. citar taes
inconvenientes, segundo as instrucções
d() clicft_* do serviço, foran>, porém, bem ]
iccchiilas por nmitoB proprietárias que
ííc mostram aí;:".idt.'ci.Ios por essas pro*
videncias e esperançados nos bons re-
síittados das mesmas.

CHARUTOS

Fellos coiii

— AT,l,lAI>OS.
1'Al'I.I.STAS o IREAIj
Iiiiiio
dc Havana a 500 rs,

P~,-..-*1*
. Mir-

i:vn:ni:.VMKMos
i: cecn an;

n rua Kclinw
ilo K.Mircito Jopi
ferviu un ti" !,.;
infauterin.

Ao enterro (Ki
realizou hontem,

itontcin, cin
Cani.trãn 11,
«'¦ de Olinda
lí.-.Üiãu du o"

-*.M ro=.:ilc::i'ri,
5i, o capitão
Cii-.upcllo, ip.ic
reífimcnío dc

nifitificto ofucKn. que
:«i:iiliarecerr«!ii. entre nu
R'.ii:ií.*? [k-5-*o;is : (Icm:
íincl Abílio tio 'Noron!'
1-czern Cahral, cnpit

McsquifA VaíC-inttl os pc!
mzctr\i coronel Castello lírancu,
¦ r Villas llcas, major fíl*a*rao"íveriaan, 

e-ipitüo Arncião,
iil'10 1'iaiciitcl.' ics

Carlos Araripe,

Tito lípcíta
coreiiol Ant
ülymlio d
Stiipo «le
major Nc;
ds Lima. ca;i:".) S
captião lícnto Mul!i
tenentes 1'utilino .'\it:
Jovino Marques, Henrique Mitücr ile C.-.-r
.posi -° tcncnlc AraRão, :" tcitcnlc José
1-orliuia, :" tenente Kduar C. Cerranc, e.v
..¦.i;ãn Octavio fontes Pitanga representar.-
do o :" rcRi-aicnio; ctammlssão do Collegio
«Militar, -rs. l''r;:uci.-.-o Mnrlindo. iLui: Om-
ti::.rãeí. Hi;:-,lct«. tlarata, ltaul Regalias, Pc-
dro Iimoccncio de 'Carvalho, .T-o-íú 15. \*aa*
çoucellos, Oscar «ia íluüa lteeiin. lülunrdo
\\ cracck, -Mar.òcl Chaves iiur.ei.:., I'irc3
ferreira. «V.l.iury Saniiiaio .l':ra.«.,inunjrH,
Jorge U. luiimarác.*:. lloriano da Coka
llouradoi família Castcüo Uranco c tenente
Vireis c familia. dr. IJmygdio Aupnsto
Caljrrtl, tenente Seixas, dr. Julio C;iedcs,
dr. C..;*ti*i Mello, sr. l*i::iio Sar::;onto c-fa-
tmlia, liuijor Antoi:to Ü!t,:iipio Coutiaho e

ll\\.Si:,\'!'iCA, CASCATIXH.A,
lUACll.MA são ns melhores cer-
veias.

NA RUA DO NÚNCIO
Uni policial promove

disturbios
Quem passou hontem, pela niadrtt-

gada, pela rua do Núncio, presenciou,
certamente, uni facto liastantc depri-
mente nata a Brigada Policial, que o
general Agolxii- se esforça para toriuv
w.v.?. corporação «ii^ua do conceito pu-
I.iico, Toda noile ronda aquella rua
Uma patrulha de cavallariã. nias os po-
liciaes, ou nor vicio ou paru melhor se
sentirem no penoso serviço, costumam
bebericar em quasi todos os botequins,
[""Marando-sc muitas vezes, alffitns
delles. Foi o qitc se deu hontem, natu-
raiinente, com o de nome ol.ivn l«a.-é dc
Garros, u. 126, da iJ eompanhia do
4" batalhão da P.rigada, de serviço na
rua do Xutiein. Pelo simples facto de
encontrar a rotula do ti. .|(i aberta, rc-
sidencia da meretri* I.ola Silbcrg, o
pnlieal sacou do f;:cão e entrou na cisa
c barbaramente espancou a infeliz. Es-
tabelcccu-se logo unia gritaria infernal,
populares aciidiram c o poliei.,1 seria
ali mesmo lytuhado se nâo acitdisscm
um eabo, o comniissario de serviço no
.','-' districto c o official dc ronda, que
a custo dominaram o soldado Olavo,
que foi remettido preso para o quartel
dc sea corporação.

assumiram a
a região que
c I.avaronne.

A lntn desenvolve-se com enorme im-
petuosidade, tratando or, italianos dc
envolver os austriacos, que estão amea-
çados de ficar cem a sua retirada cor-
latia,

Logo nos primeiros momentos da
contr.a-offensiv.-i os italianos consegui-
ran: rcoecupar grande parte das posi-
ções anteriormente perdidas.

Os inglezes oecupam El-
fasker

Londres, eS 
'— 

(A. A.) -- Telegram-
mas do Cairo annunciam que o coronel
Gelly, coinmandando uma forte co-
lunin.1 ingleza, oecupou. depois de li-
gciro combate, p.s posições de Elfnsker,
derrotando o rebelde Álidiuai e o sul-
lão Darfur.

Este ultimo, vendo-se perdido, con-
seguiu fugir, continuando as tropas cm
sua perseguição.

Os russos reppellem um
ataque dos allemães

Londres aS — (A. A.) — Informa-
ções aqui recebidas de Pctrogrado an-
tiunciauí que os russos repeilir.-vui, cem
suecesso, um forte ataque dos allemães
ao sul «ie Cliehkaii, fazendo grande uu-
mero -do prisioneiros.

O Peru' vae adquirir um
submarino

¦Uma, 28 (A. A.) -- A Associação
Pro-Mai.tilin do Peru está .ratando da'encommenda do submarino que resolveu
doar ao governo, afim dc ser incorpo-
rado á armada nacional.

lv' possível qtte o mesmo seja encom-
mendndo nos estaleiros dos Estados
Unidos.

EM BELLO HORIZONTE

A reunião do conselho
administrativo da Santa

Casa
Bcllo Horizonte, eS (A, A.) — Es-teve muito concorrida a reunião dosmembros do conselho administrativo da

bania Casa de Misericórdia, sob a
sidencia ' . .
Lopes,

liste,

pre-
do viec-provedor dr. Levindo

A epidemia do trachoma
Snntiaao., 2.? (A. A.1 — Koti-i- .

sul do paiz -Uzem que cniá b"iss:i«? .em vários .pontus daoucila
peciialmente <::n Chilcè
trachoma.

As autoridades sanitárias dcter-!nram a adopção de medidas imniedi'*.'«¦110 sentido de türEltniscrever o *
possível .a epidemia.

EM CORRIENTES 
*-¦****" -

Uma eleição disputada
Buenos Aires, 28 (A. A.) — i;**'-,.

rani-sc^ hoje na província «le Corriéni, *•'
as eleições .para renovação (h i. ;.',"
tura provinciana, estando o pleito".«sitante movimentado.

Até agora não consta que tivesse ha-vido qualquer distúrbio ou «¦ilteraçáu rio
ordem, correndo as cie' 

'

calma possível.
**> » tem <. .gr» . ..

A Argentina lucra com a
guerra

Buenos Aires, 28 (A. A.i -
Iros exportadores do carnes
cadas do paiz continuam recebendo .
portantes pedidos para a Europa es-
peeialincr.te para a França e 

' 
Ingla.

terra.
Heina graniia animação entre os e\-

ploradorcs dessa nova e importante iii.
dustria, que agora promctte maior in-
cremento com a resolução tomada pelaMala Real Ingleza, que vae iuiciarjlcn-
tro de breves dias mn serviço directo
entre o Rio da Prata e Liverpool ootr
vapores frigorificos, especialmente eo::-
struidos liara esse fim.

DB BUIi.VOS dSíWES

Lamentável desastre
'Buenos Aires, eS (A. A.) — T-.-:-\a

«oite, o vapor chileno I.udovico, de
500 toneladas, quando abandonava n
ancoradouro do sul do .porto desla ca-
pitai, com destino a Valparniso, foi
de encontro ao cáes, atirando ú agua
05 refttgios cm que ficam os guardas
da Prefeitura, arrastando com os que
estavam dentro dos mesmos.

Uni dos guardas morreu, dois fica-
ram feridos, sendo cs demais salvos

Os cen-' 'gorifi-

após enaltecer 03 serviços
prestados peto saudoso provedor coronel
limygdio Rodrigues Germano, propo..um voto de .pezar, que teve unanime
approvação. Depois, o dr. Levindo Lo-
pes declarou achar-se impossibilitado de
«cecitar a investidura do cargo de pro-vedor. pelo que, a asscmblca elegeu o
dr. Iluyo Wcrneclc, que já era chefe do
serviço medico daquelle estabelecimento.•ti i o» *•*». >— 1
00 KKCÍl.li.

O sr. Borba regressa de
Fernando de Noronha

Recife, cS t.A._ A.) — Rcgrcsou nesta capital, vindo da ilha dc Fernando<le Noronha, acompanhado dc sua co-muiva, o dr. Manoel Borba, governador(o P-stado, onde foi fazer uma viagemile inspecção.
Ao desembarque de s. CX. e comitiva

compareceram todo o inundo official e
«numeras pessoas de destaque social.

O porto de Bahia Blanca
Buenos Aires, 28 (A. A.) — A em-

presa encarregada da construecâo das
obras do puno de llahia Blanca, seguii-ilo communicação que fez aos podereicompetentes deve terminar os serviços

«ie um anno, sendo possível quefim do corrente estejam conclui-
¦para o levantamento de

serão

DA AKGEXTIXA

Os acontecimentos de
Neuquen

Buenos Aires. 2S (A. A.) — CoraWrt*
nienções recebidas de iletiquen dizem
que está descoberto que um dos che-
fes do movimento siibsersivo que ir-
rompeu no presidio daquelle território
nacional o que . deu em resultado íi
fuga e as scenas «lc sangue praticadas
pelos .presos sirblevados, é o bôer Ua-
mel Drcsler, filho do coronel «Martin
Bresler, quo teve uma brilhantíssima
acção na guerra do Trauswaal com 11
legalidade 'britannica.

ARGENTWA-BARAGUAi'

Uma extradicção que vae
ser negociada

Buenos Aires, cS (A. A.) O MI*
nisterio das Relações Exteriores vae
negociar com a clianeellaria paraguaya

dent:
nlé
das as obra
1.000 metros de caes, os quaesdt*r.ectatneiite ligados á estrada de ferro
de Kosario e porto Belgrano,

As obras csião avaliadas
«lc dois milhões d* PeiUS.

em perto

a extradice.ão de uni indivíduo que foi
preso naquella Republica c que é apor.-
tado como sendo autor de iinporianu-
crime de morte.

Assumpíão, :S (A. A.) —- A policia
paraguaya, a pedido «!:t policia aram-
tina deteve cru Palmas Chicas o iiuli-
viduo Arer.co Ojeda, que se oceultav»
sob o nome de Juan Candia,

Ojeda «• o supposto autor do barba-
ro assassinato commcttido ua pessoa do
inillionario ,1'e.lro Gartíand. oceorrido
em Buenos Aires, no anno de 100H.

mmmf,-*^t!____~tfr_BkMM.

Um desembargador minei-
ro enfermo

Bello Horüonte, 2$
enfermo o dcsainbn:
Drummond, membro d:

(A. A.) - Eslá
gador Carvalho

Cantara Civil.

ci-

VESTIDOS MODELOS?...
LaMaison Nouvelle

O, ItCA OONOALVES DIAS, O

Bergson e a Hespanha
Paris, 2S (A. II.) — De regresso da

Hespanha, falando na Academia das"ciências 
dc

—————«a-»-sr>-*-íTt».
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O snmmnrlo dc culpa ilo
homicídio

Bcllo Horizonte, 28 (A. A.) — D
j;'i,. municipal, dr. 1'edro Chaves, fe:
hontem o criminoso Adelino Borja re-
constituir a tragédia do Hotel Inter-
nacional, coincidindo a reconstituirão
feita pelo criminoso com as suas dccla-
rações com ns do inquérito.

_Ao acto assistiram cs advogados do
río, drs, Oswaldo Araujo, Albertino
Dru-.nnioiid c Clemente Faria, iornalia
ias e varias outias i.«.ij«...a

jornalis-

Cyri'!o Ataljba dos Sanlos, vulgo
|''M.iic.iue Cyrilo". e 1'eüpje Frandsóo

Santinho, vulgo "Toouirilio", íão dois
. ivulieeidos desordeiros e ladrões.

Hontem. esses dois indivíduos assai-
tr*.ir,i alia r.iaíirucr..la. a casa *n. 1S7 da
rua Eduardo, na Villa Proletária, resi-
dt.nc;:t dc Alfredo Felinoe Cardoso, e

j ratibaraai varias oeças de r.iuna e alguns
cbtectos. «no valor aoDroximado de réis
SutíSopo.

•A policia, do 2.1o districto, recebendo
qttidxa, efícetueu diligencias e prendeu
o.i gatunos acima, :
o rouíto.

Os iadrões foram
dtez.

tnprchejidendo todo

recolhidos ao xa-

Er«" 20° (ÜS-
(le .Souza
da Casta,
"es X'cJro

brigada.

«I.i br

Pedro llea.-*
va Cã!«l:s.

l.i.nilain: no 4" districto, ten ¦
r.iíto ilo. Scu/a Kei»; íS*, mn c
trict.,,, tenente Kylvin Carneiro
c 113 ?,v.:dc, íilfces Koqnc Josi1Oiíicial «le «lia á b.-jpaila, ali
Paulo dc It.-.rros,Palmeira.

Aiixiliar do of íicial úc dia¦mi-ccUo Aiblno.
«Vliuica (!c proinpt-iíão, a banda

Sa.ía. i
Medico de dia. dr. Américo G.ilviio Puc-

no.e interno de dia, olfere; liomftirio
Jose. Tíieophilo Marquos.

Dia á pliarniaein, alteres pliarmaccittico-\..ii;usto Aguiar Corrêa c pratico Arnaldo
Enco dos Santos.

lüi.a ao Galimcte Odontoloçicocinergico,
Uentstr. Arthur Sayão dc Moraes.

Inspecção dc samle, capitão dr. tlen-
-*i«li:«s ,'Constaticio Bernardo; tenente dr.
Frajicisco Lcopoitííno Gonçalves Lima e
«lr. Américo Galvão Uueno.

Promptidão: na cavallariã. nlíeres Scve-
rino Carlos Vital e no i" Üatalhío t'e
nifsnteria, alteres Manoel Jc-ê de Bom-
um.
.Guardas: na Amortiscçío, alfcres JcscCândido da XoIit'cg.i c Silva; na Cotiver-
são. tenente Mattõtl Scrvnlo (üa Costa;
no Tliesouró. tenente Car.tiilio de Andra-
dc (.;.«r,i..l c n.a Cas*! da Mpcda, alteres
João EustSQOio Teixeira de Sá.

Dia aos corpos: no :» batalhão, cani-
tito Manoel Augusto tíc I.im.i; no'»'- tc-
nente Edmundo ríalugraü de Oliveira
Paranéüs; no 3° capitão César ltarrão;
no 4", tenente Josc Leopoldo Velloso;
na cavallariã, tenente Frtinoisco Cabral
de Oliveira; no Jleycr, nlicrcs Luiz da
Siiva Cordeiro c ;ta Sr.v.áe, alfcres lide-
íon^o Coimbra.

L Uí.ví;.ic, 4",

Paris, o illustre philoso-
pbo Hciiri Bcrgaon declarou que trou-
xera daquelle paiz. a convicção profun-
da de que toda a alma hcspanhola es-
tava ao lado da França na guerra actual.

Quatro aviões allemães
abatidos

Piíi-íj, *S (A. II.) — A esquadrilha
americana que serve nas linhas fran-
cczas abateu nos últimos dez dias qua-
tr oaviões allemães.

Os búlgaros oecupam
fortes gregos

Londres, 2,1 (A. II.) — Os jornaes
publicam lelegrammas de Atlienas di-
zet;*lo «jue o quartel-general francez nos
Balkans annuncia que os bulgaros oc-
c-.rparam os fortes gregos de Rupcl, i\r-
gotine, Snatovo e marcham cm direcção
a Cavalla.

| DE SANTIAGO

A opportunidade da aber-
tura de um canal

Santiago, 28 (A. A.) — A !:rpr:nsa
continua discutindo a opportunidade da¦abertura dc um c.-.nal no i-tlnno dc Of-
que.

Cem a realização dessa ide-a muito
lucrará a navegação, principalmente
aquella qtte se dirige .para os mares do
sul do paiz.

Os "chauffeurs" de Buenos
Aires continuam em

Buenos Aires. 28 (A. A.) —- Conti-
nua a greve dos chauffeurs, motivada
pela deliberação da Companhia da Fs-'.raia de Ferro do Sul, que proliiliiua entrada dos automóveis e carros naestação da praça da Constituição."

Oscoclieiros dos carros de praçaadnerirani no movimento, que assini
cada vez mais auguienla,
sc. porem, c:n a'.ti:ud

conservando-
pacifica

BARRA DO -PIRAHY
Sobre os últimos suecessos des!

dade. recebemos a seguinte carta:"Villa de Santa Thereza, maio dc
iqiú. — IC comiiiuin indivíduos sem
escrúpulos, encobertos pelo anonymato,
servirem-se dns columnas que os jor-
unes abrem ao publico para attingircni
fins stiljaitcrnos.

Ainda hoje li no vosso jornal, do
qual sou assignante, uma carta refe-
rente ítBs tillimo sncoutcciiiicnlos oc-
corridos cm Barra do Piralty; diz o
autur (ia referida caria ser lavrador
naquella cidade; mas, .pela simples lei-
lua da mesma, vé-se que é evidente ser
cila da autoria de um cx-deputado c
dc parceria omi. -certos indivíduos nuc,
não lia muilo, fi/eratn a sua hiographin,
tralando-o dc moço bonito, da espécie
daquelles que peranibulam pelas ruas da
Capilal Federal.

:Xão são exactas as informações rela-
tivas a furlo de jóias. Januário da Kosa
Machado, negociante neste municipio e
no de Valcnça, foi encarregado pclo sr.
Joaquim ligeiro de vender umas jóias
ein Santa Thereza, Januário tomou o
trem. em Valcnça, com destino a esta
villa; ao desembarcar esqueceu-se dc
retirar o embrulho que continha as
jóias; tomou immetliatamciUc as neces-
sarias providencias para que fossem
ellas retiradas na próxima eslaçâo; as
jóias porém não foram encontradas.•Avisado do oceorrido pelo próprio
Januário, o proprietário «Ias jóias apre-
Sentou queixa ;'t policia, a qual abriu
inquérito, remettendo os autos ao poder
judiciário, 110 dia 25 de abril p. n. O
dr. Portella de Figueiredo, delegado da
zona, lendo Inmnem recebido mua quei-xa «te Joaquim Ligeiro, mandou a este
município, 11111 agente intimar Januário«a ir a sede da delegacia da zona afim
de prestar declarações; este, porém,
prendeu-o, mal cumprindo assim a or-
dem do sen superior.

.Convidado por Januário a requerer
uma ordem tle habeas-corpus, cm 'cu
favor, segui para -Barra. Aquella me-dida tornon-so desnecessária por me
haver o dr. delegado declarado que J:«-Httario não seria conservado c;r. prisão
por ser esta illegal, c que, depois de
prestadas as informações, seria solto

O equivoco dado na declaração pres-lada, no jornal do dia 6, pelos membrosuo directorio de Santa Thereza, i ex-
plicado da seguinte maneira:

Ue Barra, tendo cu seguido para oí-o, nao tiveram cllcs informações do
que se passarão julgaram, como todos,
que Januário tivesse sido solto cm vir-tude de habeas-corpus.

.]¦¦' interessante que indivíduos, cujasvidas nao são mais limpas do que a de
Januário, procurem diffamal-o; isto fa-zem, naturalmente, por não terem maisereaito cm sua casa commercial
ia não o têm rm nenhuma destecipio.

Quanto

pleito eleitoral, posso affirmar que foi
a mais tolerante possível. Vencemos cu
todas as secções c, no emtanto, o Tri-
buna! deu ganho de causa a nossos
adversários.

.Procure v. cx, o dr. Fernandes Tu-
tuor c pergunte -llie se momentos após :i
decisão do recurso, pelo Tribunal ilu
Kclaçao, o sr. Pires Condeixa, presi-«lente da Câmara, cm uma das ruas dc
iNicíhcioy. na presença delle ua do dr.
Alartins leixeirn c ua minha, não dc-
clarou que de facto a sua eleição erafraudulenta; que o partido nllista embanta Thereza, foi vencedor nas urna.e se «após essa confissão não disse cuivsmp dr. Fernandes Junior; "Se 

fos-dor desse facto uão teria defen-
causa da Câmara." Pergunte

bem, v, ex. ao desembargador re-recurso em que fui reconcilie,
no mesmo dia em que seu votanum foi vencedor, não me dc-catou, ein plena Avenida, queconvencido que a victori

dc, mas qtie a acta da
ganho dc causa a

se sab*
(lido a

lalor do
se est
conlr,-

deu

estava
coube ;í frau-

6° secção a qu?
nossos adversa*

•da-

con-.o
muni-

a nossa altitude, tio ultimo

nos (assignada por ires mesarios) «¦".!-Lr;;ov;' P/MoníimHda, portanto, inawcavel. A fraude trittmphoti, sr 1c or, porque infeliznionte não encontra-¦nos 
juizes no Tribunal da Relação, ntaa

.. porque nesse Tribunal
finge-se ignorar que os bo-

Pelas mesas cleitorac!
sao documentos públicos -

traude pode ser provado gênero de provas e até
c coujecluras,

O partido iiilista,
sr. rcdiictor, conín
ria dns mais impor!
fazendeiros do
tos, como o da

na Avenida;
ignora-se 011
letins fornecidos
aos fiscaes
que por to

por indie

, em Sanla Thereza,
em sen seio a maio-

níes e adeantado»
municipio. cujos direi-

minguada opposi.ãn,¦'¦• implamcnto garantidos pclo go-
que sómen'verno e* suas autoridades

te sabem cumprir os seus
F.snero

devere
redactor,

nha
Figueiredo,
jurias dos

st
não ein rni-
dr.. Portella
attingcm iu-

que v. ex.. sr.¦¦'¦ ie publicar esta, feita
ae Fesa, nem na do

pois não nos
autores da carta piil>'.ie.i«ln,mas fará ficar demonstrada a verdade.dos íacto e evitar que no futuro sejao vosso jrnal novamente illudido.

Subscrevo-me, ,le v. ex., ain" c adr— 'Adolpho Ferreira de Asevèdo Su-cena."
**"*««! ***-<3*f<Hfct«

O OW NAS ESCOLAS
INSTITUTO POT,YGI,OT1CO -- !.»-tando preenchidos cs jj lmr.ire. ofícrecicos gratuitamcntis acs candidatos cas-iil-canoa no ultimo concurso dc adrr.is-ão ¦'

i-.scoia Nonnal, de accf.rdo eom o que ío'r.esre sentido officiado ao director geral de111--.r11_-c.ao Publica c continuando à !i.w:cr.-.u.ic procura, resolveu o director do In*•.itiiio crear mais 23 logares a me!;, men-saudade, lucam abertas as matrículas, nvsecretaria 1,0 Instituto, á avenida Rio Bra*ce. leS, ate 31 da corrente.
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COMMODIDADB -VASTO ItECINTO -MÁXIMA

AEBAÇAO—5oo LOGAREõ, -UAMAROTES
E GALEUIAS

ijp Um programma incompara-
jw vol o inimitável

AS GRANDES MARCAS FRANCKZAS
PATHE' E ECLAIR

MOVE ACTOS formando 5 AT
TRAENTES ASSUMPTOS 9

PROGRAMMA MODELAR |
A

Noticias mundiaes pelo Pathé Jornal: as ultimas mo- 1
dns de Paris (capiLulo em cores) além de reportagem do 1
munde inteiro. I

MUI DA VISA!
ESPELHO DQ MUNDO perante VOSSOS OLHOS I
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ELO ifiüm un...
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(A Invasão da Bélgica)
Potente, suggestivo drama de actualidade dos autores

Bonette « Monleono
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Uma deliciosa,dclicàda comedia sentimental, finamente in-, |terpretada pelo correcto Henry Roussel, da fabrica ECLAIR: 1

PELO TELEPHONEÍ
DOIS ACTOS

i

§Ii1
IIiIII
I
***.
E-5

SJ
íi'
e

1
Uma excellente satyra cnscenadae representada pelo j

popular Priuce ¦

O thesouro de Bigodinho |i
Um possante o poético drama da vida dos intemeratos Q

marujos. Acção extraída do poema de Jcan Julien pelos y
cuidados dc Mr. Daniel Riche, e editado pelas casas Pathé 1
Kréres e S. C. dos Autores e Gente de Letras jj

CUNHADOS INIMIGOS 8
(O _Pv_EyA._F6.)

 3 ACTOS
E vos convidamos a vir applaudir o mais cômico, im-

pagavel c irresistível vaudeville que se possa imaginar.
Creação e edição da Fabrica ISclair; Representado com a
joviaiidrtde e «cutrain» dos artistas francezes quo mantém
galhardamente 2 actos que vos obrigam a rir sem
cessar

Duas horas do projecçilo--Sessões continuas-Nilo ha espera
—____—api «i n miib mmmmmmMÊãmMMaÊmammmmmmMmmWmWHmmmmmWê

•O" Segunda-feira—5 de junho
8&-LA MORT - ZA-LA-VIE -3* serie- 5 actos

E. Ghioiie autor e interprete ea endiabrada gigoletle
C. Sambucinie Ploriana d'Amore.
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Soberbae incomparavel interpretação dos
sublimes artistas Leda Gys, Mario Bon a vil, Maria

Gasparini e Paulo Rnsmini
-Serie Extra em 1 Prólogo e 5 aotos

IM» . . «-«Min VICTORIA LEI»ANTO, a
ÜF9_T A SEGUIR • celobcrrlma actriz - 1>IANA

KAHREN, formosa russa e a flexuosa
FRANCESCA BERTINI

Attenção... Mez de Jnnlio -- UMASURPREZA ?
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NOTICIAS & RECLAMOS
''"ÃÕuLIt.V 

EM PAIiHEIKO"

Nas scssScs .lo Imic no Recreio, soba i
.cena -í npplnudida revista portugueza Anil-
lha cm paheiro. peca realmente das mau
liem feitas do frenern. .

lí desta vez a Auidlia cm palheiro vae
como da primitiva, isto ir eom o« principaes
palieis .i cai-RO «.It. seus crcadorcs*-.Jorge
«'.-.'Mil no do policia 123 — 3-,'', ° Arl"''r
Kodrigues no do Chirroco I rodos se re-
cerdam ccrlamcnto do enõrmissimo. sueces-
ri obtido ciu;-ri>, não sendo do adnnrarar
oiw desta verr C950 suecesso so rcproditza.
.: r.rlv..-. por muitas noites, porque a Wflil-
lha cm palheiro está montada eom luxo
,i liro|iriedade eituacs as das primitivas re-
j-io?c___.'.p5cs.

Só ,i quadro do cozinlia. no primeiro
neto é de lazer rir o maia sisudo especta-
dor.

UMA KSTR15-A NO S. PJiJDRO
\* . Trii'*. «','." Ii.ii ,ii.",'.'cii r-tró-i lioio

i, celebre "trõupa" de excêntricos musicaes-.Iuumi e !s.>'.'. '|.'.i- •"¦"¦" reeed.iius ue
líutide frron i* mie ilizem ser os melliorçs
»M-).'ntTÍco-í actuiiln.cntíí lmii "tournec poia
Anrericri do Sul. O. seus números de ven-
irinl.i.iui,., alta uiaqi.-., ns seus instrumentos
(..oiiiv.s o nind.i o seu liurro musical de-
vera causa': sensação. Usici nriislrii que
tr,ilia'liani com scciiarios apropriados ç com
um liixuo-n guarda roupa serão mais um
poderoso elemento de suecesso para a «me-
lida revista.

i;.h it-__.i_i*i(_i'>
Dualiza-se ainrinliã, no S. Pedro, a festa

de caridade em licueíieio di Virgem Cena.
X.,s duas sessões liave.rá Rtandes surpresas
f.rr todos os arlisias une assim prestam
o vj.ii oonciiiso ri lão IiuiiKinitaria recita.
O; lii|l|.;tes re-tantes estão á venda na cnsa
'.Mendes 1'eneira, iria Sele de Setembro,
s ¦ onde n desdilosa iieiieCr.ri.ida íoi cniprc-
y,,.!.i excinjílaf.
' i,'.viu;i:xT", xo TAltíUrtSNSB

O elegante cincmaiogr.lplio do sr.
Klr.ii.i, ,;ue acaba dc rik-.i.norir brilhante
Kiircer-.so com o "Circo d.i multe", não
,'c-si du testemunhar na seu numeroso
IhiI-Üco i> niclhor empunho de liem ser-
vil n. proporeiuiinndo-lhc inagiiiíicos espe-
eincnlos einenialogra|iliieos, que se suece-
ileni mm : pós oulros, As-rni é que para
ii, i>* eslá aiiuiinciadn. um film, cujas cx-
)iii.i.;.,es marearão' época. Transplanlado
I*: .i i léi... eom o cni.Uulo que merecem
i<>. 1 ii cs grandes aiilor_3, u plaléa ilo
1'jrisiense vae lioje travar relações com
Ivmli.i /..il.i, o inimortal creador da fa-
íiiiii-i dos líongon Macquart, que propor-
iluuoii ri liicralurn Ironçeza as mais pos-
sui.eá paginas do realismo con têmpora-
r.-.i. Será exbibido "I_'.ireent", cm qua-
tro longos actos e 651 quadros. Como se
ir: 1 n.io bastasse íigitrarn no cartaz mais
.lois films: 

-«Armadilha para tigres c
"Sansviken", pilhadas documentárias de
gMiide valer.

A COMPAXIOA TATMOA,
IHISIMIIHÍ-SH

> .t'.t:-:a hoje o seu tultimo espectoouto,
n.i ApüÜo, a c jmpanhía lyrica liotoii ít
iii'..:¦), (]>je parte anianlü para S. Paulo,
riu trem espec:nl.', ,.tca escolhida para .1 despedida da
bt n organiza-la trçut>e, H-ic conta noi seu
f!i*.;a nniilos cantores de valor, íoi o
íli__. de Verdi. a opera com que eslreou
no ilienlrrr I.yrico. a 6 do corrente mcz,-a mesma çompanliia, A comp_.aIiin lyrica
»p*.' eníon todas as operns do seu reper-
'ntl;, com uuiiiri lioncsridade, dando as
ok':i^.:.-; iícsEinpeaí.0;* muito acecítaveis, A
carapinliia v-ilr.i de S. 1'aulo, para d.ir,
«li lhe-.tro S. |osé, uin.-i nova série dc'ísiice!ie*.i!os.' a preços populares. A parle
ile R.ilirr-.j.i. rln Aida. boje, será camada
pelo t,i'i„r r.ergamaselii, uma .dns ílguras
r.-ai? symiiathicas da companhia.

'1'UIXCEZA 1MOS DOLI/ARS"
A companhia itiliaua de óperetas Ma-

r«s,rn-',V:íís, n pedido, d.i em reprise, no
Car'oi Comes, hoje a Princcca dos ioltars,
•tae é aJiniravcliiitntc representada pelas¦aiiüü estrellas da companhia, Ciara yveisse Tiii.i d'.\rco e pelos Inuores De Caili,
cav. G. He Salvi e outros.

Kir.i rfprisc será, certamente, ur. snc-
ce-si, r.o\i.o foi a pri-neira d- Iteccano,
que deu uma execlleíitc casi á empresa
« í.ir"a mes.v; dc applau!K-S oü artis-.is.
"DRSMASOARAnO". NO OOEOX

Suhoidrr.ad-i aa s-jvgestivo titulo acima,
'i csirn.irlo elnímn qú Companhia Cinema;
'.(«raphiea Ilrasilcira. nue tão procurado e
i"*. iri>i.i "r.riir-, ofíerece boje ar.s stus
f-io.*'ri:i lores .'.; nm.i fina concep.30, ar-
ü..,*'•*. trabalho l; íjaumont. li' um film
Vil.*, .iitr.-.i-::,- . eitipolgante do,e--«pbca-
«Io L-nrcJíi policia!, lí como ço Í?co iX*v*x\
l_t*i !'.----M5w parA rrfiunaícn^aí _> i*'J i»"u"
ar.,.r*..-i3 novo d: hoje. .'• O.l.oi-- am*l:' «*
ítit>.* i> ni obia ii rr eoaba de ¦->').*¦•" o n*oM
Jr.,r,,., ,„«,„«., ,p P„ij. -• '" r-J-a-W "¦
fn_i*,;.ii«si!n._ "v_'i.'"v.li'". ,!.* HMiaíoain.
«nicilirriíii.» .o.- crr-ial .ri--: rir'--<»' -'•"•¦

itiCi dfiitrf ot ir-Mi*-*. r.e íí*»»*al • i*"ru"
«-ios.i -'.-tiillí'' ..;., C.Hii.ilic r*.-,;_i>! uilV*.
., IsSíí.

NOVA tlQMPAX)»-!.

K*.;. .Cf.,r.s (Uai t teremos, no S. loíi.
» »_Hilar i'..-;.rí> d.i prníi Tiruderites, :.
ofí-ía du cm.-e comivinltin nacional oc
«Í**r-'.l5, nra.lo.-.*., rcvii'ar>. bnrletrn e l'*e-
..•m de c-rtumrs rrjlonaes. orgániiada pelo"«•presario Paschoal Se .r.:*.., corri ,. rspr-

rituosa burlela Homem dc nervos, que
fará rir ao mais luacanibuzio espectador,

"PET.,0 "PEIjBPHONE", NO
PATIIE'

Ectirando da téle o sensacional film Os
mysterios de Nova York. o Pathe conse-
Ruiu organizar para hoje um progranuna
simplesmente delicioso, no qual serve de
base unia encantadora comedia sentimental,
finamente interpretada Pelo conhecido acior
Ilcurv Roussel, ila fabrica tclair, /-Vo íe-
lephone. Srio dois aelos apenas, mas dois
nclus seduciores. Completam o programnia:
O thesouro de Digadiliho. excellente srnyra
representada pelo popular Princc; U Jornal
Ja vida. a espelho do mundo perante os
nosos olhos, noticias de todo o mundo pelo
Aifíií Journal, e o empolgante diurna de
costumes inaritimos, extraído do _ celebre
poema de Jean Julien. Chii/hiuoí «iimiflos
(O Mar), cm tres longos actos.

Políticos dirigido pela sympatliiea I.a Si-
diana.

S. JOSE'
A extraordinária fit-.i "O mysterio dos

diamantes", da fabrica "Ali Americana".
adquirida pela Empresa Paschoa! Scgreto,
cm 6 partes, c um drama de -aventuras po-
liciacs com todos os matadores. O entrecho
c altamente dramático ás vezes trágico c
tambem tem seenas cômicas. As sessões s"io
continuas e começara ás â horas e termi-
nnm â meia noite.

COMPANHIA MAKESCA-WiEISS
lEslá quasi decidida a ida da companhia

italiana de óperetas Maresea-W eiss a Ni-
ctberov, que ali dará urna série de cr.pe-
ctaculos eom as melhores óperetas de seu
repertório, cai que figuram ns -melbores
pecas que foram representadas pela pri-
meira vez no Brasil. O cavalheiro da lua,
Menina do cinema c Da meia noite a uma.

Qualquer deilas é lindíssima, e o seu
desempenho é de primeira ordem.

li' bem possivei que dentro. desta se-
mana fiquem concluídas as negociações com
o empresário Paschoal Secreto.
"TRIBUTO BE OAVATiIlEnUS-

MO". XO AVR.tt.OA
Cririin nota de arle a predominar no pro-

gramma cuja estréa teremos boje, neste
querido cinema, ha a registra: o arrebata-
dnr fi'm — Tributo dc cavallieirismo. nn-
pressiunanto drama cm .1 netos, de seenas
de intensa emoção, no qual figura como
protngonista o oppíauiliilo artista Hcrliçrt
Rawlinsou. A esse seguir-sc-á outro iilm
sensacional — RéífllliWllro, de_ delicado e
soberbo enlrecho em a netos, interpretado
pela apreciada actiiz Cléo Madison. E. por
fim, o n. 8 do Joiiinl Universal,
mais inelrcssanles reportagens de
dade.

AMERIOAN CIRCUS
Encantadora, pela nota de attraente gar-rulice que lhe deram algumas centenas dc

creanças que encheram o recinto do espa-
coso ct alegre theatro Republica, esteve a"matinée" de hontem da (rrande e aprecia-
da companhia do American Círcus.

A petizada divertiu-se a vale-,* çom a3
piadas (dos palhaços e "elo.vns"1. coin os
quacs já se fami'iarisou, bem como com os
trajy.iMios dos cães amestrados, da mona
Geisha, dos autômatos do Calmllcro Castil-
lo números esses que mais e.pecialmentc ti-
zeram o regalo do numeroso niniido infantil

A' noite, realizou-se novo espectaculo.
ano teve extraordinária concorrência, sen-
do muito applaudidos os principaes artistas,
notadameiito- a familia Gucirolo, cm sêu3
ine.vecdiveis e arriscados saltos ,1a artística
combinação, o o vcniriloquo Castillo, quecontinua a aitradar cm extremo, eom a sua"iroupe*' de fantoches articulados, iine faz
contar, recitar c hai'ar. dando o mais per-feita illusão de se tratar de verdadeiros ar-
ii't.is animados, tão perfeito c o seu tra-
baüio.

Para hoje está nnnunciada nova c varia-
da fuucção, com assumas novidades de sen-
sação.

"O PARAÍSO", xo pabts

Caixa Econômica

K esse o titulo de um hilariante "vau-
dcville"_em .1 aclos. dc Ilcmiequin, Uillaud
e Babec.desempenhado pelos mais repu*
tados arti-íta-i francezes e oue acaba dc obj
ter ruldoco suecesso em Paris, que o po*
pular cinema th praça Tiradcntcs, nos dará
Imie em "premiére". tendo nelle o urinei-
pai papel mlle. J. Kabcr, "ctoile" da Co•RUir-se-ao, cm pie-

lira-

com D9
actuali-

COMPAXIHA P.ATiMYRA BASTOS

Rcaliza-se boje, no Palace Thcatre o
penúltimo espectaculo da companhia lal*
mvra Bastos.

Será levada á scena n deliciosa opera co-
miea de Audran — Boneca, que é uma
creação da artista Palmyro Bastos, que dc
pois de amanhã, 1103 deixará,

Na Boirmi além de Prilmyra r.astos, tem
paneis dc grande destaque José Ricardo.
Armando ile Vasconcellos, Margarida M.ir-
tino. contribuindo egiia'nienlc para o ma-
gnlfico coniunlo da representação a orches-
tra e os coros sub a hábil direcção «lo ma*
e?tro AssÍj Pacheco.

Amanhã, cm 6a recita dc assignaturà, re-
íprc_cníai'-se-á o <*1iiií>. di mascara.

"A MORDAOA", XO ÜDEAT.

O grandioso trabalho da Tilicr-Iülin, sem
duvida uma dos mais sumptuosas crcaç.içs
di cincmatograpllia, a empolgante peca do
inimortnl Victorien Sardou, vae ser leva-
da boje no confortável cinema da empresa
M. Pinto. Hesperia Gliione e Albcrt Co'lo
a divina) trindade da scena italiana rcappa-
rceerá na tela do freqüentado salão da rua
da Carioca, (pie. por certo, vae esgotar os
logarcs. Completam o incomparavel pro-
griuma de hoje, a linda peça em a actos
da Kclair, l'clo tcleplione, o falhe Journal
c o ISclair Journal,

MAESTRO MOG.VVE1IO
Cnm "I.a rcguictta delle rose", uai dos

melhores succcss.s da companhia que
actualmente oecupa o tlieatro Carlos Gomes
realiza o maestro E. Mogavero a sua 'se-
rata d'onore" na próxima quarta-feira.

Para a sua festa, que dedica ri mocidade
brasileira, cm geral e particularmente aos
estudantes des nossas escolas de ensino su-
perior. o maestro Mogavero está organiz.iii*
do um interessante programnia.

Num dos entreactos dn querida oncretn de
T.i-oncavailo, o niaestrn Mogavero regera a
svmphonla da opera " Salvadoi Rosa" do
gr.mde maestro braspeiro Carlos Comes.

Todos os ortistas da '*troupe' Mar.*-ca-
Weiss prestarão gentilmente o seu concurso
para o exilo da festa de depois de ama-
nhã qrre ccrtarnenlo será brilhante.

"AMOU PE MAE". XO 3"RIS

Magistral c grandioso drama emoiiv", c;n
í lons.is partes, jogadas e„rn extraordinário
brilhantismo c inexceiliv-cl colorida pera
laureada aeiriz Hclty Xnnscn, Amcr dc mae
c o film predominante no cartaz qrre hoje
começa a cxliihir o reputado centro .do di-
versSra da empresa Cruz Júnior. Coaiplc-
lando o programma, serão mais apresen-
radas as seguintes fitas: Peccaaor arrepen-
dido duma irréiliio. de seenas as nrais emo-
ci.inuiltir--, .irti*li'.-o trabalho da Nordisk, cai
i actos: i'i'i dectetiva caipou, interessante
film da NVdisfc.

CAKARETS

media Française. Si..
mento do programma: Desmascarado
mn policial, com episódios altamente senti
mentaes, cm 2 netos; O amor s,> cota. dra-
ma dc amor. de seenas empolírantcs, em 3
vÍRorosoa actos.

"O AGTJIA". XO TIIIAXOX
Uma peça nova. hoje no Tfianon, c in-

teressantissima. Basta dtzer-sc que é ori-
Rinal dos dois nfamados escriptores franco-
zes Nancey c Armont, K* um engroçadissi-
mo "vaiideville" em 3 netos, que tem nela
companhia Alexandre Azevedo a seguinte
dislrihuição: Prccorbin, Alexandre Azeve-
do: Bocard. Antônio Serra; Geniccart, Fer-
reir;i dc Souza; Prícolhe, João Bartiosa;
Chaussete Luiz So-ire*-; conde dc la Itcu-
ve, Castello Branco; Prctigny. Mario Aro-
so; Francisco, João Pinheiro; commissario
de policia, K. Aronca; «CVUbcrta Hocard,
Kmma de Souza! Regina Precorbin, Adelai-
de Coutinho: Kê-Ké. Urazilía -Laüzaro; Ju-
lieta Eva Durval. Intitula-se essa peça no
afiginay francez «"'Le Ztihrc", e vai* .'t
scena 110 Trianon cnm o titu'o "O Águia",
da traducção de I.uiz Palmeirim.

Ultima reunião do Conse-
lho Administrtivo

Sob a presidência du dr. Inglez de
Souza, presidente, c com a presença
dos dr. Josú Pires Brandão, vlee-presi-
dente, coronel Josc d.. Oliveira Castro,
commendador Ramalho Ortigão e «Ir.
James ünrcy, directores, «Ir. Horacio
Ribeiro da Silva e barão de Santa
Margarida, respectivamente gerente da
Caixa e secretario do conselho, reuniu-
se sexta-feira, 26 «lo corrente, em ses-
são ordinária, o conselho administra-
tivo da Caixa Econômica desla capi-
tal. .

Lida c approvada a. acta da sessão
anterior, o conselho tomou conhecimeii-
to c despachou Iodos os officios con-
slautes do expediente, adoptando as
medidas julgadas necessárias.

Passando á orilcin do dia, cm vir*
tude das conclusões dos relatórios fer-
tos pelos direelores, foram assim dc-s-
pnchados os requerimentos sujeitos ao
estudo c consideração, do conselho:

Alberto «le Assumpção. João Gomes
Ribeiro, Maria Rita da Costa, Olympio
Augusto Diniz, Clirysostoiiio Ribeiro dn
Silva, Vic.ncia Martins da Silva, Luiz
de Oliveira Figueiredo, Carlos 'Angus-
to Nogueira da Gama, Lcopoldina
I*'raucisca Ribeiro. Pelrotiilha da Con-
c<k'ão, Maria Rosa da Conceição, João
Ribeiro, Luiza Pereira de Souza. Pe-
dro Manot Serrai. Mario da Rocha
Vianna, Athns Duque Estrada Meyer
e Julia da Conceição — "Deferidos".

Dionysio de Carvalho Alvadia. Ignn-
cio da Motla Lima. Antônio l.opcs de
Almeida e Maria Rosa K.iiii.;e —"Dc-
feridos, mediante termo du responsa-
bilidade".

Pacifico Augusto Rodrigues — "Of-
freie-se ao juiz pnra recliíicar o nome
do tlepositante".

José Baptista Lengrirlier — "Preju-
dicada a licença e justificadas as falías
alé esla data".

Pedro Ferreira do Serrado — "De*
ferido, por ecjuulnde".

Paulina Rutlinann c Maria Severina
Machado — "Indeferidos",

Não havendo mais nada a tratar-se,
o presidenie mandou fazer a publica-
ção dos despachos e suspendeu a ses-
são, ris 41.2 horas da tarde.

, Movimento operário
À S. R. dc^trabalha-

dores em Café eli-
mina o seu thesou-

reiro
A Sociedade de Resistência dos Tra-

lialhadorea cm Trapiche e Café, reali-
kou hontem, á tarde, uma a9sennbléa ge-
ral extraordinária.¦• Começou-se a sessão tomando-se co-
nhecimento de um desfalque de 2 :.}8_r$,
v-erificado na caixa da tliesouraria, pelo
mal é responsável o sr. Ernesto E.
Custodio.

Foi IMo o parecer de uma -commis-
rsão especial encarregada de examinar
1 escripturação c de verificar o 'estado
¦la caixa, o qual concluiu pela existen-
cia do referido desfalque e fazia di-
versas proposições.

Conhecida a redacção do parecer *e
submettido o mesmo á discussão, fize--am uso da palvra diversos sócios, que,
.rm linguagem enérgica e violenta, pro-
fligaram o faoto, aceusando os culpa-
dos pelas faltas conhecidas e aponta-
das.

¦ A maioria dos presentes era de pare--cer que o thesoureiro Erhcsio E. Ctts-
todío devia ser excluído do quadro so-
ciai, como castigo para a falta coinmet-
tida.

O sócio accusndo .procurou justificar-
se, chegando mesmo a fazer uni appello
aos seus companheiros, implorando cie-
mencia, confessava a falta, _ reconhecia
o erro c declarava que praticara o (lc-
lioto levado .por suggestõea de máos
oompanheiros.

. A ãssembléa que, desde o seu inicio,
se manifestava agitada, protestava sem*
pre contra os motivos apresentados pelo
thesoureiro, não acoeitando as razões
nem 03 motivos com que .pretendia jus-
tificar os seus actos. No ardor da dis-
cussão era tambem severamente ailin-
gida a comniissão de finanças, porque,
tendo, ha Icuipos .passados, balanceado
o cofre geral e encontrado tim peque*
no desfalque, oecultou este facto da di-
reetoria, tornando-se» por 'esta falia,
digna das maiores censuras. A maioria
dos presentes ppinava pela destituição
da mesma comniissão, por estar provada
a sua connivencia moral, na falta agora
verificada.

O sr. Raphael Munhoz, fiscal geral,
discutindo o assumpto ein debate, reque-
reu a leitura de um documento poli-
ciai, em que figurava o nome do asso-
ciado Ricardo Pereira, aceusado de di-
versos crimes e, entre estes, de furto,
com a aggravante «le violação dc sc-
nhoras e creanças, crimes esses pralica-
dos nos subúrbios. .

Esse documenta vciu á mesa e foi
lido, despertando grande interesse por-
que Ricardo 'Pereira é membro da com-
missão de finanças, e a .prova documen-
lada desses crimes era unia demonstra-
ção de que faltava ao referido associa-
do autoridade moral para continuar 110
desempenho de uma cômmissão de con-
fiança c de responsabilidade.

Apezar da leitura desse documento,
que ora uma iprova esmagadora das fal-
ias do sócio altingido, ainda assim o
sr Ernesto E .Cuslodio sentiu-se no
dever de defender o scu amigo e, .por
conseqüência, seu cúmplice no dcsial-
que e .procurou, por sua vez, adduzir
novas razões em seu favor, para justi-

j ficar a grande diffcrença existente om
caixa, de que sc tornou responsável di-
1'ccUimciite.

•\ ãssembléa continuou sempre agita-
Ida* até muito larde, porque Iodos os so-
cios .procuravam falar ao mesmo tempo

ipara acensar e verberar o procedimento
tio thesoureiro aceusado e do membro

|da cômmissão dc finanças consrúerauo
seu coiinivenfc.

Por fim, a ãssembléa resolveu a ex-
cltfsão dos sócios Ernesto E. Custodio
e Ricardo Pereira, responsabilizando o
primeiro .pelas diífereiiças encontradas
na sua caixa. Em seguida, foram encer-
rados 05 trnbllios.

ESTADO DO RIO
NICTHÊROY

No cartório do Registro Civil da i*
circumscripção estão affixadoa os sc-
guinlcs editaes de casamento: José dos
Sanius •_• d. Felicidade de jesus; Satur-
nino Pereira de SA e d. Leonor Per-
reira; Carlos Rodrigues de tampos c
d. Adelaide Velho da Silva; João Go-
mes de Faria e d. Angelina Rodrigues
Gálvão; Murillo Cardoso Pimentel e
d. Olga Serra.

— No hospital de S. João Baptista
foi internado'- hontem, João Mattos, por-
tuguez. morador á rua S. Lourenço,
nesta cidade, apresentando ferimentos
por arma de fogo, nas regiões glutea e
omoplata.

Mattos foi transportado de Maricá,
tendo ali recebido os tiros, num con-
flicto, honteni pela manhã.

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto com a rua dos Ourives)

LOUCA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

eMETAES

çao
acto,
res

BIBLIOTHECA DO "CORREIO DA MAI.1"
Acham-se & renda os volumes :

MEMÓRIAS DF, ditar .TnvTW. n.aintq „„. w *. w.i,
DA \II.1,A ROSA. por A..13. \V. Mniison — 1>()R UM AhKINE-IE, nor J. 1» do baint-GcrtiiHiii — MULHER DU MÁRMORE,oor Carlos M. Ornntos — O CORREIO DB I.K,.0. nor MuroMario —ABBADESSA DE CASTUO. uor SttM 11 .1 (HenriaueBezle) — O MARQUEZ DE PAYÓmX nor Gérard «lo Ne?"al— O TAMANCO ENCARNADO, nor Henry 'M.™tM™
SAMENTO NA E'1'OCA DO TERROR; nor MireiTom*. — 1ÍAZA-RO, nor Don Jacintho O. Plcon — DUAS 0RP1US, por Mii>U«Mario — 1'EDKO E THEBBZA. nor Mareei Prcvost  UMERRO JUDICIÁRIO, nor Mure Mario — AMOR VENDADO, norSalvador Farina — ÓDIO IRRECONOITilAVEti, nor Carlos M.
Ocahtos — SERVIDÃO E BRIO NA VIDA MILITAR, nor Alfre-
do de VlKiiy.

PREÇOS AVULSOS — Na Caiiltàl: Volumes brocliados.
-SOOO; encadernados em nercalina, 3$000; com encadernação
do amador (esneciul). 4$000.

No Interior: Volumes lirochndo.s, 2S500; encadernados em
porcnlina, 38500: com encadernação de amador (csneclal),4.1S500. Instrucçõcs nara nssicimturas vtdo números anteriores.
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MUITO GRAVE
O exame da vista só deve ser feito pnr

ressoa muito habilitada; caso contrario, será
de Bravíssimas conseqüências. .**. v-ím
Vieitas assume toda e «..«quer- respon-
sabiliihde pelos "r.n;cs. effe-.liia.los no seu
e..bincte, n rna da Ouilanda n. »o.

EM BENTO RIBEIRO

Uma aggressão a na»
valha

'Hontem,

SESSÃO C1V1C/1

Homenagem á memória de um
abolicionista

Teve grande imponência a sessão ci-
viça em homenagem á memória do ve-
lho abolicionista Israel Soares, promo-
vida pelo Centro Civico Sete de Setem-
bro. Presidida pelo venerando barão
Homem de Mello, (pie tinha ao seu lado
os rds. Fábio Uiz, Stockel, Maxinimo
Maciel, foi dada a palavra ao direclor
do Centro, que pronunciou um vibrante
discurso para inaugurar o bello retrato
do saudoso morto. Em seguida la.ou
qfficialmente o dr. Pedro do Couto,
(pie discursou longamente sobre a vida
e os actos «le Israel Soares. _

Tambem glorificaram a memória de
Israel Soares, os srs. Vicente Ferreira
Pericles Maciel, Cândido Costa e padre
Dr. Olympio de Casiro, que foram ex
traordinariameiite applaudidos.

Vários membros da antiga confedera-
abol-icioniista compareceram ao
bem como a viuva de Israel boa-

O Centro Civico Sete dc Setembro foi
bastante felicitado pela maneira cári*--
nhosa com que rendeu homenagem a
memória dn velho abolicionista.^

Ao terminar a sessão o barão Ho-
mem de Mello pronunciou um longo
discurso relembrando actos e factos da
memorável jornada, que proclamou ji
cxlincção completa do elemento servi!
no Brasil.

¦»¦>»

S. Martinho do Porto
Ci-a especial de petisqueirns S.;Portii.

¦mc-a ABERTA ATE' A «MA HORA
Tem gabinetes para (anubas —RUA DOS
ARCOS N. 3.

II T *T--* *

A HERANÇA DE MME. ZIZINA

Um scauestro do bcus
elástico...

A propósito da noticia por nós pu-
blieada homem c subordinada a_ esta
epigraphe, vieram á nossa redacção os
srs'. José Lacerda do Nascimento, Plínio
de Lacerda e Manoel Meira de Flguei-
redo, nos declarar que somente Jose
acompanhou os dois oííiciaes de justiça
encarregados de dar execução ao_ man-
dado de seqüestro dos bens deixados
por mme. Zizina e em poder do vmvo,
que sc acha em casa dc Antônio Tar-
giny da Silva Cordeiro, á rua Ribeiro
Guimarães n. 4*. „ .

Disseram-nos mais aquelles cavalhci-
ros não ser verdade haverem commet-
t do violência alguma, pois estão çs-
cudailos no direito c aguardarão a de-
cisão final, a que sc submetterão, seja
qual fòr.

mt t a n mi

O CAMPEONATO DE FOOTBALL

O America e o Bangú derrotam o
Botafogo e o Flamengo

O

•¦a estação de llento Ribei-
ro. na estrada de Santa Isabel, Manoel
Francisco, -preto, e Jovelino Clir Sto-
vão, prelo, empregado na Prefeitura,
atracaram-se cm luta corporal, no meio
da qual. -Manoel Francisco sacando de
uma faca. produziu nm talho profundo
no rosto de seu contender.

O ai-gressor foi preso cm flagrante,
e o aggrcdido, depois dos soccorro. Ua
Assistência, íoi mandado internar
Santa Casa. .

Manoel, na delegacia do
cto declarou que aggrcdira Pedro por-

este insultara antes um seu ir-

na
distri-

que
mão.

Manoel está recolhido an

lér sempre as
na casa Braz

idrcz.

A TESTA DOS GRAPITICOS
Tíeim frrande entlmsiasmn, pt-'n csr.ccta-

culo, que. no domingo n dü jtmlio, se roa-
liza no Palncc Theatret em homenagem á
Associação Grapliioa do Ri.i de Janeiro, re-
vertendo 40 "I0 em favor dos seus cofres **ò-
CÍÍ10-3.

Na síde da Associação, á 'Avenida ras-
sos, 91. podem, desde iá ser procurados,
05 inffrc$sns para cate festival, ou em po*
der dos respectivos delegados. _,

O 1'nlnce Thcatre nessa nnilo, cslentnra
unm deslumbrante ornamcnlaçiío, aliriltian-
tando o espectaculo, duas bandas de mu-
sica.

^_—ai*^PM Siffa'>J********IK'**r

M-; -, conbccJiUis "raba-cts-' dos clubs Mo-
7í;*. c l^ilitífio*. continuam a str cxhib:_iis.
<ir»-in.*r"¦-.••*,' a.i in-iis attracntes surpresas
¦it'. n-1'N "-touim" contratada pela agencia
P.tUi ;i Moliiu.

,\'n próxima quarta-feira, estrearão os ap-
ol.-.ir,lidos unist.n C.illa. cantora excêntrica
-•nne^ri to Morma, csuplctista , hespa-
nlioln La llincomla, crintr.r.i e bailarina lies-
canhola e lane BarvHe, cantora françeza.

O "cai/.irct" do Mojart esta soli n lrr.--
I ;^ão do leão: Mario bavrcim. stado v i.os

Quem qu

.«megera! dã ATLAXTIÜA.'RUA GONÇALVES DIAS,
Knire Ouvidor e Rosário

¦ ¦MM»

ultimas
Lauria,

78. 78

EM MACEIÓ'
O governo trocn mn ter-

reno nor «'» *'''1i'"''."'°
Maceió, 2» (A. A.) - O Congresso

estadual autorizou o governador a per-
1111'itar com o edificio do Instituto Ar-

cheologico, importante arca no centro
da cidade, para a construcção de um
edificio apropriado para as diversas sc
cções da mesma instituição
com os seus dirrretores.

110 f o rniato
R R gran-

stock, na
Papelaria Villas-llõas. Rua Sete de Se-
tembro n. =_... u SW

~mym<t»-mtm

Papel para jornal £¦

NA PRAÇA MUXICir.VIi

Beelarncão ile amor auo
acaba «-m navalliadii.

O creoulo Waldemiro dos Santos,
rapaz de 24 annos, não púde resistir
aos olhos negros de uma sua "parcnia_

nue passava pela praça Municipal. Di-
rigiu-llic algumas graçolas e pegou-lhe
num braço.

A rapariga, talvez á espera do scu
querido, não esteve pelos autos, puxou
de uma navalha e lanhoti o rosto do
Waldemiro sem a menor cerimonia, dis-
parando cm seguid».

Assim ferido, íoi ellc pedir guia para
a Santa Casa de Misericórdia ao com-
missario de serviço no 11o districto po-
Tcial, declarando ignorar o nome e a
residência de sua aggressora.

1 . ¦-¦ — *> ¦**_»>-<» _r»^ 

Oa aperfeiçoamentos introduzidos na
magnífica sede do America, receberam
hontem uma notável eonsagraçSo cum a
assistência numerosíssima «íue ali compa-
reecu para assistir ao encontro de caiu-
pconato entre o club campeão de 1913 c
o Uotafogo.

Fazia y,oàlo ver-so aa ar club fincadas,
cheias de tal gcito, que podia ser cou-
siderado leito do verdadeiro heroísmo
tentar ti.m_.por tis barreiras de retardata**
ríos pacientes que se amontoavam ás es*
cadas.

O arrendatário do liar do apreciado club
teve mesmo iiv.e sc precaver contra o pos-
sivel fracasso de não dispor dc gêneros
refrescantes em quahtid-nde, capaz de ser-
vir i toda a geme que enxugasse a sar-
«anta com o desempenho entliuslastico
uíi«s funeções immanentea ao "toreedor'\
explicando satisfeito pelo teleplioner

 "Não imaginai osti aqui uma in-
flueneta" de gente I"

O iuceesso, porém, da tarde, qu.into ao
lado propriamente sporttvo, teve a t em-
panar a sua plena constatação a attitude
incorrecta do publico paia com o juiz
dj prova de primeiros ''teams", sr. Af*
fonso Castro. Será fastidioso nurtcUarsc
sempre nesta teclar que os espectadores
acabam, em vista dc suas descabidas exi-
çencias, por não permittir que um ho-
mem cio=o de sua hon ora bilidade, incom*
lialivel de vel-a exposta is vaias de quein
quer que seja, se preste -ao «sacrifício «ic
ictuar como juiz ?

O espectador que paga o scu ingresso
nos campo*:, c que jámai-3 leu as regras
do íootball, entende que o juiz ha de ser
não o que juiz deve ser. mas sim, aquillo
que elle pcns.i que este deve ser. Não
nermitte o mais leve ienão da outorida-
de. excepto sc a mesma possue a rara fe-
licidade de haver firmado _a sua fama, no
cargo, para adquirir o direito. dc errar.
Os juizes impeeenveis não exisicm. To-
•l«is erram, com muis ou menos gcito.

Tambem um outro ponto importante.
Clamam os assistentes as mais d.is vezes
por unia punição a uni Rrupo .-iniagonico.
osqucceiulii-se dc que o juiz, ear.o decla-
rasse a falta, favoreceria precisamente o
¦pie .1 praticou I

Tudo isto è lamentável, imponilo-se an
nosso grande meio de sporls. cioso do seus
focosi realizar a educação suortiva do scu
espirito, imprescindível h aue sc não vc-
ritique, em breve a decadência do ramo dc
srt.rt que lhes merece o favoritismo.

No Kio, ou o iuiz é um éco do que o
oublico grila — um iuiz genuinamente po-
ni-Iar*, on obedece aos nreceitos ao jogo e
•sc torna um arbitro conscicncioso.

O sr. Castro, que aetiuxi hontem, foi uma
autoridade que se classificou no rol dos
cnnscicnciosos.

Porque, sem sc oreorcunar com a tmpres-
sâc popular, bouvu oor bem assignalar in-
números "fouls" c "offsidcs" do America,
cie. a não scr um ou dois enganos naturaes
entre cerca de trinta decisüe* o foram dc
facto inilludivebnonte.

llnstou isso pnrn desgostar os adentos «1.1
escola da liberdade absoluta de acção nos
c.iiniios do "association". Paciencial

Via-se um josador em campo empurrar
cr.ni as duas mãos um adversário, e o juiz
castigar o protagonista I

O iuiz era uni _ nerseguidor. c o autor
uma mnocente victíma 1

Koram os iogadorc3 do America oa que
snffrerani maior numero dc punições do ar-
bitro.

Estamos certos de oue Q dicna directoria
actual do America, aue tem nos to em prova
os intuitos cvccllentcs oue a orientam cm
seus aclos. agirá dc modo a conseguir que
alguns componentes da íiinine renresraitali-
va do club não nreitldinuem assim as suas
reconhecidas aptidões inilivldtiaes noudo cm
ntçãn recursos de nue não necessitam. Não
tivesse isto acontecido liontcm e o "score
di victoria americana soffrcna sensível as-
cenção,

Após estas observações oassaremos a dtieraá nossas inmrcssdcs sobre o encontro.
O "tcam" do America apresentou-se mui-to mais concatenado aue o do Uotafogo. A'-''equipe" hoinogyuea do primeiro, op-pu*

nna-se a heterogênea do segundo.
Desde os primeiros minutos de contenda,

o America assegurou-sc da iniciativa da
rrrçãn collcctiva, aiacanilo pcrlinazmcntc o"iroril" contrario. Náo foi tareín de (.raiiilodifficuldadu a defesa americana oppor cn-
traves á mói combinada linha de ataque do
camisa preta u branca. Adindo foi que me-
Ihor lisura fez nesta. Paulino, cujo jogoapresenta progresso extraordinário, foi o
melhor elemento das Unhas defensoras lo-
cies.

é O Botafogo passou pelo dissabor de as*
sistir á retirada de campo do seu "hulf
Jones, devido a mn encontrai) involuntu-
rio de llaroldo sobre o mesmo, em queas cabeças (le ambos se chocaram. (3 joga-dor alvi-negro foi mais Infeliz. Teve uni
ameaço de congestão, não podendo mais
voltar
peru-

O
disputa. l*'icou. porém, livre do

facto so deu n doikús minutos da
inicia do ; primeiro tempo.

'lísta circumstancia ò ponderável pcrai
por sua vez. tomar merecedora de enco-
mios a resistência tenaz opposta pelos dei
jogado res do "team-* contrario. Desfalca-
dos, não desfalteceram um momento, por-tando-se eomo heroes.

t A victoria do America poderia t-er-tc t**
rificado, como já dissemos, com tnuití»
maior relevo dc "açore". A má colloca-
ção, a precipitação c debilidade dil"slioois" dos seus "forwards". foram a
causa primordial desse tnsucccssò,. O maia
complicado, que era cbeuar, cm combina-
ç.-ío, A fronte do "goal" do Botaf-ogo. ellci
levaram ao fim com exito. ilÇra chegada*i emergência de consutum-ar a tarefa: Ofl
fçiclios eram mal applica d o íí. _\ind,\ porcima encontraram um "keepcr" attento,
que se aproveitou sabiamente dos erros ve.
ri ficados.

No primeiro tncío-teinpo o America ate-
eou t pur longo tempo us Hifhas adversafj
dominaiido-as, iBasta assiwwlar que «a pri-meira accommetti-da do jttotafogo que che*
gou ao "goal" do America observou-so de**
lioij de decorridos trinta c quatro minutei
«lí! pelejai

Ü primeiro "goal* 'Io America foi mar*
cado pur Gabriel, aos trinta minutos,

Cyro ainda tentou rebater o "ki-ck'*, mai
a sua forca venceu-a a defesa,

O Botafogo não Consegue organizar x<¦¦-.•! nff-noiva dc modo o garantil-a con
« confiança geral. Freqüentemente ella í«
quebrava ante*i do conclui-:la.

Arando, íijieznr de tanto, collocou-se, CJ_i
dado oceasião, muito bem e saiu-se air*
sanieiitc de mn passe que Aloysio lhe es-
tende, empatando, com vigoroso "ehoot"
«Itn a emnrionanV partida.

Ka segunda parte da prova o America
continuou no seu papel de saliência. IVs
ta vez o Botafogo melhorou o entraínfr
tnent collectivo, produzindo avançadas apr««
cíaveis.

O Jogo, parecia, ia concluir com o cm-
pite. No ultimo minuto dc pugna, entre-
tanto. llaroldo logra dcsempatal-a em fa*
vor do America, hicll de imaginar à o cri*
thnsiasmo em oue vibraram, c com justi
causa, os adeptos da symputblca associaçâoi
que, dessa fôrma, levantava uma victoria a
que fizera ju's — uma victoria merecida.

Os "teams" eram! — America! — For-
reira; Paiva e Paul.noí Ádhcni.*vr, Ojeda
e P, Ramos; llaroldo. Gabriel. Badu\ Al*
varo o llaroldo.

Botafogo'. — Cyro; Wiggaud e Osny;
Holnndo. IVaguo c Joncsí Menezes, Aloy<
sio. Vndinho. Arlimlo o TCdrnpt.

Õ movimento da prova foi o Beguinte:
Saída America • * . 3.41
Io "irnal", Amcr., Onbricl .... 4.ir
1" "doai" llot., Artlndo . . . . 4.JS
Meio-tempo. . ,..*«.... À*ift
Salda Botafogo t-io

de accordo

A melhor é a
Companhia

Vlanufac t cra
dc Conservas Alimentícias.

_a

Massa üe Tomate- \

OS DRSRMBAn&AlDOBBS ALA*
GOAXOS

Uma petição ao Coiim*cs-
so V.slailuat

Maceió, cS — (A. A.) — O Diário
Official publicou, na integra, o requeri-
mento que os desembargadores do Tri-
bunal Superior dirigiram no Con_rrosso
estadual, pedindo que fosse consignada
110 orçamento a verba de 16 contos,

Verdadeira enra d,i H C11KIA quflbralnra
SIÍM OPERAÇÃO, poi' meio «la CINTA HEKJ.IA1UA ELEOT1U0A

PteiWÊÊ0

NTo grande estribelccimçnto do Professor I.Ai-ZA-
UI MI todos os apparelhos são lahriradon sob mç-
di.l.i. conforme o caso t a enfermidade, não lendo
nenhuma mola de ferro, slio leves o invisíveis, garan.
lindo uma contenção suave e perfeita, tambem ilas
Hérnias as mais volumosas -podendo, o doente tra-
Inlbar, lazer exercicios dc gymuastica 011 cquilação,
ficando completamente curado, sem operação aU
guma, As pessoas que soffrem- da Hérnia escrevam'r_;c mesmo ao Prol. Laizariui, aiim dc obter o tra-
..niirtitn BT.i*nÍLo.

NUMEROSOS
ATTF.S-

TADOS DE
CURAS

dliConsulta
g ás 13 I

da-, 2 ás j.
Ò domingo
ate meio >

dia.

para pnsamenlo dos descontos feiios
nos seus
.passados.
(lido.

vencimentos pelos governos
O Congresso atendeu ao pe-

RIO ÜE JAXI.IRO-LA.RG0 DE S. FRANOISOO N, 4_S
Obesidade, venlrc caido, rins moveis, dores rheumatie.is, eclatica,. debitidailn

nervosa curada com especiaes e modernos apparelhos electricos. Repartição ortopc
dica pari senhoras, dirigida por uma dama especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pedidos a «Casa enviará um profeuor
orthopedico a JUIZ DE PóRA, Hotel Kio do Janeiro, os dias .'10 o 81
o 1° do junho próximo.
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Porldo min-ido brincava
com unia granada

Em Cascadura oceorreu liontcm uai
desastre de que foi victíma o menor

•* nionio, branco, de 7 annos, brasileiro,
filho do sr. Antônio da Silva, residente
á Estrada Real de Santa Cruz n. 3.091.
casa I. ...

Antônio achava-se brincando cem uma
granada, quando esta explodiu, fazendo-
lhe os estilhaços um ferimento na face
c na região frontal, com fractura da
base externa do osso.

A Assistência foi chamada c prestou
cs primeiros curativos, sendo o menor
depois removido, em estado grave, para
a San'.-. Casa.

A policia do ia0 districto teve coube-
cimento do faclo.

rRecebcmos de
quantia dc jíooo
bres.

ESMOLAS
d, Alice Comes a
para os nossos po-

todos estes factos nâo sabia tambem 25 condições especiaes cm que sc fi-
zera tal casamento. ....

Era preciso, no emtanto. mie Boissy se não julgasse no direito tle
execrar aquella santa, cuja vida decorrera sempre entre lagrimas c soffft.
n.y.Mitos.

Helena ignora que a creança que recolheu e sua ülna e do homem a
quem ella adorou com toda a grandeza da sua alma, c pelo qual todos os
dias, ainda hoje, verte o mais oopioso pranto.._. Mas sc visse a terna SOU-
citude com que a tem cercado com os seus carinhos,' o Sr. tle Boissy havia
«lc orgulhar-se de ter dedicado aquella bondosa c meiga creatura todas as
ternuras do seu coração... Posso affiançar-lhe, Sr. de Boissy, que Helena
de tcucastre é hoje a mesma mulher que o senhor conheceu e amou...

Bois bem, _e minha filha está com cila, o meu dever ó ir buscal-a
irnmcdiatam.ciite... Compreliende bem, senhor, que minha filha não poda
permanecer ifaquella casa...

Lucas sorriu.
Xão tenhamos pressa, cavalheiro! Ha muitos annos que cu nao sei

o que é ter repouso de consciência, c no emtanto, apezar do muito que tc-
nho sof.rtdo. occultei tudo e vim a Lisboa porque quero ter a certeza de quo
Marcella é a pessoa 'por quem procuramos. Tem uma cruz no braço, 1
to, mas eu não sei se esse signa! se teria produzido cm outras creanças.

_ — Haverá quem reconheça, disso o carcunda ,a quem oceorreu
idéa.

Quem é? perguntou Lucas.
A mesma .pessoa que desenhou a cruz no braço ua menina...

—1 E... quem foi?
-- Siniplicia, a parliím!Pois encontrou essa mulher? .

Encontrei. E' hoje uma velha, ebria, desgraçada, que restde_ em Lei-
t'a e a quem descobri por acaso. Occultei este facto ao Sr. de Boissy, por-
que não querh estar a alimentar-lhe esperanças que eu prüpr o já não tt-
nha... Foi Siniplicia quem fez aquelle signal. porque suspeitou por uma
conversa que sorprehemleu, que aquella menina era destinada a uesapoare-
cer... Ella depois lhe contará tudo...

—1 E' preciso voltar a Leirra! exclamou B'oissy.
-i Não basta isso, cbjectoti Lucas. Como lhes disse, Marcella era

acompanhada 'por uma mulher, a quem chamava mãe, e a quem não tornou
a ver desde que sc ausentou Jc Lisboa, onde corria perigo a sua segurança.,,

E então?
—1 A mãe, ou por outras palavras, Luiza «ie Souza, ficou doente no

hospital. Foi por causa dVlla que vim a Lisboa. Luiza, -porém, ja ai; nao
estava. Sal-kl ha mezes c ignora-se o seu paradeiro, porque a desgraçada
não tem domicilio... Vive de esmolas... é tinira mendiga... E preciso,

sc estivesse estudando *

cer-

uma W
í-i

c
.3

portanto, procural-a. Em que ponto a encontraremos? Lisboa c grande em.
demasia, para facilnx-nte ser encontrada uma mulher que não tem domicilio,
on cujo doirfeilio se ignora. Foi por esto motivo quo assim que saiu do
hospital, corri a procural-o. Além do interesse que naturalmente sentia
por saber do resultado final dos seus trabalhos, havia este outro, o de pe-
dir-lhc agora que mc ajude a procurar Luiza de Souza._

— E com certeza que náo duvidou dc que estava as ordens... apezar
de que... mc será custoso apparecer do improviso a essa mulher...

O rosto do carcunda anmiviou-se. Uma sombra de tristeza velou-ine
o semblante, e o espirito encheu-sc-lhe de recordações.

O espanto dc Lucas Silvestre atigmenlava dc pomo. Aquella voz «J
a mesma que lhe fizera as extranhas revelações que o leitor conhece.

Desculpe-me, mas effecil*.vãmente, não comprchendo...
Queira sentar-se. Entrarei em pi-om.enores que lhe devo dar c qu»

o interessam,,.
Sentaram-se ambos. . ¦

Deve convir que muitas vezes basta uma so hora dc fclicnla.;..* para
que inteiramente se modifique a existência de qualquer homem. I'0l prçct-
samente .isso o que me suecedeu. Quando menos o esperava, a minha vida
transformou-se... c é a si, m,ett amigo, que deva esta transformação.,,

—1 A mim?!...
Sem duvida alguma.
Não comprchendo!
Comprehcnderá tudo dentro cm pouco... Encha-se de coragem e

preste-me attenção. Vou dizer-lhe coisas que o deixarão admirado..
¦O carcunda calou-se alguns momentos, cc

fôrma dc entrar 110 assumpto.
Lembra-se da nossa conversação no ferreiro do Faço r. do que cn*

tão me relatou?
—¦ Perfeitamente:
—1 Contou-me que João Sem Dedo, ou João de Açudar, como o senho*

lhe chama, praticara em certa noite um crime de homicidio, ao «iual o meu
arngo teve de assistir iropassivelinentc, ou pelo menos sem poder, por moti-
vos justos, obstar a que esse crime se praticasse. A viclima d'aquella motis*
truos'dadc chamava-se Máximo de Boissy...

Luca tinha empallidecido, como sempre ihe suecedia quando invocava
33 recordações d'aquelle sinistro acontecimento.

Boissy. Era esse o nome do tal francez.
—« Viu depois que o corpo do Sr. de Boissy foi lançado á água do

Tejo e que no dia seguinte dois francezes estiveram pcsquizando o rro afrm
do ver se o encontravam...

Exactain.entc.
Pois vou mostrar-lhe um homem que devia ter visto n'essa oceasião...

E Diogo lev.-mtou-sc. abriu a porta do quarto, e chamou:
—* Luizou! Luizon!...
Appareceu o mesmo homem que momentos antes tinha ¦ordenado a Lucas

que entrasse para aquelle aposento.
Não sc recorda de ter visto este homem,? . ,

Lucas, cada vez mais admirado, olhou para o ex-stoldado e depois ue
alguns momentos de reflexão, como sc tivesse procurado mentalmente •<--
compor a scena a que assistira muitos annos antes, respondeu: n,nPtw

Sim, parece-me que o vi... que cra uru dos J0Í5 Homens *."? Pr«-«-u
ravam... o cadáver... . ,„..*,*¦ ¦'¦. dn

Não sc engana, meu amigo. Esto homem e •l.mzoii.,_e;--^«u-'Jo 00

«xercilo francez c estava impedido ao serviço do Sr. de Uotssy.
Lucas, naturalmente, sentiu ocorrer-llw esto pensamento: , „.

Conw é então que o Diogo Mallez está em companhia «.e tc lomemr
A pergunta era natural, prevista, c Diogo comprehendeu portanto o «uc

_« passava no animo do scu amigo. . ., _ . mec;!<.— Luizon. n-ou caro, podo rcVrar-se, disse dlft joa 3» -nw - preci-O
aqui.

O cx-soldado obedeceu. ... ;,__,,,i.,u r-. «*___- E agora m sc^íí-ií-e * PcrC'jnU- ^ v;° l°LmW* w W
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«D "goal". Amor.. Itaroldo . . . 5.21Final, Ame.*.. j}{i ........ 5.23O Botafogo praticou oito "corners" o o
[America, um.

Na .partida do 2*3 "teams* vencei tam-liem o America, por 3 a t.
* * 1Ü

O Ilangu' derrotou o Flamengo, no cn-
çontro disputado cm Bangu', por 432.líssi victoria do valoroso club vem col-
lífealío -numa" posição do ücatariuo dentre
ea concorrentes ao actual campeonato.

Os "teams** es ia vam asstlh organizados:
Uaniju': — Américo; Emílio e Calvcrt;

Sterlini!, Holdão e L. Antônio; Leão,
UrjMicli, Patrick, Iienedicto e Antenor.

Plamevoo; — Cazuza; Antonico c Nery;
Çurlol, (..a.lo c Milton: Arnaldo. Gitincr-
i.in.lo, Reid Itienier c Paulo.

Os "goals" do Ilangu' foram marcados
nor kicueh, dois; Antenor e Bcnedieto.
Us ilo Flamengo, por Arnaldo e (Jumer-
emdo,

O i° meiortempb terminou com ;t victo-
i,i;t f!a Haouti' por 2 a O.

N03 ::"> "tonais1*, venceu o FJamcnjp, por•2 a s. **í *Ií "ft

liUÍA MITJXAK DE EOOT-BAMi
do Caçadores versus íi" Ke-

incuto
• Conforme ostavn annunciado n;i tabçlla

lo f.ifM Mtliti.r, 1 "iiüzou üe hontem o en-
tiontro d.13 "&juipes." pertencentes a.s uni-
riudçs acima, vencendo o SS". coip grandes
iJSfficuldíulo.s o r-cw valontc antliROnísta.

O joko desenvolveu-se no "(írouud" dn
Praia Vermelha, onde está acantouado o
t'(tu, actttando couto iuiz o tenente C.
l'r:.i:co. visto ter adoecido n ultima hora, o
.mi;; nomeado.

Preenchidas ,13 formalidades roube o loss
'•o 55°, <)-;t-' perdeu Iojíg n bola na saída,
desenvolvendo o .V regimento uin jogo bil-
lo, cnerRÍco, c bem combinado, notando-sc
IptfO que a sua linha dc ataque era boa,
ligeira o. bem orientado,

\) 55" ftaz boas investidas, nada consc*
guindo, í;ó depois dc cs minutos de jogo,
uii que conseguiu marcar o primeiro "soai"
O 2n regimonío retribuiu immcdia tam ente
mareando tambem um ponlo pnra o seu
I.*.do. Amlioa os "roiÜb" quer de tim, como
<Ie outro kido, foram oceásionados peba"ful-bacs**.

O primeiro meio lemoo lermiiiott assim:
3" TCgiinciifò, 1; 35o de caçadores 3.

Depois do descanso regulamentar, o jogorecomeçou, fazendo o 3° regimento uma
magnífica csiréi na Liga, jogando admira-
Alimente dentro das regrar..

As "e-(|iiipe," e-stavam bem equilibradas;
sç o 55o tinha unia forte defesa, o 3° re-
«intento possuiu uma linha dc nlaquc mui*•o boa. de maneira oue não Sa notava su-
perioridade dõ parte a parte.

A's 5.10 da larde, o iuiz deu por finda
a peleja vencendo o 55° o «eu forte concor-
miic brilhantemente. Foi esle o resultado:
55" de caçadores 4; 3o regimento 2.

Iodos Jogaram muito bem. O 55" fez 4"corners" e- o 3" regimento 5.

Miss Florcnco, D. Ferreira. .51 k- 4°
Ittiage, D. Soarez,. 51 lc S"

.Rateios :e Majestic car i", 47?ooo; du-
pia (34), so'$ooo.

Tempo, 100".
Movimento dc apostas, 8:6r>::Çeoo.:.

*
3° parco. — SUrPLEMENTAR —

1.600 metros — Prcmios: 1 :íoo$ c

gjoíooo. . '¦'•¦.
MARVELLOUS, m. mi-

110 3 annos, por Pincliena
u 

' 
Prcsuinpcion, de mine.

C. Mesquita, lí. Rodrigues,
5-1 1<- ,-,.- iV;

Mistelb, Marcellino, 53 b. . . . ¦
Mcrrv IJay, Alex. Çériiaildez, 54 >-'•
Insignia, D. ferreira, 5.1 k. • • • •
Belle Angcvine, Zabr.ia, 5' «• • • •
Zclle, R. Cruz, 51 
David, D. Vaz, 47 Ir. - •

Rateios: Marve-llotis cin
dupla (13), n8$26o.

Tempo, 10C 4|5 •
Movimento dc apostas, 11:3Sü?ooo.

a? .parco — ITAMARATY — i,.6qp
metros — Prcmios: 1:300$ c- a6õ?oop.

JOFFRE, ra. torduho,
4 annos, por Koi Ilcrode e
Forcilosme, do esp. G. Pi- .
nheiro Machado, .Cláudio >
Ferreira, 53 bilus .... V

AH Rigbt, 1'. Zabula, 54 . . . • 20
Barcelona, lc Menor, so . . . ¦ 3__
Maipú, li. Rodrigues, 5= ... ¦ 4

Não correu Principe.
Rateios: Joffre em 1", i3$8oo; dupla

(15), 1SÍ400.
Tempo, 106 2\s .
Movimento dc apostas: I2tl80?000.

5" parco — RlÓ" DE JANEIRO —
c..".oo metros— Prcmios: s:ooo$ooo e

OO IVI ME litOI O

2 O

3°
4o

. . 5"
. . 6°. . r
j6;'ooo ;

TURF
A corrida de hontem

no Derby
A. cor:i.la dc hontem, <jtic começou

aiispicioi.inienie- para os "ilómingui&tas"
coin a victoria dc Gragoatá, proporcio-
pou ã ciihcdra unia série dc jecepcõos,
com a ele-rrol.i dc quasi todos os favo-
ritos, dois dou (pines montados por Do-
miiigOS l''cnv:'r:i. jiiãlamcnte os que ren-
iiiam i-.ttiiores probabilidades de victo-

• ia, j.i pela montaria do jockey gittclio,iuiicgave-hncniv hábil e honesto, já pc-Ias boas condições de "entrainemen".
líefcrimo-niH :i Cuido Spano e Argetl-
tino, ar.ihoi da Cotidelatia Brasil,' a de-
tentora, por emquanto, do primeiro Io-
«ar na estatística dos prêmios da actual
temporada, Quer utn, quer oulro dos
referidos pare-lbeiros, não teve for-

i.-iis para alcançar posição mellior quemodestos terceiros logares, A feia fi-
jura dos doía defensores da jaquetaí.m-i-vcrdi- nio pódc ser attttibuida sc-
não ti distancia das provas a que cou-
correram, ambas em a.oco mclrcs.

Uos francos favoritos venceram ape-
Ms Gragoatá, 110 primeiro parco, c
ioffre, no segundo, diiigidos pelos ir-
eiiios Ferreira, aiiitelk- do Slud Expedi-
lus, este roprcsentanlie da blusa cereja- Iiouet branco. Houve poules de- en-
i!:er não uma, mas duas meias, como
jor exemplo, a do segundo parco, cuja
i'ui'!a. liile-oii a liiiijiitc-lUi de 5Ç7$ooo,
ror isso quê,a formaram justamente
113 dois "out-siders" da carreira, o ex-
1 i-.icl; Majestic. o vencedor, c o incom-
mensurável Cadorna. o cs-juroti, qtte
derrotaram Komilda, liiiaue- e Miss Fio
íviicc, todas tr.-s dirigidas «ior joclceys
dc nomeada no turf imligcnn.

Resiniilndo. as corridas de liontem
tiveram grande atiitnaçtlo, tendo passado
pela casa dc apostas !'.C:7|i$ooo, optimo
movimento para uni fim de mcz, em
(empo -de crise aguda.

Us neto vencedores foram Gragoatíí
CD. Ferreira); Majestic (A. Fcrnati-
ilezl; M.irvellous (Ií. Uodrigtrcz); Jof-
fre (C. F-erreirit'1 : Jacy (D. Suarez);
Corncob (Marcellino-); e Kyon (Zala-ia), seguidos, r.'.spectivniiieitíe\ dc Dc-
nioiiio, Cadorna, Misl-clln, AU Right,
Utnatinho, Cal-opino c My Hcart.

Os melhores tempos do dia, foram:
100" para os 1.500 motros cobertos .por
Majestic; 106" ah, para a milha feita
pe-lo cavallo Joffre c 13a 3I5, .para
os 2.0Q0 metros corridos peío cavallo
Corncob.

•1005000,
JACY, f. cast., 3 annos,

por I.ord Melten e Vi-
ctoirc, do sr. Arthur Pe-
reira, D. Suarc::, 51 1:1-
los »;

Ornatinlip, Marcellino, 53 . . - - -
Guido típaiio. D. Ferreira, 53 . . 3
Fidalgo, E. Rodrigues, 53 \
Buenos Aire-s, I,e Mcner, 53 ¦ • • 5

diateios: Jacy ctu i°, 3??7001 dupla
(45), íirjíioo.

Tempo, 133 =|5 , , „
Movimento d^ apostas: i6:6jZÇooo.

C" parco — DR. FRONTIN — 2.000
metros — Prcmios: c:ooo$ e ,|ocíeoo.

CORNCOB, m., c, 7
.limos, por Martagon e
Arista, do Stud Mourão,
Marcellino, 51 kilos . . . 1"

Calepino, Cláudio Ferreira, 4H . . -"
Argentino, D. Ferreira, 53 • . • .'l"
Zingaro, P. Zabala, 53 *
On Ko, F. Barroso. 5-- 5o

íCfio corre-tt Espana.
Rateios: Corncob cm 1", :C?3oo; du-

pia (34), 6i?ioo,
Tempo, 132 c|5".
MoviuieiUo de apostas: :p:3S"?ooo.

?° parco —¦ 2 DE ACOSTO — 1.609
metros — Prcmios: 1 :coíí? e- 2.10J000.

NVO.N', iu., al., 4- an-
nos, por Simni's Smiare e
Flootc, do sr. J. Pereira,
Zabala, 50 kilos 1°

My Hoart, F. Andrade, 53 ... 2°
Hatpin, D. Ferreira, 50 30
Otaner, J, Coutinho, 50 t°
Pislacbio, R. Cruz, 50 5o
Macistc, E. Rodrigues, 50 .... 6o

Rateios: Nyou cm 1", 3-íSoo; dupla
(l.l). 5C$30o.

Tempo, 108 3I5".
Movimento de auostás: t::5S-'?ooo.

'¦ > mr » i ¦

Rio, 23 ie maio dc idiO.
ASSEMBLiSAS CONVOCADAS

Companhia Jfateriacs de Construcçao, di»2)., u 1 hora.
iociedade Aucij-ma Brasil Mcrcantü, dia29. as 3 'horas.
Companhia Brasileira dc Tclegraphia Seatrio, dia 2<t,
Companhia dc SeRtiros C. Lloyd America.no, dia 30, a 1 hora.¦ Sociedade anonyma Casa Coloaibo, dia 30,a 1 hora.
Conipanliia Predial e de Saneamento doKio dc Janeiro, dia 30, â 1 hora.
Companhia Siderúrgica Brasileira, dia 30,as 1 hora.
Conipanliia Propriedades fluminenses, dia

31,. a 1 nora. .
Companhia Industrial de Melhoramentos

no ,Brasil, dia 31, á 1 hora.
Conipanliia de listradas ilo Ferro Ncro-"Ík-mio"1'1- úh 3U is - houi'
Sociedade Anonyina Cr.mja Avico'a cl.istoril. dia 1 á 1 hora.
Conipanliia Usinas dc Produetos Chi«s. dia 8.

.'•Companhia Nacional de- SegurosContra Fogo, dia s, á 1 hora.
Companhia iej-i,

a 1 hora.'Companhia de
dia 12. ,'1 1 hora.

Conipanliia Geral dc Mel!
Slíiranhãü, dia i.j, á x hora.

!•
Mútuos

vegação Costeira, dia ir,

Seguros Indcmnizadora,

isentos no

REUNIÃO DB CRED0JÍE3
Fallõiníia dc 1!

I hera.
.11-XI IO:

Fallencia dj J.
f. a i hora.

Fallencia dc S.
a- i hoi-ii.

Falfencia de A,
dia o. á i hora.

itallencia .de Waldcmiro José dc ü!r.i. ,din I?. a i hora.
íiilleiicia dc João Antônio J.e-:oza,¦3. u i hera. s

Rilhello & C, dia 30, á

C. Soares e Comp,, dia

Soares Figueiras, dia 6,

C. de Carvalho Júnior,

dia

}.i,',:I,0i,r-c?.,'A- I£uS°i c - «stes idcài,
Th. da Silva.

Telo vapor racional "Itapura". dos.par-toa da sul — Carga recebida! 2.900 saccos
de família, 198 de 'arroz, 27 dc cera 'e 25caixas dc soda, i ordem-, 7 ' barril decarnes c 250 caixas ile cebolas, 3 Prüie
lorres; 50. o G', Tones; 50, a S. C.•Costa; 50. a O. Rociuc; 50, a I. Mello;
3.000 resleas, a Ramlto 'Torres; 1 fardoile- couros, a Q. Ribeiro; 25 d« peixes aAngchno; 50 caixas du conservas, a T.l.oijrcs; ii a C. Rocha: 17 de biscontos,a C. Kocha; 6. a A. Comes; 5 de- ccui-servas, 11 C. Mourão'; 16, do peixe, a *..
INoeula; 3 de courosJ 125 fardos de- >&•-.il-.e. a I'. ü. Walthcri 100 caixas do ti-'
jolos, a C. ubsbiirK)i; 30 quintos'do viniio;a A. Chaves;. 50. n -1'.. Marinho; 5.1 rotosde sola, .) amarrados idein a si volnüHiUe co.urps, ii Carlos Leite;- 27 volv-nim 

'^e
sola, a T. p-.- Braga; 10 barril de cerve-
ja,_a Cpmpi Paulista; i.| s.iecos dc ..cafii¦1 '«Re Ii-niíío; ie.o caix.is de leite, a í'Irolçter; s.caixaj de sola. n M. Moita;I£ do toucinho, n Constantiiio Gonicsf aoo
latas dc pliosplioros, a D. PiiUctij b decüiiies, a A. Stimann; to. a Damazio: iíharris, a F. Cafircc; 2 caixas e 22 ítrfisde cera, 11 h.. Lamportc; 25 dccinioi e-11volume dç malte. a Hcraclito e so barrisc 10 3 o 40 quartos de nume, a Angelina.Pelo vapor nacional "Plaiuta", de Ia-«una e- escalas ~ C-mkh re-ce.-l.idii: j»; cou-ros 13,, fardos de huli}, 100 volumes de-¦....l-.l.i. 32? quintos de- sebo. 

' 
il'ordeitli Sisiccos dç nplvilho. a Th. dd Silva: <s,% x.Ivanios;.;,i7, a .A. Barroso; ;¦; dc brroz,3a Ue- l;:iii:,i.-i i.|0 de- iissiic-ar, 30 iacás de-'"•¦"•¦ 4-i"c.-.Kas de banha ' ' '

| ';- leijii'., a Thoníàij da Silva; 31 fcâisile cíirnca 20 saccos de põ',vIIhoi as-li-
1 í-7 „ ,'1-,,,b'ir!l,;l °, "><>. Çiècos dc feijão,!aInng forres; 1C9 jacas c 17 atados-vlecarnes 103 saccos (le -£e-iiãu c ^t, eid-cas

B. C. DE IGOc\SSlí'

CONCORRÊNCIAS
ANNÜNCIÁJDÀS

Siiperintendoncia do Serviço de- I-impesii1 utilica o Particular, para a venda (le pneu.uiattcos e câmaras de ar velhos, dia 30,u t hora.
Na Inspectoria de Matta», Jardins, Caçoe ie..-.,i, para o fornecimento úc 10.000 ti-nas. 5.noa bamlu-.s c 5.000 estacas paia urliu-r««S-1o-publica, dia 30, ii 1 hora.
«a .Uu-cctoria Geral dos Correios, para aexccii.;.io de obras u-s departaincntos ilenSBígnantcs" c "districtos" da O» secçãoila stili-dircctoria do trafego postal, dia 11,as .1 noras.

Jf.VltO:
Ministério da 'Agricultura Tnd-istrias eUniincrcio, tora o fornccihicnto dc semen.tes o niiidas de- plantai dia 6. á 1 hora.Collegio Militar do Brasil, paro o for-«cetmeuto de eencros alimentícios, artigosipara liuiiicza, illuminação, ferraucits, forra.

«cm c etc. dia 8. ,i 1 bora.
hstrada dc Perro Central do Brasi! parao fornccmiciilo do machinas diveries, diatj. ao niciu-dia,

013NTR0 CO.MMIlKCUATi DE
CEREAES

Cotações semanaes, dc accordo com n rc-forma approvada cm asscmbléa gorai de aade setembro do ioo-;:
Preces fará lotes:

t7j"úl'lr ? :'Vl iU«ffM«i *> "ecos deas?ucar, fi »cai de carnes, 6 suecos defeijão e 06 raixas de banha, a Zenha, Ra-mos; 30 saccos (lò ãssuçir, 22 ile^ijrio
L:',. ,„fXaV!o -bW}?-, a Quc'1102 M.i.reira, 307. .1 biqueira Vcgn; 72. i or.Iein-
.1. .\. Uiirroso; 5, a Couto; 5, a SiqueiraVeiga; Coo _ saccos do farinha; a A..Bar"
Sa,11' fe"5°- a Siqueira Veiga; ao,tò A°,ísrm;°5 caixaj de ™™fr í

I'e!o poiiiàn "Iístrella", de Pel.itas —
ordS 

U'Cc:''d:': •i00 far'103 de alfafa. .á

noin \orl. -. Carga reeebida: id caixasde frutas seccas, 10 do farinha. 22S dcermento, nfi- barra de oleo ino caixas(ie íiitao, cofi elo oleo. 200 fardos de al-godao, 5 barris dc breu, 402 saccòj'' ,|0""' '\77:T, de'- lupulol lú d, increadÜ
IX. -J'1* '?las, dü- soda caustlea, 1', or-dem;; 20 barris de- tintas, a Pestana Silva;

Bordallo; 23 barris de graxa, a liiíit i-,V.ver; 20.1 barris do br :i « ,00 cabras
t-r^i^'' ? ll' V'^' i™' a'JS^ •¦•. 100, .1 III.,., Garcia; m do'parafinai

üfiiliíilo ^;j.i-í;iiíi
100 kilos

iooo 5.:?.ioo
i/oo 4S$ooo
I300 3ÍÍS700
:oo 3ÍÇ700

líis :: resenha doa parcos:1" parco — SUIS DK MAR.,O —
' íüo •..•.! uo.-] — Prcmios; i:ooo$ooo c
»*oo$ooo.

GRAOOATA', n., zai-
110, 3 annos por Phalcron
ei Velocc, ilo Stud Expedi-
Iti.i. IX Ferreira, 54 lc. . . i°

n.r.ioniu, IJinatlc Vaz , 54 I,-. .1 lynamitc, P, Barroso, 5.1' Ir, , .
Cunquistãdora; !•!. Rodrigues, 54 1,
Le Voilá l.e Men-, ,pi I:, . 

'. 
.Dictadura, tt. Cruz, 50 lc, . . .

Diveltc, Torleruili, 52 k, . , , ,I.Hitiau, J. Coiiiiiiliu. 5a I'. . . .
Amazonc, C. Feri-cini", ,ií'- |,-, , ,

Kateios: G^i-nat/i cm i",
dupla (23), 29$5oo.

Tempo 101 3I5",
Movimento .1.- a" .sta-., r, ¦.¦rK,-t

A rõiuiiiío do aiutuiliã
Da Empresa Ferio Carril Iguassíi,

conce-ssionaria do serviço (le bondes
para Maxambomba c todo o município
de Igtiassú, recebemos uma civcui.ir-con-
vite para a asscmbléa de co.muiaudlta-
rios e pessoas a quem possa interessar.

O convite vinha acompanhado do rc-
Mimo dc seu ultimo balancete ti-imcs-
trai, nota de observações ao--mesmo e
um prospecto transcrevendo Iodos os
seus contratos.

A nssemi-ilii.i rcaliza-sc ainanliã, ás
7 e 3(4. da noile, no salão da Sociedade
Luiz de Camões,

AS RUAS O.ÜE RECLAMAJI

A rua Miiria Kiiaeniit C-
uma Saiiiictiiii-Miiiiii

Moradores da rua Maria .Eugenia, An-
áaraliy Grande, pedem-nos cliamcnio^a
attençâo do fiscal da 1'ri.feifia.i sobre
o estado dt- imniiindicie ciu que sc
aeliam aquellas paragens, completamente
abandonadas pelos poderes municipaes.

Uma valeta abusivamente liberta 110
meio da rtta, por moradores pouco es-
crttpttlosos, está coberta dc agu.is ptitri-
das que cxlialam felido instipportavcl,
Febres de máo caracter já andam por
lá. Será, pois, uin caridoso gesto que
cs reclamantes aguardam de quem, 110
cumprimento dc seus devores, ainda fo
não deu por inteirado Ue tamanha In-
sidia á liygienc publica

3G$odo a ,iC$roo

Nilolto

Xão ha
H2S400 a .1.7^900
305700 a ,'íf>iou
£8$jjoo a 2jj$ííco

.fli-Çeioo .-• 21 Sino
2S$ooo a -'5Í800

Não ha

mm* »<^M»<n»

4°
5*
fi*
7"
S°
9'

;fSoo;

11-.'
ireo — VFLOCIDAUE -- 1- - Prêmios; 1 ;u0i«

00
00$000.

MAJESTIC, 111.' zaino,
A anuo-, pnr Suiut Hist elixposi ...' do Stud' vime
ii Nove de Março. Alexnn-
tire l-'.¦••-.ii.ii-;,. ,ít |CiCadorna, Lc Mener, 53 \7. , ,Komilda, P. Z.ib:iht,"5( 1,-, ,

VICTIMA I>KJPM '1'UK.M

Morto na Santa (.'asa
Fhllccetl liontem na Santa Casa, na

18* enfermaria, o trabalhador José- Ve-
rissimo l/crnandes, portuguez, dc 40 an-
mis, solteiro, que dera entrada por ter
sido colhido por um trem, ficando com
a poma direita esmagada.

Seu cadáver foi para o Necrotério,
devendo enlcrrar-sc hoje.

. m--- -¦*. twmm —
.SKIH.SIIÍ.V l'Oll IH1 SOLDADO

•A intrrrpiicão dn nollc.in
Hontem pela -mniiliü esteve na dele-

R.ie-in do 23" districto d. 'Simpücia dc
Moura, parda, moradora na Villa Prole-
taria, que se queixou á autoridade dc
que uma sua fiiha. menor dc M annos,
de- nome- Isaura, havia sido scdti/.i-la I
pelo soldado Euclydes de Alcântara, do j1" regimento de arl'!!"-. i.i. áijiiartelado
na Villa Militar.

Os do's eram namorados Ita lenipos.
A policia providenciou. O sediietor

füi preso e a menor mandada a exame
no Gabinete Medico Legal.

Atti á conclusão do processo, a menor
ficará na residência dc sua progcul-

Aries nacional, esp. .1'ito ideai, superior . .1'ito idem, bom. . .
pito idem, regular. . .L'"o idem do Norte
branco

Dito idem do Norte, r:'-
jado

Dito iigulha, estrangeiro,
dc t"

Dito idem, de ;a , ,
Oito \<i%\cc.

Perinlta dc mandioca,
de l\-rto dleare:

i.rosia
Ki-pciial
rihn. , . , t ,
Pcnciradi  .,

Parinht dc maitdwy
dc Lc.ijiinc:

Grossa....
Feijão ile Porto Alegre!
Dito idem, e!a terra. .
Uilp ideai, de Santa
Catharina

Feijão manteiga, nac. .
Iljlo de cOres <liv.. ide:.-.
Dito múlatinlio, idein. .
Jjjto amendoim; idem. .
l>:tn branco, iilem. .
í)id) vermelho, idem. .Iiito enxofre, idem. .
pito braneb. estrangeiro
Uito anictidoini; i.lem.
Dito fradinho, estranj;.
-M-iliio amarello da ler.
ra

Dito br.itico ila le-rra.
Mtího mixto, idem. .
Dito amarello, do Xor'e
Caegica
Mpiáta nacional . . .
Dita estrangeira. . ,
I-'.m-!'í;,i dc tiego . . .
Amendoim cm casca. .
J remoces
M.-vil.n estrangeira! . .
Fubá. ii:: milho. , . .
Taptôca nacional, 

', 
.

Alfafa, Idem. . . . ,
Dita estr.iiH-ein:. .
Multe cm folha. . . .
llatalas naCituiaiis. . .
Manteiga du Miras. .
Carne de porco, do Rio
(li.-.mlc

Pila do Paraná e Sm-
ti Cathai-iiia. . . .

Toucinho

Banha de Pjrto Alegre.
lata dc a ks. . , .

Dita idem, lata dc 20
hilos

Dita da Laguna, laia
grande

Dita .!.: Itaj.-.hy, lata de
3 Uilos

Dita iile".-.!, lata de 10
kilos

Bit.i ile Minas, lata de 3
kilog

Diui idem, lata gra.-..¦ <lc
T.íiisrun Jo R!o Grãttde
Cebolas do'Kio Crandi;,,-
„.cento  2$.;,'o .1 2ÍE00
Vmho do Kio Gran-

^ pipa idi)$ooo a iSo$ooo

.MA.\!i'i:sx() mi i.Mror.rACÃO
Pelo vapor nacional "Ibipava", dos por-los do sul —Carga recebida: .13 saccos

de assucar, o íenha Uamos;3o ile feijão,
a .V112 Sariiiv.i; ioo, a II. Alves; 20 a
lhoinai da Silva; 72; cotu.-s. á ordem; 

'íuo
11 Durisch: SS caixas de banha, a A. ll-i-
go: 35, a Th. (1.1 Silva; 13, a I, K. Cou-
tinlio; isó saccos de arroz, a T. Ilorgcs;
103 a C. Duarte; no, n 7.. liamos; 67,

a Siqueira Veiga; --. ,1 Th. da Si'v.i: .\\
.1 \. Monteiro; :<i, de polvilho, t.- de fa-

;. K. Cou-

-1 J. Kainho; 7 do papel a 11; 2, \ \.:^'.-., barr|s ile oleo. a S. I.ara; 7, a ímhPeworj 105, a j. liainho; «.'a MiSS. João d-líl-Key, c ao dè üutasi7*1™.luril.
Pelo hi.-ite nacional "Ame

C.1I10 Frio. Carga rcccOlda
camarão, a ordem.

pelo hiato nacional «Ca

ii e Clara.";
150 e.ii.\:is de

Frio. Oírgã rccèlídã: ^Z^ilofãtl..1 Companhia I. Fliimineuse. >,
r-..n '= v"ur '"í1''2 "Kaslcm Pi-inee";' WeIinenos Aires. Carga recebida: 5 caixas •'-azulejos, a Est. A. Craty;Palha, a Siiuõe " 91

C. Taveira; .10 ditas, a (luimarãe-s Irmão;
too ditas, ao mesmo; 2-, ditas, a 11. Albu-
querque; 17 ditns, n Couto; 30 saccos dc
batatas, a C, Perez{ 100 ditos, a Marques;
so ditos, a C. Perez; .10 ditos, a Soares
Bustos; Co ditos á ordem; 30 ditos, n
Prlng Tones; 30 ditos, a A. Garcia; 80
dites, a R. Torres; Co ditos, a Antônio
Garcia; 27 caixas dc batatas, a Couto; ro
líitss, ,1 T. Bó.-ges; t.| ditas, a D. Ra.
atalho; 55 saccos de batatas, a José Souza;
40 ditos, a V. Caminha; 62 ditos, a Fer-
ras Irmão; JO-KÍÍtoí, a Josc Souza; 13 dito.*,

S, Bayle; iG caixas de banha, á ordem;
m ditas, a Júlio V. Motta; 13 ditas, a
Marques; 30 ditas, a, T. Borges; 13 elitaj,
ao mesmo; 15 ditas, a Marques; 10 ditas,
A ordem; io cr.Lxas - de lingüiças, a A.
Constante; 10 ditas, ao mesmo; 1 dita de
presuntos, ao mesmo; 8 dilas dc paio, a A.
liarroso; 2 dit-.ia do mocotós, a X. /., or-
dem; 8 Idtaa dc manteiga, a 1*. i.opcs; 3
ditjis, a Precbcl; H ditas, a Wauben; io
entfraviados do iiíanteiga» a C. Uastos; 4 la-
tr.s de manteiga; n A. Pinto; 8 ditas, a A.
-Lcnsuire; 2 ci.ixas ilo manteiga, a G. Ri-
beiro;. 2 ditas, n 1!. Alves; .| latas de'jia.-.teisa, a A. Azevedo; m ditas, a Cou.
to; 50 ditas, r, Bcbiano: 1 dila, a II. S.;

eiig.--id.-i.lo de manteiga a X. 1'into, 200
latas Je manteiga .1 T. Horges C; 11 la-
tas de manteiga a I'. Almeida: 11 a Ama-
rante; 10 ao mesmo; 8 a Ribeiro; i a
M. S. C; i engmdado de manteiga a
C.t IK-iai; i a D. C; .; jacas -dc que jos
a T. Borges; 4 a X. Saraiva; 4 a -V. Ro-
cha; Sa M. li. C; 4 a G. Guimarães;

2 a Torres Rego; 7 a CaSe-miro; 1 a M.
!'::!lo C; 4 a Ribeiro; 10 a João da Cunha

a M. S. C; 2 a A. Irmão; >.- ¦ .\.
Saraiva; 8 a Íoão Cunha; 3 a Damazio C;
10 a T. Carlos; 22 a A. liarroso; 2 a C.
Vasques; 2 a M. V. Alves; s n M. Ro-
cha: 5 a (',. Irmão; 12 a C. Ribeiro; -1
a C. Vasques; 5 a Cordeiro; 4 a C. Ves-
QUes; 4 a A. Santos; 3 a V. Lopes; 3 a
l*. I.opcs; C a João da Cunha; 4 « A. liar-
roso; 5 a N'. Saraiva; 5 a P. Almeida; O
a M. Saraiva; ;t a T. Carlos; 4 110 r.ies-
mo; 8 ao mesmo; 4 o S. Mariz: -I ao uics-
mo; 4 a N. Saraiva; 4 ao mesmo; 7 a I*.
Lopes; o a A. Tinto; 2 a C. Gomes: 2

a Uestcfano; i a Álvaro; 3 a Damazio C;
,4 a G. Ribeiro; 2 a C. Ribeiro; 4 a M.

F. .Alves; 4 a A. Schmidtli; 4 n C. I.opcs;
a UC. Cosia; 8 a M. Alves; 3 a X. Sa-

raiva; 4 a João Cunha; 6 a Damazo C.;
6 a ll. Ribeiro C; 12 a C. Vasques; 8 a'M.. Rocha: 4 caixas de queijos ao mes-
mo; 6 a M. Alves: 4 a IM. Rocha; í. a C.
Vasques; 1 a A. Irmão; 11 a M. F. Al-
ve-s; 6 a 1\ Irmão; 4 a T-jío Cunha; 11 ao
mesmo; 5 a Avellar Ci ú a G. Ribeiro;
8 í.afjc Irmãos; 3 a 'A, Irmão; 3 a Iíocelc;

1 caixa de caraje a Pinto C; 3 a líarrcáo;
a^K. 'forres; 3 cngradailos ele carne a

J. C; i cesto de carne 11 J. Rabcllo; 1 a
Alvar..; ; a J. Soares; 2 a C. C. Ordem; I

a C. R.-.SÍ05; 1 a R. Torres; 1 4 cai-
xas dc toucinho n M.; 10 a Kd. Grijó:
10 a C. Uaatosi 3 caixas de requeijão a
Cruz Irmão; i cesto de lingüiça a C. Uas-
tos:, 1 e-es!o de requeijão a A. Morg.ldo; i
a Uivira; 1 n Wernecfcj 1 cagradado de
doces a J. Campe.:; i caixa de miúdos c.
J. Souza,

IJ. de Perro Tticrceofolis. — 16 cai-s.-.s
de batatas a C. Ribeiro; 19 a D. Ordem; 14
a. A. Santos; 10 a M. (tinto; 6 a C. Ri-
oiio: 4 a Ordem; .- a N. Saraiva; 13 a
R. Queiroz; Coo latas de massas a Lebrão
Comp.

A'fredo Maia 1 lata do manteiga, Ordem:
Marítima: 2.-;i saccos de feüão. n Renato

Reilem; 30, n A. Siemann; 100, á ordem;

„ r. 1!. 1 A'saffi 1 ditos, a Teitílra Eorges;
P. Gouva;.2oaCoc!hoN..C.!iooC; ». If^». ,fc ^°3'SouzJ. 50 altos de

Mourão; 10 caixas de. molho o J. _M. P> faríí>haT°'o 
"Tcíicirn' Borges; 77 <1 tos. á4 

oracm; 20 ditos, a
¦.uourao; io caixas nc iifuuiu " v ;•— -.- fnr nht a Tcixci
Coiivèa; 15 a Coelho Mailins; .50 caixas de »«.iifla, »--^««j 

^ 
anU a C. N. J.cf C; 15 «alx»*i«rS«£ T' \Vish; i3 ditos, a ÍP. Oliveira: 20 di- " ' i:i  " '' ní J 

„J Moorc-; ¦« ditos, a V. Monteiro;- -- ::- - a V. Mon-
tonas n.~ Mncc-do"Silva; 25 íaias do tintas J
3 1ÜI. J. Smart; 23 caixas do cha a. Fon.
seca Gomes; eô a M. A. Copes; 5 Mrdos
de fumo a C. Souza Cruz; 20 fardos de
barrilha a I. Aliaril; 13 volumes de provi-
soes a Ag, Fontes; 5 fardos dc papel a
Ti Fonseca; 50 caixas dc creolina a J. 1>»
Coutinho; 20 a volumes do provisõc, a
Alves C; 30 lutas de fermento a Wernccl:;
3 1.1103 de paes a C. C. I.i 42 fardos da
papel o Alves Ribeiro.

Pelo vapor nacic.-1.1l "Iiassuce", dos por-
tos do norte — Carga recebida i 15 caixas
de doces, a Carvalha Martins; 15 tP.as,
a F. Comes; 10 ditas, a V. Macedo; 2$
ditas, a Mario Pinto & C.: 100 ditas, tt
Damasio & C.i 25 di-.is, a -Marques Silva;
13 ditas, a P. Monteiro; 15 lutas, a

A. Chaves: 13 dilas. a D. Almeida; 100
ditas, a C. llastos & C; 20 ditas, a
It. Marte & C ; 20
be'ro; io ditas de conservas, a S.

Co ditos, a J. Moorc; 11 uitos, a V. Mon-
loiro; 14 ditos, a O. Ferreira; 6 ditos de
arroz, a. T. tEecgcs; 10 ditos. a. Uoclia
& C.; 7 ditos, n F. ,B. Juuqtteira; d
ditos diversos, a II. Lima & C.| lio latas
de- phosphoros, a Dias Garcia; fi jaeás dc tou-
cinho a M. Pinto; 1 dc carne, a T. Borges;
3 jacas dc carne, a Carvalho Irmão; I,
n B. Irmão; 1, a A. Guimarães; 1, a
Kd. Grijó; 7, a C. Bastos: 17, a G.
Ribeiro; iC, a A. Chaves &.C.»; 3, a
Teixeira Borges; 1, a G. Ribeiro; 13
loncis dc álcool; a C. Taveira; ro, a
S. P, ordem; 34, a I.ctr.»; 53. Ferreira
Braga; 2 amarrados de Couros, a li. Sil-
va; 10 saccos de milho, a J. Cardoso;
is, ditos, íi idem; ió Uitos, a idem; o

..... „ ditos de feijão, a idem; 4 JacSs dc quei-
ili»« i Corre?" li ios, o Torres Rego: 6, a 1'into Lopes;ditas, a Urrea, .Ki- ^ 

-á jiam, ^ a Teixcira CarIos. 0( a'•"" Pinto. Lopes; 6, a L. P. Costai 4. a

OR. CIVIS GALVAQ _ r,.
. «yphibs.. vias urinarias. tx1? W<-1escarroSi uriM> ^ 

- Ua«e, u. yiCons. e res.: r. Cinst tuU' 
"..' "'--lei. ante Cealr w ¦!:, so'.

DR. FLAVIO 'DE MOURA -.,-,-.dica. Cons.: rua Conde•TjS'lidas n ás 12. T •¦",-" ,',,0"V«iUruguay, 2fiS. Tui 
",--' 

,'. li"
DR. GARFIKLD IJE MUVuírcento de clinica da Facílih |DAserviço dc Assistci-cia ,'!, 1 ¦' '

a ruberculose l!e-s • è e '."•'''
Cons.; Sei^dçSeicuii,,',; ;;:;' r.

R,

- me.
«si.

j p-V^n^KMB EISENLÍÍhda tubercuose por processo »do conseguido a cura rad â , ide.devçutes. Pratica o ;.'o ,-s?naliui". Con. r 1:  ....,' '

velo 10 ditas, a -ll. Coelho; 13 ' 
ditas, «nto ixjpes o, ai.. 1: A-™*> *• »

O'-?. .Mourão;' 23 ditas, a Alves Irmão; S. Uma Ilibero; 6 a 1 tto Lo| cs, 6,
3 fardos de couros, a R. Lima; 6 rolos o S. I.111111 Ribeiro; r, a P. Abnc«a, ,,
idem. a C. Ii. tinia; 6 dilos. a F. II. a J. . A. Ribeiro;, io, 3 P. A incida, 4.

,T, Oliveira;
dftos, a lí.

F. II.

a Guiiiiarãeí Irmão; 5, a Tinto Lopes
1 lata dc manteiga, a II. Castro; 1, a
C, 11, Lacticinios; 3 jaeás de queijos,
a F. Irmão; 2, a Pinto Lopes; 2, a A.
Irmão; 5, a. S. Lima Ribeiro; 4, a G.

Walllier; 2 fardos Mem. a 1*
1 dito, a Santos Novaes; 4
Uma; 7 caixas de vaqüetai,
Walthcr; i diti. a 1\ J. Oliveira; i d'ta
a G. P. Cocqueirn; ¦ ttitn, a Santos No
vaes: i ditai a G. Carneiro; .1 ditas, a
T. P. Coelho: i di'a, a F. '-rlacuio; i
dita, .1 F. H. Walllier;; i dita, a Ilrcs- 
san & C; i dita, a A. lieis; I dita, <t n M. Pinto; 2, a P. Almeida; 4. a JI.
R. Ferreira; 1 dita. a R. Li-ma; 2.3 di- Pinto; a. a idem; 2, a C. Duarte; 10
tas de oleo. a A. Magalhães; 1 dita de jucás dc batatas, .1 Conslantiiio Uuncs;
doces, a .Abelardo Marques; 3 dilas de 30, a Cunha S. Pinto; 16 saccos, idem,
charutos. .1 11. Meycr; 8 ditas. 11 Jaco- a idem; 15, a G. Irmão; 300 latas de
bina; 2 ditas, a C. A. D. Gomes: 30 di- massa, a Lebrão.
tas de azeite, a ]. Craractte; .5 s.iecos d.e

Ribeiro; 1, a J. Ribeiro; 2, a A. Chris-
tovão;_3, a JI. 1'iuto; 1 a A. Irmão;

a P. Almeida;8, T. Moreira;

DR. GAMA CEKQUEÍRA
nas, .gyncçologio, vias ,i'-cxereieio, prof. c ,.:vti..; rhosp. dc Paris c Berlim CVÍ

_"• •!¦ ' opacalana 621 Tei'"lDR. HENRIQUE DUQUE 
"

R. Riacliuelo. 112 -• '
DR J. MASTRANGIOLI -Cl. med. na Fac. V... hoe-',Oodrin de Piris. sittí^fWida!. Cons. e res.: r i-....
„5. Tel. (iõfi.,, C, i1s ; lJ "¦'
DRS. J. R .MONTEIRO n»;GUSTAVO SAUERBROIW

ca geral Trár. pelo empreg,\o das plantas medicinaes di í-
acimi.

farinha, a A. Fernandes: 5 ditos dc mi-
lho, ao mesmo.

Pela li. F. Central (S. Diogo) — Carga
recebida: 24 latas de- manteiga, a Júlio
Barbosa; 10 ditas, a B. Alves & C.:, fi
ditas, a Alves Irmão; 16 ditas, a Oíii-
marães Irmão: C engradados, aos mesmos!
4o latas, a Marques Sampaio: 40 ditas, a
li. Albuquerque; 50 dilas. a Teixeira Car-
los: 10 ditas, a jolüi Moorc; 24 ditas,, a
Terecra Borges: 62 ditas, á Leiteria Boi;
40 ditas, a Caldas iRasios: 30 dita
mesmo; 13 ditns, a-11. Alves & C.;, 28
caixas, a V. Scnra; 1.1 laias, a 'Ferras
Irmão; 33 ditas, a '£• Borges; 10 dilas,
a A. R. Oliveira; 23 ditas, a B. Alves
& C; sfi ditas, aos mesmos; so ditas, n
João Cunha; S ditas, a G. Ribeiro; Co
ditas, a B. Alves & Ci íS diteis, n A,
Monteiro; 14 dias, .1 H. Alves; 31 ditas.
a A. R. Oliveira; 2-r ditas, a il. Alves;„ <i.. .V. U..IC..U, .-. un..-, .1 ..'•...¦;¦>. i-orios uo norte-,
12 ditas, .ao inesmo; 5 dilr.s. a Siqueira Inglaterra c escs.

MARrmiAS
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata, "P de Satrtistègtii". . .
Nova Vor!; e escs., "Voltaire .t . . •
Nova Vor!: c escs., "reiisylvania** , .
Nova Vork c escs., "Itcplcn K. J,"

Jnnho:
Gothcmbiirg c escs., "P. Chrlstopher-
sc.V

Vigq c escs., "I.con XIII"
Calláo c escs., "Oronsa". . , * . .

? 
'Portos do norte. ''Ceará". . . • , •
Portos do sul "Sirio" ....•«.
Bordéos c escs., "Ligcr". ......
Portos do sul "Mayrinl;"
Nova Yorle, c escs., "S. Pa-.ilo. . . .
li o da Prata, "Aragnaya" .....
Inglaterra c crês.. "Demerara". . .
Caljáo o escs., "Orou?.*!". . . . , •
Nova Yorl:, c escs., "Chlncha" ...
Tortos do norte, "Júpiter1

& C; S ditas, a IXimasio S- C; .-.'. duas,
a 'A. Ainarante; 32 ditas, a Siqueira: rttí
ditas, a C. Bastos; n ditas, a Th.Pc-
reira; 76 ditas, a Alves Irmão; 12 d'tfl«,
n Ai Ainarante; 30 ditas, n Guimarães Ir-
mão; 30 dita?, a V. Scnra; 24 ditas, a
II. Alves & C; 33 dilas, n Mario, Pinto;
ifi dita?, ao mesmo; tí ditas, a Guimarães
Irmão; S ditas, a A. 'Amarantç; -t ditaa, ,
a Alves Irmão; ro ditas, a Júlio Iíarboaa

_ , Drina" . . *
Inglaterra c escs, Grita" ....

VAPORES A SAIR
Rio da Prata. "Scauana.". . . .
Hilbáo c escs., "P. dc Satrustcgul".
Rio 1I3 Prata, "Voltaire". . , ,
1'e.rtos do norte, "Capivary". . .
Portos do norte, "Sergipe". . , ,
Portos do norte, "01 uda". . . .

Junho:a Aves Irniiio; io ditas, a .uno harooca; . »•
.i.i dias, a B. Alves; 12 ditas, .1 A. li. I íivcrpoçl c cies., "Oronsa". . .
Oliveira; 48 ditns, a B. Alves: i.\ ditas, | ^'«JU 

c tscs... P-aipava . .
ao mesmo; 23 ditas, a Julio Barbosa; 50 \)'o da 1'rata, <Leon XIII . ,
... . ., I«. t-» 11 .. m.. .. 1'rrtiic ii.i cul " t t ni,li-i "

ditas, á ordem; 28 ditas, a V. Almeida; 21
ditas, a T. Carlosr -o caixas, a L. Modelo:
5 fardos dc carne, a C. Duarte f. C; 8
ditos, a ordem; n ditos, a ordem; 4 ditos,
a A. Carvalho; 9 ditos, a A, Carvalho; 11
ditos, a A. Carvalho; 1 üito, a Soares B;is-
tos; 1 dito, a Simões Macedo: i liiif, n ü.
Tavares & C.| 1 dito. o II. Alves S C; 1
dito, a ordem; 7 ditos, a F. Moreira; s
ditos, 11 V. Monteiro: 2 ditos, a Damasio &

ifi$7>vi 21S700
33$30n ^'.^oo
soSooo 2ó$7oo
2i)?..'Oo e.íJoo.)
ü6$7qo ;t 3o$ooo
o.ííjoo .iu-^uoo
-o$ooo -;,$joo
«4$JO.o L';$jgo.
O4S0ÒQ QfiS >oo:
90S000 .'l Q4$OC0
Õ79700 70^900

R?too a ."-'S.-íw
9S/OO >t io$5oo
7$300 a 75700

Niíilii
22?"\ieQ II 2iV?,$90
54$nno a 5(>íluoo

Não Ita
RSooo a Pi 2.30

Sp$Q00 íl 2?$OO0
Í5$oo it tfiS^oo

tiS?ooo a iao$ooo
p5ooo a tg$ooo

S4$ooo a .|6$obo
405000 a sóSuóo

ICtloprrainmo
S280 ;i iVieD
$280 .1 í.ino
S440 a SOuo
S200 a ?.teo

.'í.joo a r$Soo

fSio 3 $900

Ç900 a 1S100
:$xoo n t?2-io

Co kilos

Slílooo a S?JCoo

SS$Soo a pe$ooo

Pvoeo a r)a$oc»

90$ooO'.*i ():$coo

f-S.fSon a gc-$e-oo

Nilo in

7o$Sgq a, 7CS000
.*t$i|6o a i?5oo

,, ¦ ,- íar.lo.-i-' d,leleira; 100 n .lavu». pc."¦'í 
| ,'^U lí' "'«fratloriar; 11 Inlii, Li,„a.

.leia I-.. V. Lcopoldina. Carga recebe-da: milho: 10 saecus, a M1.110r.it; r. .,
Nazar. Irmão; 133. a JI. de Souza; m. oAlves liiua.i; 03, a Avellar; 339, a \, |.„|.'ir?'! 5-1, a„A; S. Filho; ., S íi- Ilii.igii.':115. a C. Pinto: 97. o B. Alves; 101. a f.Btrges: IÍ5.-B Dias Ca:,-,,; 22. a C. VixútLfi. 1 A. ordem; 22 a l'l. .Figueira; i^TÍ... ttza. Valle; 60, a Castro Silva; 200 •! V.aluntciro; 30, a Ferreira Braga; 90, a Fer.i,.i.i Irmgoi.ss; .1 Ilr.12 Otiêiritej 49, a Bran-onc Alves; 40, a Lino; 1. á ordem; 70. aI . Pereira; 40, a P, Ladeira: 42 a Sinúci-

[} Veiga: .10, .1 J. AI. Andrade; 90" aFerraz Iruiuo; 32. a j". A. Ribeiro; ce, a(..>. .Moraes; 24, a J. AI. Cirdoso; Oi,a isiqueira Veiga; 174. n Roiz Queiroz; 52, aV Kiuley; 2! a Ribeiro X. Lcssa; ai, ail. Borges; ío. a L. Frugone; (.0. a pfiitó carbureto,
Ijfocsj 511. a Ribeiro L. Silva: 12 n C.Libero: íS dilos de feijão. .1 B. Alves 4C.i 18, a Avellar Si C; 10, á ordem; 2, a
,". , t,t','0:;;'.;.. '•' a Damasio i C.. ,n abalvador bilva; 8 a 11. Alies éé O.: 2;duos de arroz, a Ferraz Irmão; ifi, a PintoLopes; 20, a Q. Jlorcira ii C; 1-.. a M;
J. Silva; 20, a J. A. Ribeiro; 

' 
:•;, aonicsnío; 10 ditos (le farinha. L. Rezende; •¦

no im-.--.ino; 50, a C. Rib«iio;so a S Veiga-iS aQ. Moreira; 36, a bouza'Vallo í. 
'Ci:

18. a «1 . J. Silva; si. a C. Rezende; fis,al-.. Pinho; 40, a dilos dc halalas, a-iJf.lm}? a,S'; .- encapados dc queijos, aiÍM.a l.ccrelli ie C; 1 dito de rotiro-i- 11
S. hotiza; 51 volumes diversos, ao niesiuo;-• caixas de Fumo, a Lopes Sá; 1 barricaile baealliaos, n c. Comes; 1 dita áe cama-ròes, a., mesmo; 1 fardo de bolça?, a DiasOarcia; 26,1 c,ii-::is rer.iduos. 11 C. Obsliurg;.1 ditas dc urtieii. n B. Alves a i.'.; 1 ditaae eanclla, 11 A. Braga; u amarrados ilesç.a, a ( S. Carvalho; 1 jaca tle carne, al-ivraz Irmão; .; caixas de goiabada, a-.--5S ordem; i, a 2.857 ordem; 10, a 2,848ori.cni; io, u 2.S.1.1 ordem; í, a s.Ss-i ur-
dem; 1 a a.Sji ordem; 4, a 2.S50 e-rdeui;
ia ;i -.Km ordem; 1.1, ao.Ss-i ordem; 101
a :.-.H.í2 otilcm; 7. n 2.SsS orileui; 5, ia1-856 orocm; 10. a 2.848 nrJeni; lio, !aL

s. a V . Monteiro; 13 a ieixeira liorges; I ç, • , cite-, a O. S. Du.-.ite; 6 fardos, a C.S 1 D. Souza; 81., al.. Irnnioj 10, a lei-. pllttrie; 3 caixas de carne, a li. Almeida;
:.;i.i liorges; íS, a fh. Pe-nra; 20, ill.|, nitâ, a N. Pinto & C; 2 ditas, a S. Bus-,Aimiqueriliicl 111. a Correu Rebello; n, ao' tos. , dita; a ).;. v^);, „ C.i 2 ditas, a Col.inesmo, so, a B. Iruiuo; 15, a Couto: 2. a v.-r I? ai*w de queijos, a Damasio & C; m^~

L. l,omcs, s, 11 h. Cunha; o, a lorres a, c,.,ixn5 (le Queijos, .-. João Cunha; fi dilas,'"-' " ' l::'''-' '"r;T'; '¦ :1 iimoso a João Cunha 8 ditas, a* Nt Saraiva;.5-:di-

Peitos do sul, "Itauba" .
Camocim e escs., "Piauhy" . ,
licefe o escs., "Itapuhy", .
liio.da Trata, "Liger". . , ,
«Pará o escs.; "Mossoró". ,
In:bitnba e csc.i., "Itaituba". •
Natal e e-ses.. "ítagiba". . . .
Portos do nt.rie, "Pará". . . ,
Inglaterra c escs. "Araguav.t".
Kio da Prata, "Demerara". •
Montcvidéo e escs.. "Sirio".
¦Recife 

c escs., "Ürohsd". .
Inglaterra c escs., "Qronsa" .

. 1.1
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¦ .30
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P.iulu; 15 ditos de milho, a JI. Cuniia; ...
dilos dc tapioca, a I.opcs Kc.-raz; ioo dítoS
ilr arroz; a. R. licdem; 400 ditos, á ordem; pdttos ile pinhão, a Cuiniarãcs Irmão; 6ô di-
tes ile haolin, a T. l;ilhq; 432 fardos de
xarque, 11 11. Kalkul; 63 á ordem; 29. a
I. II. W.ilier: 2(15, a B. AlbilQUcrnuò; íS

di carne, a .[. P. Aguiar: 5 a Avellar &•
l.: :¦! rolos ile sola, a Durisch R C; st,
a 1-, If. Walllier; ;o, a Peialiiia.; .-, a F.
Andrade; si á ordem; 15. encapados de
pcllcs, a V. T. Oliveira; roo iacãs de ba-
latas, a 11. Albuqucrmtc; 180 a S. Veiga;
300 caixas de amendoim; a F. Cem.; 1 cn-
capados de fumo, a A. Silva: 8|jj de
aguardente, a ^Ferraz Braga; .ib'o tinas dc

Cario Pareto.

tas; a A. irmão; io ditar", a G, Ribeiro; 3
duas, á Corrêa Filhos; 8 ditas, a Cuiniarãcs
Irmão; ia ditas, a Luiz Saraiva; 3 ditas, a
A. M. Andrade; r.j ditas, a ordcmij n cai-
>.;íí de toucinho, a P. X,, a ordem; 12 ditas,
a P. ordem; 13 ditas, I. P., a ordenr, 8 di-

XA CAPITAL CKAHKXSia
Um jornal ataca o coro-

nel Mui-roiiiles.
Fortaleza, ?8 — (A.. A.) — A Fo-

lha do Povo ocetspa-e hoje- da i)olilicaespii-itosantciiee e ataca o dr. Jlarcon-
tas. I, a ordem; m dilas, P.' R. a ordem; ia des de Souza, governador do Kstado,
ditns, T.. P-. a or.leiu; i; ditas, o O. Carva-1dizendo que 

"e-lle está pagando o .".poro
Uio; i dita, a li. Alves * L.; 13 di^a!.,-a A. .«restado ao governo federal, quando dc-hclimitlu is ditas, ai). Ra...alho;...9d.tos, a \*m 

a im*n,ctu:íío do .^[.y.
A.l Sehnidtli; i.i ditos, a Ad. ScTimdtli; 7
ditos, a Kd. tirijó; 5 dites, a A. Garcia ;
ic saccos dc batatas, a S. Pinheiro; 3 dilos,
a A F, Garcia; 40 ditou, a A, Simões; 30
duos. :i Prista & C.; 44 -ob.iincs de batutas,
a-*.f. Tcixcir.ã; 58 caixas do batatas, a C. Ta*
veira; ü jaeás de batatas, a Luiz Moreira;
5c ditos, a Couto &C; io ditos, a Couto &
(.'.; 1; ditos, a I. Horges; si caixas de ba-
latas, a D. Kanialho; 20 jacáíi de batatas, o
Ad. Schmith; 25 ditos. .1 A. Ferraz; do sac-
cos dc batatas, a Soares Bastos; 6o ditos, a
A. Torres; Co ditos a M C. 1'., a ordem;
50 ditos, a J. Pinheiro; ioo tli toa, a C. Pe-
ra; ço ditos, a J. Pinheiro; 36 ditos, a C.
Perezj 6 jricás de lombo, P. X., a ordem;
fi dito?, P., a Ordem; =; ditos, I. P. a ordem;
-* ditos 1., a ordem; 4 cestos de presuntos,
a J. Pereira; 3 Iacás dc meudos, I, a or-
dem; 4 ditos T. P., a ordem, 30 caixas dc

, banha, T. P., a nrdem; 2.1 ditas, a A. Car.
caixas oe g.oiiiina. a D. j valho; 90 ditas. O. a cidem; 10 caixas de

requeijão^ a V. Kstcfauo; 36 ditas do banha,
a ordem; 10 jaeás tW. toucinho, M. Pinto &

Gottas Virtuoso üe n,. iua
to Souza

Curam hemorilioide-s. males do tuero
ova fins. urinas n a pt-ntiria Cvstite

1* » m, o »i1'e'u vapor inglca "Drydeii", dc Londres
« esiiilns _ Carga recebida: — Co fardos
dc fumo. o Companhia Souza Cru.:; 1 dc
conroii ;i J, Cafíaro; 4:50 barricas dd ci-
n-.ctiK., a A. 0. Fontes; 540. 3 11. Maia;
5050, Ilime; 530, n Jorge AUard; rooo n
Pry Vottlc; 50 saccos dc erva doce, 50 de
cüivn o. 10 caiitas de saes n J. Herttcher;
¦'' dc üirinli.i do aveiu u c de eanclla. a
Kotiiip; i.i de iniistardi. a Angellno; in
de lintiis c .10.1 barris i.lem a J. AI. Frei-
tr.s; i; 11 Hcraclito; latas o Xo barris. /.•Aituiar; 15, :i S. Lara: 2 cabas, a 1 lera-
chto: 3S fardos de papel, a P. dc Mol'o;
V, ¦'. Arcli.iiijo; 2S caixas do gniniua. a 

"
lulien; 23 dc saes. L. S. Figueiras; -
barris tle alvaiada, n A. Comes; 140 e-.-.i
sai de goiiclira, :i C. Obsburgh; 50 voht-I C: n ditos a A. Pinto; 8 fardos de xarnuc,mei de cniiclln-, a M. Li.aari; 50, a Per- :i V. Lura; 4 iacás dc toucinho, a T. Bor-, ,
raa IruiSo,: fa. « (.. Boetlchorj no cai- ! nes; 2 ditos. 11 .1. Luiz Irmão; <,t caixas dc: gon tonos os esforços para encontrar
sa-s.de anil, .1 II. M. L.-febre; S de chá banha, a ordem; 51 laias de manteiga, a collocação, auxiliado por seu pae, An-a V. Macedo; (.112, a A. Gomes: 40, a! Martins; 24 ditas, a Lebrão & C.i ifi dilas, '--'- ' ' ' ' '
t. Lorges; 30 suecos de pimenta, 11 Fran-1 a Caldas; 4 ditas, a Bencvitlcs: 12 ditas, a

Ferreira Irmão; i« ditns, a Uarbosa;

ENTRE FORTALEZA E CA-
OHOEIRA DE fA.TKUU'

Iniitisiiriicão Co uma li-
mim tt-U-iíi-aiiliiwi

, Pello Horiwnte, cS — (A. A.) —
Foram inauguradas ar. linhas 'tclegraphi-
cas ligando a vil!.;t de Forllezá mo dis-
triclo de Caclioeir.i do Pachu.

QriZ FINGIR DE AEROPLANO
Atirou-sc do uiiiíi janiila

iiliai.vo
Com forcas para trabalhar, tendo 20

nnnos de edade, Mario dc Lima empre-

sileira. Consi: das
dro n. 38.

DR. , LINO DAS NEVES-I
Universidade de Berlim, 1
doenças do estômago, [ieRun d.i Asseiiil-l,'» 11 =fi

DR. MARIO DH GOÜVÊA
medica, partos e mnl (i,Cons.: li. 24 de Maio d,'as segundas, quartas e w*i-
Bella \'ista 20 (EugenhVilla 161.

DR. 020RIO MASCARBNIIAS '
geral, vias urinarias, mol, dc .,.
cr. infantil e da garganta, n.-,,:'vidos. Cuns.: Av. Rio liranco 

'
,-3 a-s 5. Tel.940 Hes. V. da l'.'..-",DR. PEDRO MARTINS Í-1--.;

do estômago; coração, ficado tCons.: rua doi Andradas „ -
lei. i-73íi. Res.: rua N. R 

' 
(-ua 11. 9go.

DR. PIMENTA DE MELLO
tas diárias (excepto ás .1 >s •> 

" 
.

nves, 5; ás 3 horas. Kc:'iPcnna ti. ^g. " i
DR. ROCHA BRAGA _ 1;,-Mesquita 221, T, m-P, y ,- .

de .ilurço 10, ás 4 hs 'r- ,
Phann. Cruz Vermelha, il, ,'v \i"5^, di ás 3 e 6 ás 7 ,11 i ,DR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA
niciliea, partos c mel. das scnlioi,r. S. Josc 112, á.i j"-; ^«s c - ¦'¦
5,ás,6 hs, Tel. 0.70, C. iics.ili'[ . ¦ i, 

'
iiiíacm 52. T. os Santos. Tel i|i.«\DR. TEIXEIRA COIMBRA -. r 

'"„,.'
rclle, sj'|)liilis e vias urinarias \i-, 1,e 914. Cons.: r. Acre 38, tei» ;,'.,'idas 4 ás s. lei. 326c, K. Atter.-le rtmacios do interior. Ites. r. Alegre -ò-A

CLINICA MEDICA, MOI.lMu,
DAS SENHORAS, SVPIMLIs

DR ANNIBAL VARÕES - Mo' iiTTTnhoras, pelle e trat. espec. .li'% ....:'
App. eleetr. nas raol. nervo*; 1 do -
RarK-nnta e ouvidos. Cons.' \i 

' 
f „Freire 90. das 3 ás f. lis Tl. 1 

' 
• ,DR. GREGORIO RISPÒLI -. M-''operador da Hc.il Universidade ¦> v

P"lis c da Fac. do Riu de laneit.i r'-e res.: Av. Comes Freire 17,' TeCentral ?47.
DR. I FONTAINIIA - Clinica medie-syphilis, vias urinarias e mel 1! -• -.

ras. Cons.: li. 7 de Setembro, 
"11 

{. \'i-",4 as sU hs.). lies.: R. Valparain- -<
(Tijuca). ' "" ' ¦-'

DR. JULIO XAVIER __ Clinica 1 ¦-'-e de moléstias de senhoras Res li IV<Ia Cunha. 43. Tel. Villa 919 ton'«-|i 
'

(le 2 as 4 e das 7 ás ,> hj.ja t-o'••• 
'

K. Barão de Mesouila aai,
DR. JOSE' CAVALCANTI -Clinica -•

dica e syphilis. Cous. Hcie de Setembn139, das 10 ila ás 12 e das .1 ás ; il-Res- r. Senador Octaviano, c.S 
'

51. V• - (*'

CLINICA MEDICA — PRLMá ISVPIIILTS. — CORAS Plil.i"RADIUM"

O DR. ED. MAGALHÃES cura as d -
ças rebeldes da pelle c mucosas, uleè;cancerosas, rhcuniiitisiim, nevralgias fmores íiluosos; arthiiilsuio, dvsnendnsyphilis e morplica. 7 7br0.iT; 

'ás 
L-h-

2.a.;;; ordem; 10, .1 366, ordem; 10' a ;6k,
oritom; 10, a 364 ordem; 5, n 3CS ordenff

1'ela K. V. Central da .Brasil (Slfc
r>i.,K...-l —. CareM recebida : 20 lat.ii ifii
manteiga, a C. Moreira; 20 ditas, a Pinç
I,opes; 40 dita3, a A, Santos; ;io ditaf.
a Antônio Paiva; -.-> ditas, a A. Monteiro;
2,1 ditas. ;i Th. Pereira; 9 ditas, r.o me!-
mo; .15 duas, ao mesmo; t(í ditas, a C..|.
elas llastos; 22 ditas, ao mesmo; ni ditai,
a ordem; 111 ditas, a Ci. Almeida; uo
ditas, ú ordem; 170 ditas, a T. Horscs;
-I caixas de queijos, ,1 Alves Irmão; S
ditas. 11 M. 1'. Alves: 4 ditas, n Corrêa
vasques; 10 ditas, .-. .íoão Cunha; 24 cai-
::as ile queijos, n Teixeira Carlos; 10 ili-
1.13, a João da Cunha: .1 ditas, .1 B. Al-
meida.; .( -tlir;i3. a Guimarães Irmão; 4
ditas, a A. llcoclc; 12 ditas, a Damazio:

ditas, ao mesmo; fl ditas, .1 \. Saraiva:
II ditas n G. Ribeiro; S ditas, 1 G. Ir-
mão; -\S dita?, a K. 'Rocha; 3 ditas, 1 'M.
Rocha; 4 dilas, a 'A. Santos; 140 fardqs
de carne, a II. Knlkerlli; .1 caixas de car-
ne. a Marques; S ditas a P. I... ordem:

ditas, a X. C, ordem; j ditas a Mar-
rii-.v.-;: 4 dilas a Th. Iraiãi: 4 dilas, a
torrem Ribeiro; ia fardoi di caruí,-' o
John Moorc; 2 caixas de carne. .1 Tcixci-ra Ili.r;es: .1 ditas. ., /. A., or.lcm: 1.1
ditas, n II. ordem; 1 ditas. :i \'. Mou-
te-i.-o: 1 dita, n C. Bastos: 1 dita a Th.lereir.i: i dita n G. Almeida: 1 dita, 11
V. Hastes: 1 dita. 11 Rciievides Trinão; 1
tlila. aj inesino; 1 dita. a 1). Uaniaüio;

diia. a ('.. Ahneida; (i caixas do tou-
cjnlio, a Correia Ribeiro; 17 dilr.s. o T.
liorses; io ditas a Ferraz Irmão; .\ ditas,
n Munttics: t- ditas, a V. ordem: 2,1 caixas
tle tmiciiiho, ii ordem; 2 saecas de bata; 11
li.id 1-liss; 3I caixas de batata*, ,1 Ile-
nevides: eo ditos, a Alves Irmão; 160
dilas. a .1). Ramallio: .-S dita?, -.-. A. Sclf-
midtli; /,ii ditai a Seenmnni 6j ditai, n
C. Costa; 3" dilas, a Pr'

e-i Comes; 20 saccos do farinha, a Crus-
liiey: 3 barris de caraveltos, a Corte-z \'arcl-
Ia; 20 voliiui'.:,- de eanclla. :i XI. A. Lopes;5 caixas, Co.iri Trntão: .111 do espirites a
y< ]}¦ tefibre. 20 barri; dc carál-ellos (11 . b. Nicolson: 31 caixas de molho, aII. ..farti; 210 latas do tintas a M. C.C.-.tioy: 10 barril de oleo a U. PuHeii C;ts a Jorec Allard: 10 a p, Araujo C:
50 a Jornie C; .1 n I. N. Freitas: 23 a
}¦¦ Irmiio; S a U. Fontes: 16 a Dias o
Duis: (i a J. Ii. Crtiit; 5 a T. Ramlro C.i I çmeira«•> caixas <\\: oleo ü Tiimc S.; 24 caixas d..1vcriiiü ao mesmo: 70 barris du alvaiadeK. i^arayette; 26 barria "K. Lafayette; 21. barris A- icczso n 1). Pui-Icn; f.çi.n 11.. Garcia; fh caixas do horax¦1 .1. Kainlio: 50 a França Comes: 10 caixas<Ie saes a Pinlo l.tieciia; s caixas de gom-tü.i a P. Araujo.
.Pelo vanor inglez "TIii;hland Piiu.-e" de-Xova \orfc, carga recebida: — 210 1I2 bar-ris ne oleo, 4" caixas idein, ii tio lupu'o,ico do agirarraz: 2 de coeiros 50 barris dere-.nii.os, So de saes o 1.17 laias de sn.lnC'i;siica. :i Ordem; (io barris dc oleo a T.Ufiin.io; r cnixa du mercador.!a?, ao mês-1110: 2.) dc tintas a S. Lara; 22 de liutnsc b ile- verniz a T. Ralhho: so.- fardosde n.KOilfio, ti loaonim C. Fidre o !=.-•S.-.CÇ03 de s.-.es á Ordem.
IVo vanor nacional "Pará", dol portosilo, mjrio —- C.-inn recebida: — u.i lon-neu dc álcool a Ordem; :; a V. Azevedo;ioo a Ferreira Ur.u-a: 22 volumes de 'nicr-

Cíiilonns. ao I.lovd Brasileiro: 1-caixa (tccharutos c Soo sa.-.--i de assucar, á r.r.1I1-111: soo o Castro Silva: 20 sacos de'fa-rii-lhi .1 AR. Neves; 13 saccos de casta-nhas a Ordem: 21 saccos (Io cacau :i Or-ik-iiii o saccos de camarão a Scniieira C;1 nmarado de yanueins a Ti. Si'va; 2 n"russan; * a Pinta Aneclo; r a I'. T41C-;car:, 10 harrirat dn olen n M. Si-rra;1 no vanor inale/ " \ragunya". de Livcr- !
1.01 t «As- Cama recnhiila: - g„c..-vr,s de bacalhau a lt. Mbuquerniie; 1G7. !
a Mm V»nre: 100 a Ferraz Irniüo; 200a Castro Silva: 10 ca;vas ,1c farinha (Icaveia, 3 do bacon o S de salmon. .1 6 lio-ena; 8 caixas d.i iiresuntos a C. Comes:
j-, a Maríy Pacheco; 11 a C. Rocha: 8 1

334 O CARCUNDA

'lliar, -prosogiMi

ROMANCE PORTUGUEZ FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

b'" ii, c carcunda diiiigindo ec a Lucas Silvestre Antesga-inc .mia cot=a;.tem certeza de «,,to o Sr. de Boissy iw>rreuí 
'

t.tte-iis sorriu iristctnentc
— •Ali! desífraçadamentc não mc resta duvida.nula (;!:-• m iiik-liz francez não tivesse snccumb'd'is <itií recebeu, teria morrido afogado, cotn cetieza 

"Üe
alguma a cf-c respeito.

1 em resultado das plu:-
resto, sc cllo

Os olhos dc Lucas brilharam de alegria.— Pois eu fui ir.iis feliz do qui os seiilforcs!
.iiaximo e'e'i'ieii juira eiie cons u coração cotnpriniido ;-or uma

335

?ria

dita.
Gaio; 1 dita. a J. M. llibciroj i cng. dc

dita. ;: Souza ; 4 iacás do queijos, a Ri-
beiro; 4 dite.?, a Chriátovão; 6 ditos, a Lioa-
nic & Ci O ditos a Ren.-; e ditos, a Mo-
reira; O ditos, a Corrêa; 1 dito. a Leal; 4
ditos, c Brandão; 6 dito?, a Medeiros; 6
ditos, a M. Saraiva; >; ditos, p João Cunha;
6 ditos, a A. Uibciro; r. ditos, a T. Carlos;
a caixa;; ds micíjus a T. Carlos; 3 a Gui-
TOiirScsi 1 n 1'into; O n Domingos; .1 a No-

a a r.iaia; 6 íi D.;:nasi<i C; j n
Simões; .• a T, Vasques; 4 n Alves; : a'Mo;:'.a: c a í.ebrão C; 21 jacas dt: quei-
jos .1 Rocha; 10 a líock; 1 n L'. Almeida;
12 a Corrúa; 2 a Gaspar; ó a Rodrigues;

2 a'Rocha; o a Barroso: 13 o Damazio C.i
At íkl*. Almeida; tS a Roclia C; ;« ToSo
'Cunha; io n CBflpar; ia a R.; tí a Vas-
ques; 7 a Barroso-; ú ti Vasques; 6 a Üa-
nmzio C; 3 o Vasijucs; 6 ao mesmo; .t .1
tlaspar; rO a Saraiva; O a Alves; : ao
nicsmo; 7 a Pinto; 2 n F-evrazj .;, a Ko-
clia; 3 a Cunha; 4 a Unrroso; 4 jacas de
toucinho :i II. Ordem; ó a 1>. Ordem; s
a T. II. Ordem; 6 a D. Oiilcm: -t n X. S.
Ordem; a de carne a C. U.Ordeni; a n
•IJ.,.Ordem; i a JI. S. Ordem; i n K,l.
(jrijti C.j 2 n Cabral; i cesto do esmo
n Carlos; i cesto do miúdos a -Grijó: 9
r.efti.s de frutas a Ordem; i: latas «o bis-
couta, 11 Carvalho; 4 a Daniel: 1 e.i.va de
iniudos :i Eduardo; ¦• caixa de frutas a
KochaIt 12 a Cravo; 2 a Alves.

Marítima — ur saccos dc feijão n Fer-
inz Irmão; 6 c. losé Mcdcrg; 30 a X. Cha-
vim Tinto; 70 n Ordem; 34 a C. Taveira
('•; Ili :i T. Carlos; -'9 a V. Monturo;
16 a It, AH-es C; 11 a A. Carvalho: 3o ,C. 

'Pinto C; 3 ao mesmo; 10 .1 C. Ta-
vçiriii 10 a II. Albuquerque; 10 o Scr.
Veiga; 1:0 a Soares llastos; 50 n Mace-
dn Si'vi; 26 a R. Torres; 25 a M. Cha-
ves; 50 11, I.uz CnmuJ-rano; loa a Ordem;
."*> í\ ^^. Chaves Pinto; 3.1 n C. Pires; 18 a
M. Chaves Pinto; 3-1 a Macedo Silva; 300
:i C. Biistüs; 200 ,a A. Constant..-; -6 Lu-

Ordem;

tonio Joaquim d<: Linm, com o qual rc-
sido á rua do Livramento n. 115.

Infeliztne-ntc, nada conseguiu c, em
completo desanimo, resolveu pôr termo
á sua attriliulaçfio.

liontem, pela manhã, ati.iou-se elle
Por uma janclla abaixo, indo parar á
arca do pavimento inferior do predio.Mas, nüo tinha de morrer, pois, ape-
zar da ftrande altura de que cuiu, ape-
uas recebeu uma contusão no braço di-
reito.

Poi curado na Assistência c voltou
para -a casa do progenitor.

MOLÉSTIAS DO EST0JIAC10, II-
GADO, INTESTINOS H Ml;.
VOSAS

DR.. CUNHÃTCRUZ.-- Cur. o ÍSTd-einiinagr. por cuscestão, e eom ns nic.lSalvlnis" e "Uottas de Saude''
, primeira cons. para verificar se 0 In'.'c curarei es gratuita. Ii. Carioca31, já".'-

DOENÇAS ME.VfAES E NEIt-
VOSAS

DR: HENRIQUE ROXO _ Prof dc cbnica da Fac. com írenitcncia dos nrinef.naes hosp. europeus. Cons.: r. da Assem,bica, 08, das 4 ás o, 3,.s „,«, e f „,.

Clinica medico-cli-urgica dos dvs.lellx Nogueira o Jullo Montol-ro, Sito Senador Euzebio, lias— Teleplione, Norto 1.18G.

AVISOS
CORUCIO— Hsia rerartiçüo cxrcdlr.i ni».

Ias pelos seguintes paquetes:1'i.ojc :
Pyrineus para Paranaguá, Ante/tina r ?..Aires, recebendo impressos até ás 5 horasela tarde, canos para o interior até íis 5 i|_-

idem com com peite dnplo o para o e-t.
tenor ate ás u.

Sequana para Santoi o Rio da Pratarecebendo imprcsos até ás oito lioriií danianhii, carfaa paia o interior até ás 8 i|ai.lem cem porte duplo c -para o interior atéas 9.
P. ,'de Satrusteaitt. para Teneriífc, Etiro-pa. via Lisboa, recebendo impressos até ás.' .horas da manhã, cartas para o exteriorate as 0.

Amanhã:
Sergipe para, Victoria e n-.-ds p,rtos donerte ate 'ilannos, recebendo impressos nteas 8 horas, cartas para o interior ato ás» i.i-'. idem com porte duplo até ás o cobjectos para registrar -até ás ü horas datarde de hoie,
Olinda para Victoria e mais porto., (|nuorte ate Manáos. recebendo inii>!-esso

DR. FELIX MOÒUEIRA-Op, partos -
SÃ %ff'" 

"5'l!r0«'«. ",l-cit.rda urti.. íi.-tulas e çorrim. Trat. csP. dasypliilis; cppl. de "M" e "oti", (M ,.

M
:r

dr: julio- monteTrÒ-jw: doíioKe:
coração, figado,
infcctttosas (..•.¦¦
hs. Hes rna 

'0.
pulmão''¦ain c ntl3. Jl ,1

.. etc). Das 3 ási-ltUlillM 35.

cena: 50.. a Ordem; 71 n Ordem; 63 n V< 5: i,„m.  . ' '^^'¦'¦00 impressos alO
Avellar C; 3= :, Soan-, Ciiln io. sac" I ü ,nd^J uin: com 

"^".t?"0'^ As S
cos de arroz o C. Duarte; 150 a S. Veiga; I obicetos bara eél ,r I- -•• '! rilí ''3 9 ,c500 a Ordem; Ordem; 50 a M. Gonçalves .tardo de hoie' 

™ nt0 a3 ú l,ür"3 Ja

Í"'„>ri»VCSC. Ç?CPIi ?" ,n«">.l«lawlmcntc devia ter mandado nw&M'*,,»,

scnlior, resi

Xão sc

-Jvãsa razão parece lógica, não lia qtte duvidar. Supponli.-.mo-. - r-ú„¦ .ir, de l.oissy uro estava cm estado de lhe dar noticiai' 
^'¦-'^'Ji;-^' dizer? pergtinioii Lucas a quem, aqia-Ha observação cio!¦»!«.» '" serie dc surim.7 o.,o acabava de receber, encheám d*

porem, que cai

depressa!...

?rccipiie, pois não
ja tiutitii

-''-rcir ta. 1
natural aitcicdadi-.

-- 
Çticro (!i/ei- que se enganou-¦ -;n:o .. o Sr. dc lVssv..a-m morreu!
(llie tire di;:"'!...-- Vae lor- V.ie- ler a confirmação das minha? ofllava?

foi 
'-'/liivV;;;!^:,,^;:;1;^-^ ^°'^ ««tó™ ^ ¦.»*

—' Encontroti minha filha?... Oh!
nipvvitM-, se encontrou essa creança...

-- Serene utn -pouco o seti espirito, sen
llie pos_so dar uma resposta definitiiia. Cre
perlo (Possa menina...

— K onde está cila?
-' O senhor, Diogo, lenVora-se 1!.' que li;

cm certa rua da Alfania, c que, condoído por cila lhe dizer que ¦
havia algumas horas, i.bc^-mrcg-oii todo o dinheiro qtte levava comsigo? 

'
—' Sim, èeiiibro-tac. H a verdade é que nunca mais tornei a vcl-a. 

"
—• Reparou que essa creança citava acompanhada por uma mulher'-• Uoparct. " '" ' .
-- Pois bem! Ou eu ir,.- engano muito ou essa menina é a fiiha dotc lloissv!

mezes neu esmola a uma creança

Sr.

s.-nlado,
Sr. ile Boissy! Queira entrai...Itiaginc-se n crpamo, o nssoarfiro „vo;in-, 
ytiulo (HrlyV-sc para eilc comonulo o hcirrcm a quem havia tajitos ant-ju.i de it::a aüuciiiação, t- conve

p!i;-:;i;'.r:i'.i que SL. ert-nin r!

'.' pintou uo rosto de I.tica:: Sil-fora uma scntbra sabida Co tu-mios sttppunha morto! Julgou.se victi-' que estava 11a

Iiiitão, csíá •ern Lisboa?
.%."to. E quer saber como se chamava

: quem cila chamava mãe? Tenha animo,
grande como -ão as que tctih

a mutiiçr que a acompanhava
meu amigo, pois vao receber

Áíern.l^Yiie--'^'';0 f-ninhava i':!™ ^ com pas-o firme: 
'"

dejoàhoV.'e;;e.pmtm,|^hCítl'e' ^ >mm M ^ Marcm-lhc, cahio

,.,-^;^hlC:;!',.!;:!'!;;^.>'^,,,fui c:i ° criminoso!... ,As minhas mãos

tuna sorpreza tao grande como sao as que tenho recebido desde qu« che-Ktiei a esta casa; essa í-.-.tiihe-r chama-se... Luiza de Souza!
Coube a vez r.o carcunda de dur um salto na cadeira ondo eslava c dese fazer palhdo como ^c fora um defumo. J.cvott as mã'os ao coração(...Ire.-ru.vj, e apenas pôde balbuciar: "''' '

«ar eouhi
ella.

eti o criminoso!... 1A3 nv:i''¦;• --.aquelle níomciito fui talvez fraco, não duvidoiii-i.io me Poda ter i,í;,: , i.qr.elle crime, mas i5S0 importava a tivmc,<; .I(.i.o -I- Asuilnr e eu i.nha jur.uio qtte vcUaria por -cllc.:.- c!-.rv(.ti---e ur.ir.Mc,,. a-arrou-lhc as mãos c fel-o lcv..nt.-.r-sc.--¦¦rc -tüM--, (lt.-se._ii(e com- voz i-m qt:1.-.',:,: .'.'.;,:j. ^ci quanto te-tn íoffrido
;'t'i'euio-liie ti-Jo... quanto f
. (;'.'.t.' íaz,çi ntiiilia fiíha!...

en.- a.

_ -- Ll
<ti:!t:i e'
(1'aqtti 11.1
Jílí'1'Cr

menor vulm
contra nyiu... im.j

nao
inis
não

-- foin Mb-.-r
- Sim. sei. qtte a abandonoi: , dó nem piedade.no carleilo de Leiria.-5 comliçíies que igim • ,u iodo o trabalho a que dc aluía

íístiiso que kvi'ti a desgraçadac. coração nos lemos dedicado, qual fui

Kü.fiii... lambem lcm procurado?..
Diogo interveio:

Não recebei! ums cnría nvntia. na
3 so::'i'.i..i 11:1 s minhas investigações?...

Si.-i:. recebi.
—' i'i>is era o Sr. de Poissy qneitl

E ijtie conseguiram apurar?

lhe participava qtte não es*

Luiza! Luiza de SouzaI.
- Xáo posso, garantir que seja a mesma que o

quem me faltou. Tenho, porém, o pre-scatimento de qi
- lí... como soube tudo isso?

— Foi o acaso quem veio auxiliar-nos. O aesso ru a Provi•• :í- que tu vejo que é Deus quem nos tem auxiliado n'csta nossa mis=1lat.tão. Lucas Silvestre contou tudo quanto se ha-,l'a passado na quintanos Lcncastres; a festa que ali se rcaiisou e o apparecimento da mend:"a se-i-i-mcrta de fome, e que '.iria succttmbitlo se não fosse tao 'Promptamente
soccorrida pelo Dr. Jorge. Relatou, depois, a sua tonprcza r.o ver no bra-i;o de Mareella aquclla cruz mysteriosa que o punha na pista d" verdade co que a nivndiga lhe relatara, isto é, o seu passado e a forma como sahirade

-- K'«sc casei... mir.ha filha... está <m poder de sita mãe! exclamouo Sr. de Boissy, que não pôele conter um grito de amargura.—• E qua! seria a pessoa que, melhor do que e!lu.
sua segurança?

_ Boissy calou-se, mas Lucas Silvestre cotirprehc
espirtp d'aqueH-e homem.

Xão conhecia ainda tudo q-.ianto oceorrera depois dV.qucila r,oí'e fata!cem, certeza que Boissy não ignorava o casamento de Helena, ao passo quê

dc su;
fura
'Poderia

deu o que se

iar peia

no

mo ncoir.p.-nb.avtt;

nio tinha nenliuina informação sobre o que feira alé aquelle ôia a -existen-
cia da_pobre senhora. Sim. Boissy não sabia que o matrimônio projetopor João fora accrfte pela desventunada como única taboa salvadora a' quese agarrasse, para evitar a maldição paterna e, ¦porventura, ;. morlt do ve-lho qt:-: eüa adorava cotn toòa a força da stta alm-á. Sc Ak- desconhecia

a Jtkc J. llarhu; 37 a S. Veiga;
150 ao mesmo; G7 o Castro Silva; 15 sac
cos de milho n >.'. Cunha; 50 cai.-.in deamendoim n Pinto T.ucena; .|'o caixas de
polvilho a I . liorges; 10 o Sequeira C;:^ a .\, Uasgenton; i| sacco? de farinha1. JorRe Crua; 50 fardos de alfafa a Uu-riscli C: ioo a Barcellos; 270 a K. Ico-«ardoi .;3 o N. Lima; 40 fardos de fumo
a Jicbcr; 400 caixas de águas .1 (lidem;
33 fardos de papel .1 Oscar linde; foranlas de couros a Kobert! So fardos docarne ao mesmo; =?;• fardos dn papel nOrdem; J;o c.ai.xar, de cerveja ri Ordem:10 caixas de qiieiios a 1'erreira Tin-Hn- c-tardos ue borracha .1 Ordem; 1K10 fardoscie papel o Ordem; 62 fardou de fumo aL. linna: 3 saceos ile cangica a T. Carlos.Lcopoldina — 23 saccos de milho, a-}. I.U1-..1: 11 duos. a Y. liorges; u di-tos, a P Carvalho; íS dilos. „ A. Poi-le/y & C; 00 ditei a M. S. Irmílo:iu dios. a P. Carvalho: 13 ditos, .a it.Lavrador: 23 dios. a S. J. Assoff: tdito, a T. 'Eorges; 30 ditosi a l». Ouoi-

r-':t (fi ditos, :i ordem: 80 dlto=. a J. 1!Ma.-nio; 40 ditos, a Teixeira Borges; 40ditas, a C. Soaros; io dtíos, no mesmo*ío .'11:03. ..i J. M'. Andrade; 70 diies, aIJiás Ccrcia: 47 ditos, a 11. Martins; 141ditos, a s-íiuçira Veiga; i5 ditos, „ A.1'iii.ery; 4S. ditos, a 11. Alves S C: 1-ditos, a Peixoto árrra: ta ditos,,,!- C pi.nho; 10 dilos, a S. j, Assaff; 23 dito»,a lt, Queiroz: 13 dites, a M, iPinto- íditos, a S. T. Assaff: .to ditos, a Dias(.areia; ;3 ditos, a II. Alves & C ¦ trtditos, a C. Pinho; eo d'tos. o Ad. Sehmidti-niio: 3-j ditos, a Siqueira \'elga; -to ditosa ordem; 10= ditos á ordem: 20 di'os.1 boiiza Valle: in ditos, a -Alves I-mâo-
JuJ''1-','' 5- °' 1>i,í™t':; ,: <]i,'-'s- i «'•
unos, a D. Martins: 10 ditos, a D. Alves& ,'V- \- t0=' a R' Oueiroz; 127 dito»a )-.(-¦ Amies: 35 ditos, a D. Irmão-30 Jios. a Ç. Rezende; 26 ditos! a Jl! dè-i-ia. 41 duos. a herraz Irmão; 1- .11.

a o.-dem: 32 di-lc-s a 11. Ah-cs & C.ili.õs, ti s. .Lavrador; M ditos, á or-
,-• "" úi}°% 1 ordem; 18 ditos, a A.lli/:--: .8 ditos, a 11 Alves fr'C- 8..'.,, .1 ordem;. 4e ditos, á ordem; zo',-". a.,C-. Morcirai 20 duos. a Avellare..: --G duos, n ordem: tS d:'os -i \tSouza; 64 .fe. á ordema iriie:..: 30 dnes, a or-lent; 1ordem: 11 ditos, á ordem; 

',, 
ditns .1

J- J^vrador: ti ditos, a 11. Pfnlo-20 siee.,s ,,e. milho. .1 AI. SiniSo; 
"

.''.li,-' 
"^ 

r;.VUíC?' 
n,.P' V. Otcro;ilo>, .1 .. P.nto: 4- ditos, a 1 |j

C. lú-ande: S ditos",
Sal ira ilo;
oq ntes«

"„J;v,„. orc 
$.C" '9 duos, a C. Soares;' Peixeira Dorces: 27 ditos, a'-S, a C. Soares; t7 di-100 dios a M. Gtiim,-,.

...o... a JI. Soum: .-,3 d tos, ao mesmo-
íf:"lí0^aí!'3 Ç""1»,! 'o diies a O. Mol
nJc.lJ/ 

™aS,'; a 0rJ™l 50 dllOS. o R.
i'ío V R ó,'í;-'-R S,<1S?ira Ve'""i'' '«
Vi-iai- Cn sW-""2' 

za ,1,t03- ° Siueira
v (i'-..:- "¦ -r" «esmo: .10 ditos, .->
ar v";.'-' F' u"°-3' J crJc:---: 33 ditos;t. Moreira: r, mtns a s. T , ?;

a C. Pintai Efi ditos, no mesml'
de ';"». a M. Zam-th: ,;

trat.ami-.xio n.v ximiüRrnriTSM PVhMOÜAll PK60 PVIPI 
'

Mo;rtioa.v.v autíkÍciat!
i£ ygfcsso <Io Forlmiini)

DR. EDGARD ABRANTES - Co-.-."-
5-517. RaisU^ t.^ liarão de Fiar"• 17. Tel. Su! f,to. liillil,:

TRATAMENTO 1)A TüBEIÍ-
O HEQSE

'm. AlhVAlt,° GRAÇA _ Mol.'ÍnterimN" loca do Matto, Meyer. Trata a tunerculose pelos processos mais inn.I-.
A"'',,, r' r' K'"'f'rc;!' 93 (Meyer). Cor.Assemblea 73, das 4 ás 6 hs.

MÉDICOS B OrEKADORKS

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA _ Rt-a TVJ"
Küayana n
mS' tCiARVAL,H0 »E MENDONÇAM. I.) e SALGADO KILHO - M.vogados. Rna do Hospicio. 2,. 'i>picio, 27,vogados. R
5.304, Korte

DRS. .1. li. FERREIRA PEDREIRA ifACRISIO FIGUEIREDO - Processos
judieines c extra-judiciacs, nesta canitale. uo E. do Rio, adeantando custas 

'lir.s
10 as 6. 11. Rosário 120. T. ioSi NTDR. MARIO MONTEIRO DE ALMEÍDA e TRA.IANO LOUZAÜA --Advo.
gados. Acceitam o patrocínio 

'
cíveis e conimcrcincs. Di 1da tardo. Asscmbléa 0.7. TDR. MILTON ARRUDA-Processos eiveiscoinmcrciaes e orphanologicos : de ano!sentadorias, montepios; lem representan-.cs nos Lstados e em Portugal e adeautacustas. Sachet 4 (tel. C vfiolAUGUSTO ESTRUC, Dr' PAULO ATTGUSTO GOMES 

' 
PEREIRA (ídvog^-

uit). ^I^0 Í.Ç'J"!Z ,*' Silva (soífci.

DR- 
ÇRACIHANO GONÇALVES CRU?

^Ti.iift ec """-Shío adjunto do Hus.Iil.al dc N, S. da .Saude. Res. r. Thcophilo Oltoni ,,,. T..3482, N. Cous: ,,
_ 1" üe 31j:;o_j_____MJs iC hs. T.IS3I.N.

CLÜÍIOA CmUlíGIOA, VIAS
UKRíARIAS

DR A. 
ÇOSTALLAT _ Do Hosn. .:•Mwerieordio. Çom pratica dor. hosp. drIlerlim c par,-,. £ns.: r j, (-.„;„,.

-jo (das 3 ii, 6 !i-:.)."RÃd.: r£ d -
Laranjeiras, 80 (tel. v>;(, C.)
D» /í!'BK!r,ro, D,9- Ekcid lÍ)Ves _uo. Hospital da íliscricordia. Vias uri.

tic causas
ás 5 horas

r.Sot. C.

tos
.1.'.
dem:

d-i
(lí 20 duos

ditos, á

CMNIOA MEDICA

nanas »,.,.,„
Setembro, Qg,

ua sta. Casa. Cinirsia de advlins ,•
2» r'' ,las vi«Í urinarias edi-:
ffhoras. Cons.: r. Ourives 5, í-"\
Cent ^oV' àc":;Jor O^viono 5a. Tel.

DR.

cm gciai. Rua

)R. CARLOS NOVAES-Mcmb da A- =
Í53TÍ S?rUr»l0Bla. Trat. di Wciiü ,
cScas níh'fa C"trcit' f P'*1:"^'
ra-' r™. , c™™1" Hiermo.electrl

m' mínmV^lU-l r'« «Ji iDd'à 
Í?^SÜ1íf «ATTdrf—Do Hospi.'.

„?;„íS"r', M?'t'-li-is de senhoras, via-irmanai, hérnias, hydrocclcs li more.
l\1rcnSTS d0 ™^' K«á lSÍÒ

e
. tele-

Consultas das 2
— Prof. da Fa.

PICIO, 02,
2 Ahranles,

DR. AGENOR MAFRA _ Residenciconsultório: rna Riachuclo 2-
phonc 1.024, Central.
e;n i!»,-:'te.

DK. AGENOR PORTO

£*£ S^^swaw», ,\ef.Dls%P|)D(^^n^a^&
-° h ^'8rada°s f^T^éi

|o^^,^ 
Vienna. 

s

Marnie
1 Ç. Uezcn-ie: 4 ditos, a R<JJ>>¥',.* C Reíeeff: ,- ,]i,cV

1 C. Pinho: o diios,

C. Duarte: 4o
a M. Cama;

42 ditos

30 <il<

j>'tn;

p: Te Ma-

DR. ÁLVARO òspRIOC''DrkLk°E'lDVÃ—• frolessor da Faculdade ,1,. \f„r •
v-ons.. r. Assemblea S.-. (d« 1 -'-= -\terça- qumtas e r-,',|.í,v. r, •," ¦"' «uiniui
vessa Cruz Li-na í, t'i RecS'f Btra" «oniíltaDR. ALFREDO EGYÕlb -Es?"1 m'oÍ' Di"V PAC,IÃNO GOULART _ Da Poidas creanças Vias iirin.itias.cSos Ruá nl""? 

die '-r™V™- Cons.: Ii. UrucitJ.r
Ç. Roaifim S17 (!•;,. Frc;,.; 

"Ú,.^ W* *S. Um ., as 6 lis. T. 3:62, C. Ke'ias B as in hs e -¦<-- r,.,'- Asun/'' Rua Hadd. Lobo 110 T 1, « V-'
Ss sl. !!.-= ri°V . Euzebio 5_9, (ta DR. DANíKI. n» 

'T1,'-.-,;,,'.-''

DR LEÃO DE AQUINO _ Da Ae-.l. ,'--iV'1.,1.1 Hosp. d^ Gamboa. Esn. vim
, TSi 

'V;''- ,ias «""oras, ore cr,
«6 gc •co^8:vCos,ar.Bast03 « ''r"!-
-oo,,_ i,. co..,.: Ge,:. Câmara 116, d

DS. NELSON Itaprne r-..T..T „..,,-¦NELSON MARCOS CAVALCANTI— u.j-s ilesp.: Mi-ser, c lienef. PoriCirurgia, mol. das senhoras c
íí'/-"' ^0,Ii': -.'¦"¦ Ourives, 3Ros.: Passos Manoel 313-1.

vias ur
ás s hs

3 ror, r

MOLÉSTIAS DAS SF.XHOIUS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DÍ'^ 
delfed^l"* MORPURGO "

hosp. da líúrn
José,

., com iiratica 'l
Airopa. Res. e cons. R íi•W- ConsulUis ;'(5 2"1; ,taà't Mj

.3 Jis. Tel, 318; C 
'

DR. CASTRO PEIXOTO _ Cl.e-fr doserviço je partos j., rolyrünica ie Cre.
ííSaSD<laT,S,??ta C:-51- Tel. V. 2.261.Res. R. Iladd. Lobo c-,2. Cons I! Cru.Ruayana. 2=. das - -,; . 1,, ' '

DK. , CAMACHO CRESPO - Partos e
senhoras. Rim Conde dc
rei. 1.17,. Vilh.

DR. ANTÔNIO PACHECO ^Voí/b ^

h^íaefda11^ ^..f *"'*&
Ean mr-ri„ . ".'p ¦ Clinica medica.

„S:P)0^ 5«°ütfS». 
Com.: rua dc

35. das 3 i-7 }' \- ,2i:.V-'i .<-''US-.nyana
„fiados. Resid K -. X ^''' °
DR. COSW 1 .i;;0dc,'h;S' '54. _

dil.-s,

COSTA'JÚNIOR (A
pita de sua longa estadi'-0115.: r. Marechal Pia: 

"
S57. Esp. cm vias uriene, Lez;.: èzs 10 á:

F.) - De
sa na Europa,
no Ü9. Tel. N.riai, s;-p!:ilis e
'-' e 3 ás 4.

radical, das hérnias. Residências nu dellospicio n. 6íj c l'iil:-'i 11 -
DR. MASSON DA FONSECA _ Doccr.

f 
ila lac. de Med, c medico adj. .1

«osp. da Misericórdia. Cons. mu L':
guaj-ana 37, .das 3 is 5. Tel. 1041, l.
«Co.: Laianjeiras 354. Tel. tgjS, C.

MODÉSTIAS DAS SKXHORAS.
PARTOS, OPERAWES, VIAS
VHI.VAR1AS

DR. A. BARRETO PRAGUER - Cararatico na Europa: Partos, noi. dii
vias urinar!eeuhora-i

Wí7:

I

1 .a

¦'-¦

oçmiorei e nas vias urinarias. Ceai.;uniguayanj e, das 3 ás s I». Rcs.i-larnuet de Abrantes 142. T. jso S



'''^^rf^"**"m iii___-*__i-_-__Míii_iiiiiit sM '•"''""'¦¦«inr»¦ ii ^^ag^aa^^^^feg^¦"oLoíbo" I
Maio-tkv 1UKJ

_i£ügjj^_K_-P-*l_-_r __pii"' _TT

fit) ALFREDO T*INlf_El<íO — De volta
di Europa, onde praticou nos liosp de

- s_nsue. Cons.: Asscmbli» 7S. « . Tel.
C -o,), das 14 ás 16, Ues.i.N. S. Capaca-
hàna 8.14. Tel. S. iRü», das 8 i|a ia li.

DR ARNALDO CAVALCANTI — Da
Maternidade. Operações, mol. de senho-
ras vias urinarias, partos 6**.n dor,
Cons.! 1° de Marco io, 3 âs, 5- TéU-N.' 
,,,. lto_: tlacpcndy 13. Tel. 731. Sul.

li'{ LICINIO SANTOS —App. do .06 e
0-i Cura rápida da çonorrh. e da pri.
são'dc ventre, do cornm. das scnh. e da
linuot. Evita a gravidez nos casos intltc.
Cons; c res.: Uru_uay .34. «*._*'. 2127, V.

nii OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
licraorrh iilcrinas, corrimentos,-suspensão,
«te seiii operação, No» casos indicados,
o.lia a itravide*. Cons.: R.- 7 de Setembro
iSó. de o ás 11 e.de 1 is ..Tel. 1.591.

DK KAUL PACHECO — Cl. medica,
parto*, mol. de senhoras. Trat, especial
tios tumores malignos da pelle e do can-
,_- do seio. Cons.: Ouvidor 173, de 1' .¦,/.,. |_.. H.idil. Uho 383. Tel- 186., N.

1'AK'IÓSE MOMSSTIAS DÀ MU-
íiHKR — TUMORES DO VEN-
TUE E nos SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L. ilo.e-.ite
(Ia Faculdades Res.: rua liiach..'. n.

(tel. C. 9.1B). Cons.: -rua -ioca
¦¦¦\7

.17 (das 4 cm deante1.. Te!| Cent.

MO____rr_S DA «GAKGANTA,
NAIIIZ E OUVIDOS

nii. APRI'.'IO DO REGO LOPES — Do
Hospital d.i Misericórdia; Consultas, rua
Sele de Setembro 11. 90.

DR CASTRIOTO PINHEIRO — Ex.As.
Y-.te da clinica do Prof. Urbants-

cliilecli, de Vienna. Uua Sete de Se-
teii.._ro í>.'. da* -t áfi 4 hs.

DRS. "ECKOLT E PECKOLT FILHO
... Eapcclalistas,: ouvidos, nariz, gargan.

ti, vias urin »rias c opecaçues. Cons.
rua Sete d; Setembro, 63, 1" andar. Kes,
l"eli_ da Cunhi- 11. a., 1 is 5.

PHARMACJtÀS E DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA-
Iloboratorio de prediletos chimicos e
pharmac. F. GAIA. votnpleto .urtimeu-
to de drogas. Secção Uo homocopatliiii.
R. Senador Euzeblo _i8. Tel. 1.186. N.

PHAItMACIA E DROGARIA SANTOS-
Conde Ilomlim 436. Drs. José Ricardo,
dal 9 às n. Almeida Pires, de 1 ás 2.
Arseno quino), par» os fracos. Cyano,
Gonol e Bleno-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Humayti
140. T. 1048, S. Compl, sort. de dro.
aas a produetos pharm., Cons. Drs.:
-Kmradio Cabral (9 ás ioi e Santos
(.'milia (10 ús ti). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Uumtim
250 T. 2479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 âs 11: dr. P. de Souza, 8
ás 9 ila m. e 4 as 5; dr. Linneu Silva,
das 7 ás 8 n.: dr. P. I.im-a. 2 ás 3.

PHARMACIA HADOCK LOBO — (M.
Capeleti) — R. Had. Lobo 264. T. V.
1387-. I-'ab. do Carbo-vieirato 'de Borges,
do Elixir de Citro-vit-irato e Depursan.
Cons. don drs. A. Alves e A. Autran.

PHARMACIA MACEDO SOARES — R.
Senü. Kuzebío 123. Di.___ dc Samuel de
Macedo Soares. Coas. de 1 ãs 4. Depôs,
do Dcnnophcnol, efíicaz naa ulceraa,
eczcinas, mol. sypliIHticas, etc. T. 702, N.

PHARMACIA MEM DE SA' — Av. Mera
de Sá 80. Completo sortimento dc drogas.
.Sccç.o de perfumaria. Cons. med.: Dr.
Lui_ de Castro,, 2 ás 3, e dr. Uuilhcrme
Silva. 9 ás io. Perços «lc drogaria.

PHARMACIA SÃO THIAGO — Rna
Conde de llomíiin, 240. Tel. Villa 1489.
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Tbibáu Junior, das 8 i|a ás 9 i|_. Dr.
Ernesto Possas, das o 1)2 ás io i|_.

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM 98- TELEPHO
NE, VILLA, 293-

~T-SrEC__I_ 
DADES ________•'

CEUT1CAS

•tlOTiESTttAS I>A GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, KRON-
CHOSOODIA E I_.0__1._G0S-
COPIA

DK FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—Assist. da _. de. Med. Ex.
.«-.sr. do 1'rot. l!rig_er CBreslan) e do
1'rc.f. Killian (llerüm). Uruguayana 25,
r ás 3 l|a. T. 3762 C. R_. Russell 10.
(I*. 3750 C.)

DR. SA' FORTES — Medico «lo llosp.
da Gamboa c c.-assi-st. das clinicas de
Pari., Uerlim e Vienna. Cons.: rua da
Assembléa u. 44 (do 1 Ss 3 horas).

MOliUSTIAS DOS OIíIIOS, GAR-
GAMA. NAHl- V. OUVIDOS

íi. AliISTIDES GUARANÁ* FILHO -
Operações e trat. das mol, de olhos, ou.
vi-los, nariz e garganta. Cons.: Uruguaya.
na, 43. Das 3 âs 5 da larde. Res. rua
Jardim Botânico n. «75. Tel. PÜí

MVOSTHENIO, formula do dr. J. M.
dc Macedo Soares—Melhor tônico reco.,
stituinte, c indispensável ás creanças, ve-
lhos, donzellas e ás senhoras durante, o
gravidez c após o parto, ás amas de leite

EUPLINA — Formula dc Orl.ndo Ran-
gel. Na toilctte «hs senhoras não lem
rival. Usa-se 110 banho; como dentrift-
cio; nas feridas c mot. da pelle; cm
E.rgarejo e em inlialações.

GAR.1GES

GARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sá, 6. Recebe automóveis em esto-
dia e fa/. todo e qualquer concerto,
para o «_ue dispõe de modelar ¦ otficúia
«mecânica.

Sal.

MOLÉSTIAS DE OLHOS

JÓIAS, RELÓGIOS E 01WECT0S
DE AKTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalhcria e re-
íojoaria. Compra ouro, prnta e pedras fi.
nas. 0,'i. de ourives e relojoeiro. Lon-
certos garantidos de jóias c rclocos.
Rodrigo Silva 40, perto da r. 7 de 7l'ro.

TENSÕES

0K_. MOURA BRASIL e GABRIEL DE
ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (de ia á_ 4), todos or. dias,

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Proí. da Faculdade de Medicina. Con-
«uttorio! rua Sete de Setembro n. 9.-

DR. PAULA FONSECA — Consultório:
Rua «lo llospicio n. 120 (das a ás 5 ho-
ras, diariamente). Defronte á praça Gun.
çshres Dias. Tel., Norte, 1243.

DR RODRIGUES CAO' — Especialista
de doenças dos olhos. Cons.: rua da
Assembléa 56, 2 is 4 hs. . . Sul, 1840,

MOLÉSTIAS DA PELLE E
SYPHILIS

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica
dot llosp. da Eur,, r.iemb. da A. de Mcd.
Sub... no serv. de mols. «Ia pelle, da
_'olycl„ etc. C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
327I.C. U. av. Atlautica,272. t. S.14..1.

DR. F. TERRA — Prof. da Faculdade de
Meâiiiina, director «lo Hosp. dos Lázaros,
U. Assembléii 11. 20, das 2 ás 4 hora».

PROF UU. ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo radium os tumores e outras doenças
da pelle. cons.: R. Assembléa, 85.

PENSÃO BRASILEIRA — Rua Il.v.doclt
l.obo 123, tel. t.716 Villa, a 20 minutos
da cidade bondes á toda hora, oíterece
boas accommodações a familias e cava.
llieiros dc tratamento; -,-,„-,

PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE
—Av. Uio Branco 157. T. .13 . C. Para
familias e cavalb. «lc tra. Serviço (a .Ia

carte) e a preço fixo (i$s«°)- Acceita
pensio íorn. a domic. e vendem-se vales.

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
10». T. 1S34. C. Esta Pensão continua
a' orferecer aus srs. viajantes c c.mas. la-
inilias commodos confortáveis em condi-
çóc. hygicnicas.—Rabello varella a «-•

PENSÃO CANABARRO — Excellentes
aposentos p. familias c cavai;;. Diárias
«lc ...soo, 5$ e C$. Tem um bello parque
Bondes de Andarahy e Aid. Campista.

r.Gen. Canabarro 271. T. 1212.-.-..V-. .

MOLÉSTIAS DE5 CREANÇAS

HOTÉIS

HOTEL AVENIDA — O mais importou-
te do Brasil. Accommodações para 511?
pessoas; Confortável. Distineto, '
Serviço de elevadores dia e
dereço tclegrapl-.ico Avenida.

Central
í-.oite, cr-

LIVRARIAS

DR MONCORVO — Ui.elor ftilld. d<
I. re A. á Ini. «lo R. de Janeiro. Clt,
de S.-:v. de Creanças da Policl. F.sp.,
doenças d:«s creanças e pelie. Cons.:
r. (.',. Dias 41, ás 13 hs, Kcs.: Moura

Dít'. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Metlic. e do Inst. «lc Assist. á Int. Cl.
medica c das creanças. Cons: Gonçalves
J)i:t. at. T. 3061, C., das 3 ás 5. lie-..: i
S. Salvador 73, Cattete. T. 1633. Sul. I

CinURGIA t-RtlAL, MOLÉSTIAS
UAS SENHORAS, VIAS LUI-
NA RIAS

DR BONIFÁCIO DA COSTA — Cons.
tt rcr-iil- Avenida Ginies Freire 124 (e:n
cima da pliarmacia), Consultas das —

ás* it e da-. . ás 5 horas. Tel.,

DR- NAHÜCO DE GOUVP.A
dá Fac. <le Mi-.ücina. Chefe do servi..:
cirúrgico do llosp, «Ia Saude, R. Io de
Março, 10, «bis 4 ás 6. Tel. £16 Central,

LIVRARIA ALVES, livros collegiacs e
acadêmicos. Rua do Ouvidor iúf,. R'.o
de janeiro  S. Paulo, rua S. Bento 41.

"ÕÓLLÉGIOS. 
EX^níRNÃTOS E

GYMNAS10S

Cen-

Profe-"nr

CURSO SUPERIOR, de admissão as cs-
colas—Professores: Drs. Pecegueiro do

Amaral, T.. Miudcllo, C. Tbiere, M. dc
rioca. Director: Antônio Neves — A-.-.lss
das 11 ás 17 horas. R. Carioca ¦*,'¦

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
_ Direcção do inspector escolar l-ran-
ctsco V. Mendes Vianna e ce d. Ua-
i-licl dc Moura. Prof.-. os directores,
Bafiilio Magalhics c dd. Lutai A.. \..
Ferreira, Adelia Wariano, Alice 1'errcl-
ra, Antonietta Barreto, Maria
ria de Moura Dinll c Armei.;
Mat das 4 ás 5. Preparatório'
cção (lo tlr. Ornar Simut-s
Viatma; r. Gonçalves (Of-ts 11. 3«

ESCOLA DAS N0RMAL1STAS -
iVssemblc. 123, 2". Tel.. L. 2
Acham-se abertas aa matrículas,
cioiíando as aulas para exame,de
¦suo e para as - , 3" c 4' s<!"cs
eola Normal

Glo-
Sobrai.

Dire-
Mauro e t-'.

- Rua
>53. —
: íunc;
ndiniv*

da Ks-

M01 HSTIAS DAS SENHORAS E
1'ARTOS

IiKS FRANCISCO DF. CASTRO ARAU-
.10 e CLODOMIR DUARTE—Assist. da
il;:;. da Snm.i Casa. Com pratica detí
Jtt**r't», d:\ K_nip_. Cons. r. Carioca Co, 3
üs 5 r.a. T .-:;-•. C, Res. Al-.:irr. Brandão

n. o.'T. Maternidade 05J C.

f.MITOS, JI01.ESTIAS !>E SE-
X HORAS — Ti: MOR ES -NO
VENTRE

EXTERNATO LYÇEU-R. Lavradio 30.
Curso irimario (da? 10 as t5 bs.);, »e-
thodo ias Escolas de S. -líanlo. Curso
artístico (das !-• ás 15). O, curso Normal
t\e,'.e Extcrnato (das i-- f.s «7 1 l-J ¦

ESCOLA DE HUMANIDADES -- Av.
Uio Branco 133. 2». Director: Alpheu
Portclla F. Alves: secr., 1'rancisco Miu
ll,.iros. Corpo docente dc 1» ordem.
Mens. ;o$. 25$. 3"_ 33% e 40Ç000.

TINTURAR1AS
BRANCO .-

immcdiatmneu

DR ARNALDO QUINTKLLA - Docente
r.-.-ie dt Fac. de Mcd, Cons. R Assem.
lilt-.i, _il, terç.i!. quintis c sabbados, ás
• !:>;¦•,-. <!a tarde. Res, K. D, Carlota 63,
. II ;:,'.!¦:,,>.

DR/V EPIIIGEN1A VEIGA — Moléstia!
,!c sen.10n.fi e partos. Cons,: Rua Uru-
Hfi.ya.i, S, Hei.: rua das Laranjeiras

DR. RODRIGUES LIMA — Professo: da
j"V. cuida de de MrtluMti.i. Consultório: r,
:'. !«ctiI'I-'"i . . ic.-id.: Flamengo («S.

DU. THJRE DE Ot-IVIilKA — Cons.:
•V«e:iil*léa, *S; -;.••*¦. ¦].''¦> e 6.fls. das x

fu 1 lioras. Tel. C. 1000. lies. Praia de
f, .-.: 120 :-.. leio.

TINTURARIA UIO
Mem do Sá 2. Attei
to aos chamados pelo lei. Cent. 493
para buscar roupa c entrega
dencias, «lcpois dc ps_< tra

LEILOEIROS

.¦'¦

MliliHiiS HOMOEPATHAS

DK. PEREIRA DE ANDRADE -- Cons-
. Come. Freire 121 (2 ãs 3).
Maio 1S6 (ilr.s 6 ás 7 1-j, c :
!)e *.rr«. i.'ó, das io \\z ás ni
D. Anua Nery .12S (Rocha).T

ai TtFPTO IGLESIAS — Leiloeiro
blico - Escri. orio: rua Hospício 7»-
Tel Norte 1701. Resid.: rua Uaddocl,
Lobo, 269. (Tel. Villa 17-rA

.'ETER1XARI0S

este tempo de exliibir dois programmas
das fitas que já .existiam em casa; en-
tretanto, fui obrigado, coq. prejuízo üos
meus negócios a condescender c espe-
rar durante quinze dias para que tos-
sem exhibidos quatro programmas vin-
di 1 do Rio. , ,

satisfeita a insaciável fome <le ouro,
venha elle como vier, o repugnante ty-
no que accode pelo nome de Coco, nao
contentando com o grosseiro tratamento
que me -estava dispensando, julgou que
cra necessário avançar mais.

li' assim que, formalizado, declarou-
me não mais exbibir as minhas fitas
por serem muito estragadas e estarem
desagradando o publico, comprchciuttn-
do o seu grão de .isillanimidadc, cm-
preguei todos os meios delicados a che-
garraos cm accordo razoável. kaol
Nada servia, era necessário qu: eu cur-
vasse a pedir, rogar, ou procurasse utn
padrinho para intervir. .

Como deve ser desprezível aquelle
que confunde um liontcin indopcdonte
com um mendigo? .

Depois da fazer a sua psvchologia
moral, com a natural franqueza de tem-
peramento, lancei-lhe cm rosto eme cs-
tava praticando uma grossa bandalheira
(expressão do momento, não lendo usa-
do nenhuma outra «-torra offensiva a
não ser esta, empregada com muita ra-

Isto valeu para quc o vcrdti_o puxasse
de um -revólver, dirigindo.me insultos
próprios de sua educação; não tendo |
levado a cffcito o seu malévolo desejo
por faltar-lhe a coragem, vendo que
tratava com um homem de compostura
11.or.-1l muito superior á sua, a quein
nunca ch,gará ao nivel do salto das
bolas.

Felizmente, com toda altivez e cnçr-
gia dc caracter quc mc é própria, dc-
feridi-mo 110 infeliz momento sempre
dentro da devida compostura, evitando
escândalo.

Magnifico tratamento dispensado a
um hospede estranho! Que não sc- co-
nhece bem dc onde vem c para onde
vae?

Mas... que fazer, a caridade manda
perdoar; vomite contra mim toda bilis,
tentá-nie morder os calcanhares, c nada
poderá mc altin.ir tal a im-mciTsa dis-
tancia moral quc nos separa.

Fique sabendo, typo repugnante, 1
quem a propra naturtza negou a per-
feita csthetica humana, que procedeste
conto um homem sem. honra, parecendo
iá tol-a retalhado 110 teu balcão pelo'mais 

baixo e vil preço, offondendo do
modo mais grosseiro a uni homem quc
r.ão conheces bem c quc este homem
se recolheu para casa, só saindo para
montar a cavallo c viajar, evitando
deste: modo a faltar a compostura liabi-
tual, ilando-te um-, forte sova dc ben-
gala, quc seria a melhor lição para en-
sinai- a qiu-m não sabe tralar as -ic.soas
com a consideração merecida.

Qual o teu caminho a seguir, chamar-
me em juizo 011 mandar tirar-n*.e a
vida?

Já sabes que trata com um homem
probo, quc ti*az a cabeça erguida c eslá
prompto para qualquer, terrcilo.

Melhor seria que aprovcilasses este
inouitnto cm qtte estás dc mascara ar-
rançada para arrepender dar, tuas vis
baixezas, confcssantlo-as sinccta-nicntc
ao Padre, c desta forma sairias «Ia lama
tm «iue,vives de homem animnlizado e
sem religião. Só serás máo al. o dia
qtw quizeres; lembra-te que tens fa-
u.ilia e filhos c que da educação delles
um dia prestarás severas contas a Deus.

Afinal, cm amor á Caridade, lu serás
perdoado, _ ó tambem este essencial
guio.* tjuc me obriga, a bem j,crnl dc
lodo--, a exclamar: Paes de familia!!
Prestí-c toda vossa cscruptilosa attenção,
para o nnico ponto de diversão que
existe nesta cidade, naturalmc-nle ire-
q-èiitado por vossas filhasI.,.

Obsérvac se o rotulo quc tem de
cinema moralizado seja mesmo tuna
realidade 1

Conhcceis dc perto o empresário-
gerente,, cieveia saber que é uin homem
sem religião, cuja moral é sempre rc-
tocada com as paginas da revista imtno-
ral O Rio Nii, da qual é .-issiiluo leitor
«* leva ainda o seu cyuismo ao ponto
de offerccer no balcão dc sua casa dc
commercio a quem queira ler; escan-
dalizando a tudo o a todos, como ha
liem poucos dias fez-me corar & face.
apezar tle não ser santo (expressão
para-et-fitar que me emprestem o qtiali-ficativo tio hypocrita).

Depois «le Iodos nós conhecermos bem
catas verdades, chegaremos logicamente
á conclusão de que r.ão poderá existir
um theatro moralizado, k-ndo como em-
prcsario-gei-cute ma homem immoral c
sen» religião, pelo quc não será iitjt-.s-•iça gualifical-o de. cancro social.

Levado ainda por principio de c.vri-
dade, aconselho co infeliz verdueo aleitura do "Sc queres viver desperta c
luta" de Ellicl; Jlnrn, _ verás comoI--03 ensina a sermos bon. e ;i
os quc erram.

Quem sabe? Ainda po.lcrá.so ser um homeiti aproveitável.
Que ninguem mc faça a injustiça de

considerar as minhas palavras como
um insulto, pois elias iranciuillizarain-
mo o espirito agitado e é- mih uma
prova de quc csloit cumprindo um deversagrado, defendendo-mç do insulto '. o=-
re:ro_ quc recebi, afícclaujò a miulia
própria honra.

Oxalá quo estas verdades possam
produzir salutar effeito no espirito dns
pessoas sensatas e c o ouc ardentemente
desejo.

Montes Cia

SOCIER-DE MUTUA DE SEGUROS E -ECTJLIOS
PIO DE JANEIRO

N- ASSEMBLÉA GE UAI- ORDINÁRIA
2' CONVOCAÇÃO

Não tendo comparecido em numero legal os srs. mutualistas a primeira
convocação <la TEKCEJ.KA AS-t-Jm»- tvt- .uniu-i^ vivjjin__i_, *"*-_„
para o dia zo do corrente, dc accordo com o artigo iS dos nossos JpJA-
TUTOS" fica marcada nova reunião para 25 deste mez, as 3 horas da tar-
de. na _ê_e social, á RUA URUGUAYANA 47. que deliberará com qualquer
numero de srs. mutualistas presentes. ••¦ n,n.rTAP,_

Kio de Janeiro ,=0 de maio de 1916. — A DIRhCrulüA.

I_fGllgMJL ^a
Farinha Láctea pára crianças, con-

ralescentes,
debilitados o amas de leite.

EU CURO A HÉRNIA
Escrevam D«5dint_o n Amostra Gra-

tnita dc meu Tratamento, «ai
exempla»' do meu livro o mais «le-

talhes sobro a mini»..

Garantia

500,000 Réis.
Isto nío i uma affirraajão iuscusata i-

um indivíduo irresponsável, lí' um íaclo
absolutamente verdadeiro-, o qual ser»-apoia-
do com gesto por milhares tle indivíduos
curados não sò em In.aterra como tam-
bom em todo o mundo. «Ju.intlo digo curar,
não quero simplesmente si_,iiíicar «iue tor-
neçò uma funda, almofada ou qualipaer ou-
tro appareiho (tue 03 pacientes leruo de
usar eontlnuadamenrc e somente com o
f-í 1> conservar a hérnia rio seu Ioj-ar.
Uu n-.iero explicar qua o meu syst.rui per-
11. . . - herii.- abandontir táo incommodos
c irritantes apparpllios c converte a parte
lieruiada tão boa e, tão forte co:uo antes
de oceorrer a licmia.

AVISOS MARITIM03

LL07- BRASIL
PM/iç-i íit\3 -i.u_ii.nitS

ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
C PAQUKTI*

LINHA DO SUL
O PAQÜKT*-

OLIMPO SÍRIO

"A IIAUItACI.XKXSK"
6c", Ci°.'6_°. C3» liactúiós liagos, na SêrieA;

5/°, 58°, 5.", d"" U2 Série ií; S'". 3-"
e 53" n« Serie C. ...
São convidados lo;',,. os .ocio3-prmieiro3

Contribuintes e ConTibiiinlea, da iiene. da
toíOOoÇooo, inscriptos rc.fcctivitir.en.c .ate ,05
dia. :i ric janeiro de igií, II" de janeiro
de lois, iG de fevereiro de :.'5 e *5 do
levereiro dc 1915: da Série de _o:oc-....uoo,
inscriptos . icspcctivamcnt. até os dtas 2(1 t.c
uevembro de 1914. .10 d: d.z'.-:i_ro de i.)U.
ji tle janeiro «lc i.ií e 17 dc fevereiro «10
1013: da Sério de so:oo.-?,>co, inscriolos
respectivamente ate os difis 17 ue janeiro «ie
1016, ,10 de janeiro «lc miti e "> de inatco
de i<)i'i, a mandar uaitar. dentro do prazo (.-.'
jo dias. a contar da presente «l;«ta. -irecta-
mente á Sede S«.ei.il. e:n Barbaceua, os
quantias rcspcctiv.mente de sete. «inatorze e
trinta mil réis (7$tw,, 1 i?ut:o e 3o$ocoi,
duotas devidas pelos fallecimeiitos t]e "'¦',.il.*
consocios srs.: ITrfracio Ribeiro yd fativa,
occorn-lo cm Carmo <lt> ftranaliyba, ue.stc
listado; Tomiuim Soares .L: S-uiza, oceorriup
em Areado Uc fatos, tie.-.ic Estado; a. Ulti-
I1.1 Ucrgert, oceorrido em Co.tnopolis. «-.»-
t.-ido de S. l'aulo, e «I. Antoii-a M-irtmlio 1.1
Silveira, oceorrido cm Murüiba. Estado ua
H.taia (SiíUIM A); Antônio -Pereira Uo*.
-.ar.tos. oceorrido cm Santo -Antônio dt
Oloria, neste Estado; .1. l-.st.icr Alvares
Vieira de Castro, oceorrido cm nurity lia
Estrada, nest. Estado; Uoraçto lcibeiro «a
Silva, oceorrido em Carmo do r.iran:i_>«>a.
neste Estado, dr. Olj-muin Tascira d. «-«j*
v.ira, oceorrido cm l_tu„u,fo!a. neste l-.si.m-
(b-KI- 1»)-. «1. Ualbina Ilesa do Kosario.
oceorrido cm Abitctéj nente listado;.. coro-
n.-.l Marcellino Mendes Uusmiio oceorrido cn
Conquista; Estado ria llalii.i.

Sairá quarta-rcira, a» «1? cor-
rente, ás i_ lioras. para Victoria,
Ualiia. Maceió, Reciíc, Càbedel-
lo, Natal, Ceará, Tv.loya, Mara-
nhão, Pará. Santarém, Óbidos,
I'arintir.s. ítacoàtiara c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PA0"T,"''liMis Gerais

Sairá uo dia 7 de junho, ál
14 horas, para Nova YorU% escr

. airã sexta-feira. Q de jtitiho,
para Santos, Paranamiál Antoni-
ua, São Francisco, ItajaUy, Fio-

Rio «òrande t Monte-nanopolis,
villéO.

LINHA DE SERGIPE
O lMí.T-1-*'.*.

d. Ottilia
|. liana Rezende, oceorrido ua Serra de Ca-
ir.auiiau. município dc Entre Kios, uesic
Estado (SÉRIE C). „Y

Aproveitamos a opportunidailc nora scien
tiíicar aos srs. couoosio.s de uue todos os
pagamento!! devem,, «l*oni avante, ser fcitiis
direclmiionte oelo Correfo (cem desconto «IO
resuectivo porte), vistu como foratr- «1'•:

todas as AcencioS '¦•
BARBACBNlíKSí

Uarbaçcna. 15 «lc maio
rectária.

Bancarias d'"A

de r.16. — .*! Oi'

l,0;i.:. OAP.t. OAVIIV
Oli.:. OO 3II',YKH

OOlvr.:. Para eleição de
tío còrrcnÇci ás jo I»o-Convida seu

Repr.:., cm 3'

Oli. SII.VINO JIATTOS
LAUREADO COM GRANDES PRE-

MIOS E MEDALHAS DE OURO,
KM EXPOSIÇÕES UNIVERSAES,
ÍNTERNACIONAES E NACIONAES.

Kxtracçõe!» du «lentes, sem
dür,  S^ooo

DèiVjadtiras de vulcanite, cada
dente  5$ooo

Obturações. de 5$ iojooo
Èilíipe.á de dentes a .... 5J000
-oucertos ein dentaduras (iue-

bradas, feitos em quatro lio-
ras, cada concerto a. . -. ioSooo
li assim, nesta proporção de preços

nui-aveis, são feitos os demais trobn-
lhos ciiurgico-dcntarios, 110 consulto-
rio clectro-dcntariò da

JtUA IKLÍJIAVAXA X. 3
esquina da rua d.i Carioca e cm frente
ao largo tia Carioca; _a_ 7 lioras da ma*
t.!iii ús *• da tarde, iodos os ilia!!.'J'1-..IU.IUXi., 1,555 -- CENT-".'

(54«JJ)

_ O secr.:., 1'loreiilmo Aranlcstu 
| f....c.mio (les,pp.

M.iidónça.

SOCilOOADI

M. S-.7

ANONVMA -AIS1U-
? í iV. TI-. .1)(>S MAIíOHRSTKli
%S_MB__«V -URAL ÒREUMARIA'São 

convidados os srs. accionistas

Médium vidente c curador. Consulta
em todos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais oceulto que esteja,

ecer os atrazos e riva-
li.lades da vida. Dr.s y ás 4 da tarde (.
«Ias fi ãs 8 da noite. '. ua Senador Eu-
zobio ti. 11, sobrado. J 33&-1

0 "•-.li livro, uma cópia da qual envia-
rei a v. -s., com o maior posto, explica
claramente como v. s. pôde curar-se a si
próprio por cate systema, sem dor alguma
nem iucommodo. 'I.u -niesmo descobri este
systeraá depois dc ter solí-.ido bastantes
annos de uma hérnia dnp.a, <\ qua-!. diziam
os médicos, cra incurável. Curei-me c iul-
_uei-mc no dever de dar ao mundo inteiro
o beneficio da minha descoberta, reSuUan*
do que ha muitos annos nue estou curando
herhins em todas as partes do inundo.

V. s. i;..eru_.s_r-sc-;., •provavelmente, em
recebendo com o livro gratuito e amostra
de meu Tratamento, diffcrentcs attestados
as3:gnar_03 pur uns -poucos dos muitos pa-
cientes curados; Não ticrc. tempo nc-.n di-
nlie:-.i em procurar obter em outra parte
o que o r.-.cu trátaracuto orferece, pois so
soff.cr.. contratempos c decepções.

Tome uma pcnna e -encha o cciupon que
está an fundo desle aniiuiicio, queira en
vi;tr-rn'o pelo coneio. ií o meu livro, a
cópia tia mitilia Gar.-vitia. amostra de meu
tratamento c outros detalhes que v. f. nc-
cessite serão enviados ümiicdiatamente..

Queiram laser fl íavor de não enviar
duihciro. V. s. poderá escrever-me em qual-
quer lingua. como portuguc:. U-Sp-uiliol,
francez, allemão õit ingiez. o uuc será per*
leitaineiite coinprehciidiilo.

CÓ.P0N 1'AHA A-MOSXHA
GRATUITA

Dr. Win. S. KTOB (S _8S.),
8 & », Htoiiucuttei- Street. l«oi»-
di-c-s. _. C, liiírlatci'1'U.

AliligO c sr.; — Queira enviar-me Rra-
UiUámct-tc

laudo na Ualiia, Rcclle, l'ará e
San Juan.

AV
tes
do

Sairá quinta-feira, b dt- .m-
uho, ás 16 lioras, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P«
Areia, Ilhéo., Ualiia. . Aracaju,
Penedo, Maceió e Recife.

juan.
*lSO: — As pessoas «mo queiviuu ir ú bordo dos nanue-
es leVi.r o»» receber pnss iiueiros, deverão solicitar eiirtocs

lo ingresso nu secção «1<> Trntfjgq.i
ACTOS FÚNEBRES
José do Carmo Leal

t

desta Sociedade a st- reunirem cm as-
.-ul.lt-a geral ordinária Ito dia 10 de

junho p. futuro, ús 13 lioras, na sua
sede á Estrada Nova da 1'ijuca a. íb,
d£im dc tomarem conliecimento do rela-
terio, halanços e contas rcEerentcs ao
7" _ 2" semestres dc i...t.| et e a
scnicstrcs de 1015, bem como tio respe-
ctivo pr.rcc.-r do conselho fiscal-, ue-
verão, tambem, proceder á eleição ua
nova e definitiva direciona, consellio
fiscal e supplcntes.

Kio dc Janeiro, -G dc vc;
— A dircctorii

de i.tu.
(M 488.)

EDITA

castigar

.MIMSTK.ItIO DA .\(|KT(*1 l.llÜA.
lvdustiíi.v 1. (.-pjiareneio.

Pacendà Modelo de (r.acio "Sante. MO-
nica" — Bslação dc Juparanu ¦—¦ LS-
trada de Ferro Central ao brasil

U.ILAO DE ANIatMsS
T>c r.rtlcm do sr. ministro faço P'.'--

büco quc nos dias i-; do corrente c -„

10 c 17 do junho vindouro,- no logar
denominado "Caieira", próximo á fa-
zcnda Modelo de Criação -de .anta Mo-
nica, serão vendidas duzciltas c quareib
ía cabeças dc aaúo vaceum. nacional
(.•40», .111 numero dc sessenta (6a) -por
dia é tm lotes *-(!c dc. (10».

üs compradores garantirão seus tan-,
ces com ó signal dc 20 "i° no acto da j
arrematação, sendo a entrega feita logo
após o leilão, ou dentro do prazo um-
ximo (!•: tres (3). tlias
do leilão -e mediante
mento.

l-.io de Janeiro, o rt«
f.\» -- Alberto Levei

IMPOTÊNCIA
ESXEKIIiinAPB.

. XKl .ÍAHTIIÍ.XIA,
ESPl-R3IATORBH__

Cui'!» certa, radical e moida.
Clinica electro-uiedica especial

DR. CAETANO JOV1M3
das Kaculdades de Medicina dc
Nápoles e Rio de Janeiro.

Uas a ás ii e das 2 ás 5.
Largo «Ia Oai-Oita. 10, sob.

BANCO LOTERICO

130 R. OUVIDOR — 130
São ns «'asas uue oítcrecem as

luniores vuntaseus e car»»»»-
t i:is_ ao publico.

ISSSBmWrV^-

tinta liara

INctme ..

Diiceçjo

informnçíío
eu poder curar

amostra cra-
minha her-

Antônio SÍCii'iie5 «li» Silva. 1»
I;iii/a Moraes dn Silva o fi"
llios. Manuel João «1«: lirito.
c Carmeu de lirilo e filhos,
Antonia das Dores Ijcal c

Maria das Dores Rodrittücs o fi-
lhos. pruluuduineiilo reconhet-idos
a todas as nessoas nn»*- lhes trou-
-.eram o crande conforto de sua
iiiuizade nn occiisião do falleci-
mento do seu idolatrado .siisiro.
pae, esnosò O tio JOSÍ. DO CAR-
MO IjEATj. o do novo eonvidan»
pari» assistir a missa do T dia
oue, on» .siil'fi'a_io da sua alma,
mandam celebrar 111» et.rc.111 tle S.
Francisco de Paula, ouarta-leira,
31 do torrente ás 9 horas da ina-
nhã. o por esle acto dc rcli&iao
se confessam snnimnmenlo niíriir
dccirt0S* (0013 «Ti

Zaira de Oliveira Mo-
raes

Amalia Zozima de Oli-
veira Pernambuco

I (30" DIA)
A familia Pernambuco convida

seus parentes c amifios para ns-
sistirem ás missas i|tte por ..|ina
d.- AMALIA XOZIXA DK UI.I-¦VIEIRA .KRNAMliuCO, ,ltoí»-

dam rezar na tuatirâ de Xão Joã,> Ita-
ptista da LaaC-a, antanhã, terça-feira,
30 do corrente, ás _ i|_ hor.ts, trigesimo
dia do seu fallecimento, confessando sc
desde já agradecida aos «jue compare-
ecrem a csícs actos de religião.

(S 2S8)

FERIDAS
Gárante-se a cura, cm pouco tempo,

estação dc
CR. 4957)Rua Tavares Guerra n. 2

Inharajá.
I.

t

MAUS
Quem quizer comprar malas Iioai e

"Madrilenlia" — Mara.baratas, so na
•liai Floriano ur.

Jair «lc Oliveira Moraes e seus
irmãos convidam os .parentes c
amigou para assistir á missa por
alma dc sua irmã ZAIRA D_
<V «viíiUA MORAHS. nuç mau-

dam celebrar liojc, segunda-feira, 29
uu coii.cu-.i-, trigysuw) dia dc seu lal-
lecinwsnto, ua egreja de S. Francisco
de Paula, ás 9 lioras. Desde ia agra-
decem. ^ __________

Maria Fausta Barbosa
da Silva

Silva,

Joanna Corrêa Gomes
_ Virgílio 1'iiHo Corrca, ITermi*

nia Goiitcs convidam seus parcn-
tes c aiitigos ipara .-isiistir é
missa dc sétimo «lia qirc por aluía¦da sua _tfmp.il louiliratla mãe

JOANNA COUKPA GOMES, niaildáni
celebrar na cajiclta d» cemitério de »S.
João Daptisla, amanhã, íerça-feira, 30
do corrente, ás S i|- horas, agradecei:-
do a totlos (pie comparecerem a este
a-.- .1 .„>;,.-.-., .. ,...nn,|0 1 ,,ln.
_Ter__________________-__-_H

f
GO»IOR H£'A
Cura infallivel (leste mal. com iiijc-
t-cõei inteiramente Indolorcs, üe .5 a
S"dia . por mais antigas que^ sejam.

Vitlru io$ooo. Procurar o sr. M-«t-
lóü, das 7 ás oil- da manhS ou_tlas
7 ás 9 du uoite; ru;i o.

5-1-1
Qiristovao

C5 113 i)

l_s
MALAS

cura
tròor.

:t contar do
completo pi

...:.-.io dc I".UJ
ditcclor.

ga-

ífalllvcl cm 3 «lia»,- r.c:n
u-audo "Gonoirhol". Ga-

rante-ie a cura completa com
irai SÚ tlnSCO
Correio 5$..o

Vidro, ...ooo, pelo
Deposito gcrt'1:'"'ra-

RAUL GOMES^VIEIKA - Vçteruraru.
Tclcphoiie 2
Mesquita 11. 797.

._OTEIHAS 

líng.
Ur-.

6S.1V.

ANAIiVPKS CTjISTOAS E
SHCIIOSCOPIA-

UH. AIFREPO A. DE ANDRADE -.-
Í':j|. da especialid. ra Vac. tle Mel.
,'_ last. P.-is-.cur «lc Paris. Trabalho.!
mira diagnostico mcd., analyscs cliuni
. ,*.., cíiamcs mtcPOBCopicaSi eU.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor
AnosSs sobre corridas e blllietcs de lute-
rias, 1-iliat casa Clianteclcr; Ouvidor 139.
1'arames Semia it Çomp. ... ...

O IOPEP é auem «lá fortuna rápida, nas
loterias c offcrece maiores vantagens ao

Ouvidor 151. i- Quitanda

t: dc
Auh.io Augusto de

ANTIGATj DO !>H. MACHADO
E' 0 mclliQr remédio, por via gastei-ca, para curar a syphilis. J-. «le gostoagradável c não tem dieta. Vende-se

cm qualquc; pliarmacia,
«--- —- -ni. "*-•- -»H>j_. _».-___"

l.U-Lf.l.

ROT^A DA Fft-RTUNA

a; \.im.it» 3-íO"*-. .-vv,__.._ _-v
S Pliarmacia Tavares, praça Tu
. dentes, 6. — Rio de Janeiro.
fSí^sm^mss^miaemmivgUnde 

hotel

Ar'igP solido, ebfcantc e Imrnti»-
lijno. bó ua A Mala CMiM-í. Rna La-
irradio 61.

GAFE ÂHiSTOCRATA
apitai.T,' o mais apreciado na

i-íooo o líilo na fabrica, roa
Lobo 450. Tcbpb. ')"'__._''.*..

Toão Carlos Barbosa da
pae, irmãos, irmãs, cunhadas c
sobrinhos, penhorados, agradecem
a todas ns pessoas que acompa-
nharam os restos mortaes dc

MARIA FAUSTA BARBOSA DA SIL-
VA, de novo convidam para o caridoso
obséquio «le assistir á missa de sétimo
dia, quc fazem celebrar hoje, segunda-
feira, 20 do corrente, ás 9 ila horas,
na egreja de S. 1'rancisco de Paula,
c desde já sc confessam eternamente
agradecidos. ...OijnO

Honorata Couto
(VEVELHA)

T.ino Pereira c família,, extre-
mamente pcuaü^ados pelo iniaits-
lo passamento «lc HONORATA
COUTO, convidam os paremos e
amigos «Ia finn«l;x para assistir

fi missa dc sétimo dia que pelo descanso
eterno dc sua alma mandam celebrar,
boje, segunda-feira, 29 do correnlc, a"
o horas, na egreja de S.
Paula.

t
Uaddocl;

S 4880

COFRE

I.A PA —
cavalheiros di

Optimos aposentos rica-
mente mobilados Hc novo. Acccssorcs,

End. *i'e'.t_r. "Grandhotel
reuliladores c cocinha dt 1

-_. LARGO DA
C_sa rata familias

tratamento.

Vcndc-se um
cular, :¦¦ prova
::. 1-17-

quasi novo,
dc fogo. I'

tamanho re-
. dc Kosario

O 5-0!

Francisco dc
(38401)

Maria Augusta de
Castro

Isa&el Maria da Con*
ceição Braga

ÍScus 

filhos e íjenros, Ksther
Üraga «Ic Abreu, Leopoldina
Franco, Julio Franco c Vitira
Cardoso convidam os demais .pa;
rentes c amigos para assistir &

missa «lc trigesimo dia, amanhã, terça-
feira, 30 «lo corrente, ás o horas, 11a
egreja «lc Santo Antônio dos Pobres.
Desde já agradecem, J. 51-ti.

Firmino Marcellino da
Paixão

GUARDA MUNICIPAL
Maria Bezerra da Paixão, com

o coração dilacerado pelo rude
golpe (pie acaba dc reoeber, en»
virtude do falleciin.en.to «le sen
ines.ucciv.l c idolatraílo esposo,

vem, pelo iprescntc, eommunicar ,1 tc-.i.>f;
oa seu. amigos e demais .pessoas gra-
das o seu ipassamcnto 110 «üa ;S du
corrente, ás o r|_ horas da manhã; e,
atprovejtamló a opportunidade convida-
o's para acompanharem os seus restes
miortaeS i sua derradeira morada, _ na
itecropolc do cemitério de S. brancisco
Xavier, saindo o feretro ás 10 hora-,
hoje, a»-feira, 20 do correnlc, da; ra»
São Lula Gonzaga n, 227, c:'3a ^';x •
Ucm assim, desde já, agradece a todos
aquelles que o confortaram durante («
sua pcrlinaz enfermidade, e aos que se
prcslarcm a esfe ultimo acto de can-
dade. >• 5-1.55-

Í

pnu.icti

DK 11ENKIQUE A1ÍACAO
MOSES—Uhorat. l-arito «1;

. Tel. 4:7*. C, tel. da tes.:
f> e S. i.6. Km. «lc mina, esi
¦i',c.«- Ueac. «U* W.-ifcrma-m. etc

lt: .1LVA AliAUJO (PAULO) -
•hllis: oi . — 606 Mui. i..fcctuos.i_i vaco.
íic' VfVishl, An. «le urinas, (inns.ee (ty-
,.«.>, :rt.t!aii.i» syi/iiíis). escarros cíc. ."de
M.v-.o U. 'i á-i ii e dc 1 ás s.T. 530., _.

1». ,
,".."".; .1^ *>' rr-l-rr, 5- «í* »

ARTHUR
Cariocas.»,

MOXTBS C_AHO_
AO PUBLICO

ladoístranlio á disttncta spcwüaí desla

Sy.

( 1,1 NICA UROIjOGK-A

KSTEI.L1TA LINS -.
Mel. Cir. ti:., via..

i ihi urvthra, p.pí.tatai
t t .!,., c.tri-ii. « tl.i
.í-.ici.*, AmlradM f.e-

iniiriu-, àoeti'

blcn
T. i;jf

pela

CIKCnCIA 1NFAXTH

1>K. PIÍITO PORTELLA — Menili. «Ia
A. .ic Meti. c do hosp. S.Zacl-.ar«is._cl.
ii-.cü. oirurt:. «Ias treineis, ('ir. «:e:;«l,
«¦>;._. c infanlil e orlliop. Ucs.: .1 -r. S.
S.dvnlct fu, C. Hiiiti-.nitfi 50, 3 ls s-

DR SYLVIO RECO — Do Inít. ile As-
-kl. á lnfanda. Cirur.:i;t kc.-;iI. lurtos,
,'•-...¦;.. de creanç-..'.. Kcs.: V. Itauna
,,..,"(•., 2666, Norle). Cons.: Gonçal-
vc-. Ui.-.s .11 dei. ti. ,»o6;i.

iodos
cem (lc per-

ie pratica-
pelo nosso

i.U.l!K_li>l_> HEXTISTAS

BKANDAOL'ft. «2LÍ.0 RIBEIRO
H .-. Asse-nliléi .-. «" »•",?>'•

EMILIO DEZONKE -- Cir-.r.....). .cn u-
ta. Dtploiiudo, com longa pratica. 1 re.
co« c couilicões ile pagamento ao alcan-
,,;' de lodo-, Cons.: elcetrodentario.
.V-io da Confeitaria Japão. tst. do

prc;m.randouno m, de MIRAN-
DA — lispecialista ern extracçoe3
tt.,r e tratamento «le listulas. Ua
17 l-.oras, nos ilifts uteis. Guaçalvc
11 »t.l... lei. «C60. Central.

PK.'LUIZ FERREIRA »A COSTA —
Di.loir.ailo pel. Escola Livre «le U.t-.i-
tj-.onin «Io Kio <!c Janeiro, c<mu 10 an-
v-c-- ile pratteá. Cons.: f. Uruguayana

(tel. C. 167. .

E
Dias

31

H0MOE0. AT1IIA

1'ilAR.tACIA »»OM()i:OI'ATICA -
A--..:,, ííol-.rcca .« ti. Completo si
Mento'«le drocas homoeopn». rtectauns
u.-t. lisp. pV.arm. "Nimpoca vir:i
-,-r.i a cura da tiiipoieacíai J^Jjitnjf»

1-AItTl.IRAS

MME. HELENA DIAS PARODIi — Var.
tciia í_matla pelas l.e. «ie Medicina de
Buenos «"ire? c Rio dc Janeiro, Kcs. e

«c...: mi Vicente de Souza f"l lantig'
B.mliina) — Botafogo.

GUISA PAIS UUI-.MAS

CASA GEKALDES — K. ílospicin
t-as*. especial »ic funúar-, de tous!
Hü.-íHíI.-it.. pr.ra trat. <l-.s hérnias.

.->«-.i, s ia|. l're!;.:s sem et-,ri;rrt-.i.i-.

cida.lv, so. forcado a vir _c . pnMIco
dizer duas palavras cm explicação a ur-

incidente dcsnEradavel de f-ue fui
ctima obrigando-me ;t viajar icpenti
nameilte; evitando .-ssim que
aquelles que não ir.c coni:-;
to possam julgar ouc tivesse p --

do qualquer scena puni— , ,
Código ou pelo menos ren.-va-.cl pcios
nossos bons costumes sociaes.

Convém antes de tudo liiwr que cn-

do um terço da minha v.da cai constan-
,eS o penosas viagens, por quasi todos
os listados da Ri-nbhca. desde os lu-

.ftres mais adeantados aos_ mais a.raza-
dos, exercendo as profissões d- . 1 uc-

I lograpbo e Empresário do Cinema Ura-
! si cuia empresa tanto tem de pequena

conio independente, felizmente sempre
I iri recebido d.i forma mais gentil c
'' 

hospitaleira possivel, considerações
! tas a fazer justiça, -próprias do coração

hondoso do nosso povo.
Procurando corresponder na altura

'! 
de minha pobre educação, posso hoje
de fronte erguida lançar um olhar para

I a Kui-,-1 estrada da minha vida dç via-
i jante c dizer cm voz -r.l.a que: -raças

a Deus o Poderoso — nc.ssuo a mais
! diena folha corrida c-.:e se -podo oblt-r;

sublime premio dos <lf,c lutam honrada-
mcnle pela' vida.

Pedindo a benevolência dos dignos
leitores deste illustrado < independente
semanário, pelas expressões • rústicas

quc vou empregar, j.t porque fallcce;nie
conhecimentos paia usar de uma

guagem polida, como lambem por r.clia
i o meu pobre espirito irritad
1 grosseira offensa afiectaila
I honra, a qual vou em ligeiras ;
relatar: .

Estando na ci*.iad
no- anterior indicação de diversos r.mi-
_o. tivf a'infelicidade dc escrever ao
sr" Joaquim Rabello Jnnior,, empresário
e gerente do Cinema Recreio, «jue fun-
,-c-V-ia nesta cidade, remclttcndo doze

I nr_»ramraas im-pr.ssos dc fitas c pro-
pondo o aluguel das mesmas, prompta
foi a sua resposta por tclegrarania nes-
tes lermos: «'Combinaremos. Ventia
tratendo fitas urgente. Avise, (partida.
Confiante, apressei a msnlia viagem qu.
foi a mais pcuosa possível, devido ao
tempo chuvoso, cbcüandq nesta cidr.t.---
n 18 do mez passado. No dia sc.mntc.
de muito bca fé. verbalmente contrata-
nos r- alugue «hs fitar-, pagaiido-mc
-o c'" da renda briita, cujas sessões le-
viam' logar até o fim do corrente mez.

. tendo direito a empresa tlvrante

t$H Ti^«á_t___j_'j*'»*''^'*n*~"'J"''^J'^~^M*iaea<<l,*!f^^ 
''¦

IH^i m^ | 
O.FEÜGIOAOE 

!
~_ -- «»3« '"*",'S 1SÍ)1 nt-mel.o-se ..ilhotes «U- lote fl

..,,.,™os 
- 

2;>G r,Gs 89i ;-;,;:;-,.,'«,.' 
,nc'!"":t" !_.

iMAiNi.uivü | |).*,.M. vnutii.iosiis coinuitssoes II 
Especialidades em pr: pares para ii{J <!S !* I B .,m m-s. cambistas uns ciicom-1!

m1«m. , c |.S_?n_u8 8_i»i-Hoi.saXO0«0OOl
bete tle Setembro n, 58 C^" andar). -a rf*?°\. l>'-l:l Knchcl 11. _-_ -"— 8í

.."«n»«i«_»r,.,.ii ^1^. \_ísíí_zV_ ™»> FKAXCISOO «_ C *<|

roín.icioA uwtso M ^% fK -i# !-~s-—"T!!^!
O único cvtinniuador d;.j formiaias. Va*í?f ..;\f Jí li 

"" ., 
__„.'.Icrino & Mattry, rua Ouvidor 11. 1,.. ^t-t,'*"-"' --- —' í ""019

—«_;-*-«_ -<«&,»— ,n, v 1 «_'--i2«t_ ^GSS lii.t-.n\n
ri.dr.nr í_"_N./ir CCRÜZ DE ''"' 

' ' i.-,.,--.:¦, 
para ganhar 110 jogo do

.Og-iaC -JVI.9AL 'iiAjf/a* *_i71 
12Í) (".'.'«S b4o_n.'falha. Preço de um Parto-

ic pura aguardente dc vinho. ' 'tSooc. 
O cento 70$oco. Precisa-

---——«M-sx>-»«. 71 39 --ÍH sc';ie depositários nos Estados, li.ua
U;re, _p dc maio. faz annos o il- ~ jtSj, Cassiano, W, Gloria. Pedidos a Gastão

lustre e distineto capitão Anuilral Car- ^^TfSW/WftW A Vieira. _."..Y1Y_
doso Pinlo. a .-.-.cm veiibn respeilosa- —^ » ffmimÈnWifi* ___S. '
mente cumprimentar.- * * (5438 (JO. M-Ww,': i. r^TjM \ n»-..RSn!. í»*?n..,L .» .«¦..¦¦«— Bf_y J_y*-f« tmT uArlAiiiUd !|

-_ILÜLilllinl-MM.U 5901 4S83 a-112 ^iX». ss!«i«"tó"*-0'"-ttS007
 «J0I 38r, 413 __ -i-

sooiboadm r.i.Yi-.FHi.vn; mi. DniiTfl fi Ifllií. F PlPiílT
T0DIO JOíil- l»i: MüI.I.O .. ...... ... ..... ,u- Mme.

SEDE - RUA GENERAL CAMXRA ,,^-__^ l.™ 
?l£ Síte de Setembro 1S7, so-1N'- 3''3 ' ^S^^-B^-3SE^^ .nio'. 
" " 

í_.f.-____l
Expediente des 2 ás 4 horas da tarde V^^_-VlP?feS'^_^^"l-:- ~~

Hoje. ás 7 horas da noite, reunião ^Eg^^^^^A^_g_fS_í^ P fl E R t .
ordinária do'conselho. U_^M^^#-«ll|sÍ Ü U . I. t õ

Kio, 20 dc maio dc toifi. - IcsiA \]SL\tíSS^SÊ^W^à\»^iM t - F-.nce-.s-^^^i^» hKHBI ^mMMf^Mà—^ ;vr,i I ¦¦¦¦ ". „.»!«,,,,.
\\^^^i-0iffx^Ê^Í£3a^ dor." -iaddocl: l.obo 11. 1. M 5°3i I

10C, KUA DO OUVIDOR, 106
Filia! á praça 11 éc Junho n. $• — Eio

COMMISSÕES 
'l? 

UE3COKT0S

.,.. Bilhetes de Loterias
Avó o: -_0a prcmios são pisos no^^  _. oieíii-O di.i cà exUscçao.

GONORRHÉAS
Flores brancas (loncorrhéa) J

Curam-se radicalmente em pou-
co, dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MATÍCO FER-
RUCiINOSO.

Veiide-sc unicamente na phar-
macia IJRAGANTINA, rua da
Uriiguayaiia 11, ios.

i Rua familia agradece sincera-
mcnle a todas as pessoas que se
dignaram acompanhal-a, de qual-
quer fórina, 110 doloroso transe
por (.uc passou c de novo parti-

cipa quc a missa de sétimo dia tora
logar hoje, segunda-feira, co do cor-
rente, ás 8 i|. horas, na malri?. de
N S de Lourdes, em Villa Isabel,
Boulcvard 28 de Setembro, ficando mais
tuna ve. .ralissima aos que comparece-
rem a esse aclo dc rcligi-O. (j_5_77__

PAQUETA'

Major Miguel Marques
Gonçalves

Vcndc-sc uma bem afreguezada, só
por não poder o dono estar á itesta..
Informa-se á rua Francisco Eugênio,
n. i.-,t. (J 5-__r^_

PAPEL OE SEOA
dc Iodas as cores, impermeável c para
embrulhos, barbantes c miudezas. Rua
do Hospicio, 142, próximo á Uruguaya-
na. Telp, Norle 4.14.». (J. 2813)

t

Agradecimento
Antônio Costa, Elvira dor, Prazeres

Costa e Anuindo Costa, agradecem u
iodas as .pessoas quc assis'.:rani a missa
de s_.-i-.ic) dia por alma do fallecido
JUÃL) COSTA. 5480.

CARTOMANTE1 'AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante os
seus trabalhos. Cons. _$ooo. R. Oc.
neral ('amara, 178, sob. Entre o lar'."]
do Capim e A. Passos, das 9 da :..;
ás 8«la noite. (5-1.1.1 i

310YI.IS A pr.ESTAÇõES
1(>«

llnri Vlscontlo «lo ll.iiinn

(.1 l_í»í»0.

PHARMACIA
Ura pliarmaccutico diplomado p"õc;,ir_

uma pliarmacia para dar o neme. Car-
ias r S. Cardoso, rua Gustavo Sampaio,
n. 50. (o". Ji

com a
minha

i.l..vr._

iw.irns s.\i.i.!-:s
RUA I.UIZ DE CAMÕES. .1

Sessão do conselho adminislrativc
hoje, ás 7 Iioras da noite, para o sor-
teio anr.ual, para distribuição dc dona-
livos aos orphãos,

Rio, 20 dc maio de.1916, — Joaquim
Í.IÍI-- Pereiro, secrs

S0t__7_\__ V\"lAO PUOTKCTO"
11 \ nos ií-ktatjHTStas de

carxks vi;iti>i:s
RUA LUIZ DE CAMÕES, :,G

Sessão do-conselho boje, ás " i|a bo-
ras da noite.

Rio, :*9 dc maio de igto.
ít-ii-o Guedes

PROFESSORA OE PIANO
Ensina pelo programmá «'o Instituto

iXaciona! «le Musica. Preço razoável.
Trata-se na rua do Cattete, 1C0, das 10
ús 14 hora:.. (J 5'.3

Luiz Marques Gonçalves, Irace-
ma Q. Gonçalves, Carmen Vil
lares, Guilherme Villares e ti-
lhos, Amélia Gonçalves, Lauruina
Gonçalves, Corina M. Dias. Ma-

ri.i M. Dias, Ernesto M. Dias e fa-
milia, loão M. Dias, Manoel M. Dias,
Anua Martins, Mario Martins e família,
filhos, genro, netos, irmãos, cunhada,
sobrinhos c primos do saudoso major
MIGUEL MARQUES GONÇALVES,
convidam os demais parentes e amigos j
para assistir á missa de _o" dia de seu ,
fallccimeiito que será rezada¦_ liojc,
segunda-feira, 20 do corrente, as 10 ,.
horas, na egreja dc S. Francosco (lc
Paula, altar-mór, confessando-se desde
já suinmamctitc gratos, (J 5209)
ggggOBg)ISUmmmmmWmWBitt^m3mmm» '

Gcrírudes Cândida
Lima

f José dc Souza Lima, José de
1*4 Souza Lima Junior, Irene dc

Souza Lima, Castorina de ümizu
^ Teixeira e esposo agradccc-m pe-

nhoi-clamenle a todos que acom-
o' feretro de sua esposa, mãe

e sogra GERTRUDES CÂNDIDA LI-
MA, e convidam -os parentes e amigos
para assistir á missa dr. sctimo uia quc
mandam celebrar no altar-mór da t-are-

ja do Sacramento, hoje segunda-feira,
.0 ,1o corrente-, ás o lioras.  (jjjjo)

EMPREGADA
Familia estrangeira precisa dc uma

pratica, afíiançada, para lodo serviço,
menos corzinhar. Dorme -no aluguel;
Kua Garibaldi, 67 — Muda. (5434 J

A FABRICA DE TEG1B0S OE
ALGODÃO

Offcrcce-s
panno com

; um
longa p

novas col!-*:
gens. Cai-las -para
jornal, a S.

mestre acabador «1»
ica, c se encar;
cs «lc padrona-
escriptorio oeste

M. — Rio. («ou .'

par

AVISO
S> ofrece un joven cspaüo! para cc-

chero cn cr.sa particular o para otras
que haceres y no sab^ nablar d Krnsi-
lero pero io coniprcnde algo y tienc
liucnas recomendaciones dela Argentina

Ir Ortic Dasualdo, Dirigirnedcl
José Maurício ti.
3

dc o
rua

10 y du
(5-130

MOTOR ELEGTHIGO
Compra-se um, dc

.-rn 1 de 6 o 1 de ,1
Pereira Nunes 13**,

15 r.tt 3 dc "

; para tratar á ru»
Aldeia Campista.

(I>. 51._)

S. Francisco,
I1EX. LOJ.:. CAP.

CAJIõIOS
Hoje. sess.:. Econ.:. — O

José Bonifácio.

I.IIZ DE

s.*cr. :.,
J S46.

1»AS

De

CAIXA 15. \JIT-U-0
FA.Sfl.IAS

11., KUA GENERAL CÂMARA. 3J3
Í_ ordem do sr. presiticn;e_convtdo

o:-%"rs. sócios quites a sc reunirem cr.-,
sessão extraordinária de assembléa ge-
ral nesta s.-dc social, segunda-feira, :.
do corrente, ás 19 iioras, afim üe rc-
solvcreni sobre uma proposta de inter-
esse social, ficruulo entendido que uma
hora depcis a ..s.cmbic. funecionará
com o numero dc sócios t;-.:e se acha-
rem presentes.

Rio, ;6 ôc maio dc i9»G. -Oi' sc-
eretario, Jcão W* dc FraUis Lima,

(S. 506»)

FERNANDES ,. C1

Pensão Progresso
Muito fa-uilisr; pn

ara lod.is dlrc<«ii_.

sss"c."

òicos. Bas
ituaiaente

Tel.
J)

GOMPRA-SE
as c dentes vel

LIVROS
Santiago.

Compra-se quaiqucr
livros nove-s e
vradío r.. J3-'

quantidade d;
na rna do V*"

COLCHÕES DE GRINA
F: :e c reformam-se com ncrfei-

ção na officina -c deposito á tua Frei
Caneca ->og, -nroximo á rua de Catitmbv,

(:í 104 J)

PÍA DE SEDA
Kilo, C$000, na rua Frei Caneca. 30

«-ro-ir-i* :¦¦ rua «ie C.-.f***.by. (.1 .*"

^CT_^__-^uar_r.7j__i-í£^^

VIAS URINARIA
Sypliiiis o molcõtlns «ia

senhoras

PI.. CAETAXO JOVIXE

l"«.i-in;nlo iicla Facwlünde «Ic
Medicina «Ia Nnnoles o liubili-
tado por titulos ilu «lc l!i«:> «io
Janeiro.

C-.-.ra especial e rápida de ei-
treitamentos urelhraer (sem cpera-
rão), p..norrhéas chronicas, cysli-
tes .hydroccles .tumores, impoten-

CASA JABDIM APOSENTOS
gos e freguezes j

prcvenitja dc
participa aos seus am
uuc se acha sempre
flores fará qualquer cncomnienda cie |
coroas de flores naturaes, á rua Gon
çalves Dias n. 38. Tclcplione n. _E
Central

ou ser; pensão ue
rua buarque de Macedo. 4-1

ordem, .-
. S .."-i 

SEMENTE DE MAMA
•rr.

!l_-IUi>

Vendem-se na Gloria*, para informa-

Ç5es á rua S. Pedro 61. i« andar, com
o cr. Santos. Não se trata com in-cr-
ffcdiarlcs. W ClSo'

OUR015800 A GBASSMA
Platina, praia e brilhantes

mtíiluuer Vuanlidade, na casa
••o", ws rruguayaai». 77-

compra-se«••..¦-Mia-
(60S3 J>

EM CASA DE FAMÍLIA
Aluga-se uni esplendido commodo em

centro de jardim, cem entrada indepen-
deiilv. Rua Barão dc Ubá n. 107. Ie-
lephone 1013 Villa. »3'oo °)

FAZENDA
Vcndc-se un»_ distante s horas do

Rio próxima a uma estação da Central
e perfeitamente montada; para mfoi-
maicões, tratar á rua S. Pedro 61, 1
andar, com o sr. Santos, das tt as
, ,., ,„,«. (ií;.i D

I f UU .«-- ym*-w .

Marcolina Mendes
Trindade

(MISSA DE SEIS MEZES)
Cláudio Mcirelles Trindade e

Isaac Mendes Barreto convidam
todos 03 parentes e conhecidos
para assistir á missa, que será
celebrada por alma de MARCO-

UNA MENDES TRINDADE, hoje,
segunda-feira, 20 do corrente, ás y lio-
i-ss, na tpreja t!o SS. Sacramento.

MACHINISTA DO I.l.OYD BRASI-
LEIRO

Archimimo do Nasci-
mento Badejo

_ famiiia do pranteado AR-
CHIMI MO DO NASCIMENTO
BADEJO, profunda_cirte agra-
decida ás pessoas quc s: uigna-
ram co.npnrecer e acompanhar

á eua ullima 
'morada 

03 seus res-
tos mortaes, vem dc novo roçar-lhes o

piedoso obséquio dc assistir á missa de
sctimo dia. que. cm repouso de sua
alma manda celebrar, _ hoje, seguudi-
feira ro do corrente, ás 9 horas, na
matriz dc S. Josc; confessando-se desde
já summamcnte n.ra-ecida por tn.is
esse acto de relitr.ão e piedade

Tocha Wirclcer tt C. casa ue
cantes á rua dos Ourives n. n... com-
pra dc um steco para cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar f m--
iras c rrvços. ÍR <o..o*

ALUGA-SE
Uma rasa nova ,co:r. todo o confoitS

ara familia dc Iratamento; na rua Pas-
Para tratar 110 n. 2-tS.

(<*, 4S83I
sa2^:-.i n.

mmmm a ogcasiao
Cc.r.ipr.-r-.-.se papeis

bem. Avenida Passos
do pape] Araujo.

J.IH
lhos.

deposito
CB. ».«9«

PHARMACIA
tnti «los bülrroíVemlc-sn umn o»»'

niuis centraes rln '¦i'l-';'*:_. 
r .

' 
PEITORAL BRASIL

Cura a brot-chiie em Ires dia.._ In-
f-,P'-"e! na tosse, ricarros sangüíneos,

Sina e rouquidão. L .pos.to: Berrm.
... Uospirio iS. \i- "''^

c
¦ ¦¦¦¦¦'¦
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IMPLORANDO A CARIDADE
P«r inttrmedio. deita redacção, ¦ppellani

fará a caridade publica, as seguinte!
lenhons:

VIUVA AKNA DO AMAT.AL, cífa. ««lem dmo doente e sem ninguém para au
companliu, recolhida a um quarto;VIUVA ANGELA PECORARO, tom
«S innoi de «dade, completamente cega t
pnraNtica;

VIUVA AMANCIA. com CS annos de
• dade, qu»li cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre Tílhl*
Ilha, TÜiva, com 70 annos de idade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, ciga
l«m amparo de (amilia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
HOS, ceVa de «mbo-i ot olhos e alcij'ada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en*
Iretado, uem recurso;

VIUVA LUIZA. com oito filhos me-
notei;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve*
Ini itm o menor recurso pari a eua sub.
ijitencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Sc-
Jlior dc Mattoiinbos, 34, doente, impossi-
lillladii de trabalhar, tando duas filhae,
lendo uma tuherculoia;

VIUVA SOARES, freíha, Itm podertrabalhar.
VIUVA SANTOS, com 68 annos de

•dade, graTemtnte doente de moieslia in-
•urarcl;

THEREZA, pobro eegi.inha lim auxi.
lio de ninguém.

VIUVA BERNARDINA, com ;8 an*
«Cfi.

JtósÉMSÍDELEITÉ

A LUGA-SE uma bella casa, com boasx_saia, ou aluga-se em commodos, a ra-pazes solteiros; rua do Rezende 49; as clia*tos estao defronte; trata-se lamo de São""'-'"¦co 36. café. (.,6-.4 E) J
A LUGAM-SE «ala de frente e dois com*-a-Vüos, .. .familia ou moços solteiros; narua da Quitanda 199. (4661 IS) _I

A 
LUCA-SE, nn rua da Alfândega, esquinada avenida Passos, uma boa »ala e ga*bii.tle todo encerado, ,oro_rio para medico oudentista; ns cliavcs na pliarmacia, (328--I'') I

A 
LUGA-SL, na rua da Prainha n. 3, pertoda rua Marechal Floriano, um espaçoioarmazém, próprio para ncaocio que loja lim-

pc; as chaves estão na rua dos Ourives n. 94, ..aSóóo.onde ic trata. (4*55 E) S

ALUGA-SE, 
para família a loja assobra-

, dada da rua Buenos Aires n. 304 (Hos-p.c.o), com muito bons commodos; preço,(50=7 
E) M

A 
LUGaVSE a loja do pr-dio n. 93 da
praça da'Republica; as chaves «tão 110

sobrado, e trata-sc na avenida Rio Branco
50. 1° andar. (3385 E) J

A LUGA-SE parle do i« pavimento da ruaXlSachet n. 11, constando dc a bons quar-tos, ampla sala e dependências; trata-so nomesmo; preçc 130*. (_„_ E) g
ALUGA-Sli, em conta, bom armazém,•"¦com moradia; na rua General Cáldwelin. 227, trata-se na rua Sítchel 3, 2» andar.

(51S6 E) J

ALUGa\M:SE 
bons commodos bem mo-

bilados, com cxcellente oeusão para fa-unha 011 cavallieiros distinetos; rua SenadorDantas n 33. is^6 E) J

ALUGA-SE 
cm casa de familia um qual-to tem todas as commodidades, á rua

de Santa Luzia n. 248. sobrado, junto úavenida R.o Uranco. I5422 lv) lt

ALUGA-SE 
um segundo andar sito á pra*

ça Gonçalves Dias o. 5; tem agua. gazic grande terraço. (6o£o E) J

ALUGA-SI-, 
uma boa sala de frente, ri-camente mobilada, a casal ou a doisou tres senhores sérios, casa dc familia;"A-rw.w" D:m,.as "• '->' (S-iosKUXXLUG.-V-Sl'. o predio 11. 41 da rua SilvaXXManoel, completamente novo, com nia-tro r/ortas. próprio para casa de negocio.As chaves estão na mesma rua n. 10

(497Ü 
Ií) R

A LUGA-SE o Io andar da ruii7^.x-Vlieral Câmara 58. Trntn-sii nàr. do Ouvidor 90 u 02. (J51S8)-K

ALUGA-SE 
11111 bora quarto mobilado, rio*vo, luz electrica, pensão, com toda. oconforto, a utn casal ou a dois raiiazes'de tratamento, cm casa de familia; nn ruadu Carmo n, 66, 2" andar. (48(7 )••) s

Mi. ANNITA ilÜSi
CIOS

s»_a_ttó

Cartomante distinguida com honrosas
referencias pela A Noticia, Jornal do
Brasil e Plati-a. de S. Paulo, continua a
residir á rua Haddock Lobo n. 113.

N. C. — Trabalha eom um novo ba-
ralho, inteiramente desconhecido no
Brasil. (K 3132)
A -.UGAM-SE bons quartos para moços•X—solteiros, con. vista «.ara o mar e jar-dim da Gloria; na ladeira da Gloria ... 37.

(Si.iC) R

A 
LUGaVSE uma casa nova, para fami*
üa dc tratamento, com quatro quartos,banheira, de ogua quente o maii depen*dencias; na rua de S. Clemente ti, kji,

chavei no 185. Aluguel 253$. (.5140G) U

£Fs grandes descontos que

1>1ÍKCISA-Í.K 
de uma ama secea, na

run liarão d eGuaratyba n. 134.
(5026 A)

Vosli vossos Filhos no Paraíso
dás Crianças
.Una-7 11. i.i*

ALUGA-SE. 
uma bonita casa á rua Dona

Marciana 11. 5. ro:.i tras quartos duas
mias, ga... electricidade, etc. (1.4.G) R

A UTiA.M-Si-. ->. magníficos prédios na-—ru.. Leite I.eal ns. 9 e 11 (Laranjeira-)
voin bastantes accommodaçoes Para familias
eu pensa., e trata-se na rua da Quitan*da n. .8,-, Companhia dc Seguros União
dos Proprietários. (5161G) J

PHARMACIA E DROGARIA'
BASTOS I

A PBEFER1DA DO PUBLICO fGrande sortimento de produetos chimicos e especialidades pharina- I
ceuüicaS, importação directa dos melhores fabricantes da. Europa e B
America.. ~

Caprichoso serviço de pliarmacia c laboratório por pessoal habilita-
do, sob a direcção do pharinaceutico Cândido Gabriel.

PREÇOS -MÓDICOS
Rua Sete de Setembro, .9 — Próximo á Avenida Rio Branco.

iIiHllBli::B!i«i«ia9liH!!!!£i«^

A jUGA-Sli a casa „„.Xi! u-.ro Pereira Franco „aliena; Irata-sc na run dsobrado; «táüa -Invalida-10. ,

(5453 j) j

mm

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A JVUCA-SÍ5 uma senhora para cozinlieira

-í-ViJc massas e doces, tambem lava roupa
de homem c senhora; na rua Machado
Coelho 7»* (5007 ll) J

A MTGAM-Slí cozinheiras, cope irai, ar-
Xxruniaileiras, de condueta affiançnda porçscrípto, não sc illudam com cü-íss agencias,
nysi.eiii.i europeu rua Senador Pompeu, 70,(5146 H) J

1>liK('ISA-Sr. 
de uma cozinheira, á rua

Emercnciana 11. 23 — S. Cliristo-
_"-..  (5550 H) J

1)I.liCÍSA*SJ2 
de uma perfeita cozililici*

ra c de urna arrumadeira afiançada,

3uc 
durma no emprego; na rua liarão

c Ilapagipe ... 295. (4933 Dj J

3-.UECISA 
SE de uma boa cozinheira,

pira casa de (amilia; á rua da Ca-
liclla n, 43 -— Estação da Piedade.

(4797 B) B

1)R|íClSa\*SI. 
ile unia boa cozinheira que

. saiba cozinhar, em fofião a paz. e que
durma no aluguel, (Jueiii nSo estiver em
condi voes não se apresente. Kua do Car*
1110 66, 1° andar. 1.48I1S B) S" 

1reTq¥e creadas 
^

íiiz actualmente era todos os artigos, e eiiiqtiaiiio du-ra.*. a vcco.istrucçào dos seus iilvos armazeiis, devemser aproveitados por todas as pessoas econômica*..
Camisas dc dia dc fino percal com bordados, dc 5,?000 poi-.Camisas de dia dc morim superior-para reclamo - l$*iOO. . . _Camisas de dormir, artigo chie, dc 14$ e ir.,-,'000 porCamisas dc dormir, guarticcidas do bordados, de 5,^000 por .Biusas brancas, feilios modernos, de 8# c OÍ000 por. . . .' . 

' '.'
Lençocs felpudos grandes c duráveis, para banho, a.
Sams dc superior casimira, modernas, de 25$000 por ..'.'.!]
Manteaux finos com forro de seda dc 180$ e 20u<{0._ por 

'.

Manteaux dc casimira ingleza, de 70* e 80^000, por ......'.Capas de seda ou tullc preto para senhora, dc ÕOSOOO, por _5g*00- eCamisas superioras para homem - para reclamo — 3 porCollarinhos de optima qualidade, feilios novos, dúzia . . 
'. '. 

j 
'.

Morins resistentes e dc boa qualidade, peça 98500 _ 
*

ftlorim percal finíssimo sem preparo — peça de 20 metros .'li!Costumes tailleurs com grandes abatimentos.

/'

;.)>' .oo
2S500
ü$S00
3j.G00
5^000
3.000

19*000
ÜOa.000
39a$üOO
20ÍO0O
lSjjÒÒO
9„000

ligOOÜ
18fJ00

Al.ll..\*b(v 
o predio da rua ÇliristovãoLolo.nbo n. uo, os chaves eslão non. i ia;, |.rcco 400?; tratasc 110 llanco dollrasil, com o sr. Monteiro. (40S.. G) J

A LUG.VSU o predio da rua Alice 11. 44,l_I.arai.je.ras, pintado c forrado do novo;as chaves tio 11, 50. (5171 (',) j

ALUG.-\-SI. 
o predio á rua Maria Ku-

genia u, 33; as chaves estão no ar-
mazcin da esquina (Botafoco) 11 trata-so
n.i rua do Rosaria n. i4u. Banca Al*
liaiiça. (G)

ALUGAM-SE 
duas boas casas, para fa-

milia, uma á rua Sorocaba 6S(i com gran-
de terreno; outra, á rua Huinaytá 1321 com
terreno, muito extenso; as chaves de ambas
estão nesta ultima easa. (so-;o G) J

ÁLUGaVSI. 
o predio 20-A da travessa

do Oliveira; chaves na rua Kcal Grande?
2a í.'5-í; trata-se av. Contra! u8, I.tingicy
* C. (5-'j. G) J

A LUGA-SI-, a casa da rua D. Carlos l
XI.... i--S; aluguel mensal 1.10$; ns cliavcs
n n. 103, onde se Irata. (4001 G) I

_ MJGA-SE o predio 63 da rua Viscon*
¦/"Julessa de Santa Isabel; chaves no ?;,;
Iratar, av. Rio Branco I-.3, Lanpley * C.

(.2.17 G) J

A LUGAM-SL, por sqS. as casas 2 e 4 da
aC_rua Santo Christo a*:5 com çrande quin*
ta e muita agua.  (-1959 I) R

ALUGA-SE; 
por 00$, o predio á travessa

Dr. Araujo 60.-co.u 2 ouarios, 2 salas,
quintal e mais depender., ias luz electrica,
gcz, etc; o predio acha-se aberto todo o
dia; irata-se na Companhia de Administra*
Cão Carantida, á rua da Quitanda 68.

(-'77-- D J

A LUGA-SK nu Av.ithH7ÍTTÍ* "
rfJjoo; Çeitsão Mos- ,,,,;", ¦'«»•
aiito. sal» inobliada. com ,?'-"•SSSifi». MS*oas- ^T ••'

(u-lul) ,1.

cha.

' J) 8

A LUG.A.Sl*. por 100S. o oredio ú rua Dr.
^iNabtico de Freitas ioo; rata-se na Com-
panhia dc Administração Garantida; Quita-
da 63. (3005) R

ALUG.-\aM-SIv 
uma sala e quarto, co... en-.trada independente, a casal ou rapazes

do comnicrcio-; ..a rua D. Carlos I 10.1.
(47-'-: G) J

ALUGA'SE 
o predio á rua Paulino lrer*

tiíiiides ti. 4,-j, com tros pavimento-; a
tratar uo n. 47 da mosma rua. (4<;g.. GlJ

¦\ LUGA.M-SE optimos conunodos indepcn-
XXdentes, salas e oiiartog em easa nova,
cnm todo o conforto, optima pensão, cm
cisa de faniilia respeitável; rua S. Manoel
jo. Botafogo. (.«..(in G) U

IHtKCI.-i.-VSI. 
de uma creada para todo

serviço .!« pequena lamilia, e quedurma no alucucl: :i rua Dr, Maia l.a-
ccr.la n. 6; — Estacio. (.pjaq O I

PRECISA-SE 
dc uma creada para pe*

. quena familia; na avenida tloiucs
Freire n. 132 A; não st quer de cor.
__ (55Í3 D) J

PRECISiV*SE 
dc u.ua empregada para

. easa dc pequena faniilia, «.ara todosereno, (az-sc questão de pessoa dc bom
KC.iij c que dê boas referencias; rua Co-ronel João Francisco n, 11 _-_ M.ittn*n.

Descontos de 30 a 50 ojo em grandes saldos do optimos artigos.
Desconto de IO op em todas as secções.

Largo de S. Francisco n. 42 _ i

ti
AXÜGA-SE i rua Urtiguayan» n. 139,*--_uiii predio dc dois andares, junto ouseparado, sendo os sobrados a um só inqui-linp; chave e informações 11a rua l-loriiianoPeixoto a. 4, botequim. (196.-1-:) J

IJl-iKCISA-SE 
dc um bom cupcru riecondueta afiançada, na rua Marquezrie Abrantes n. 50. (4840 C) J

ALUGAM-SE 
na travcósa Piora 6. 2"andar, duas excellentes salas ile tre..*te a moços do eonunercio ou casal semI.IIios, com ou sem pensão, casa dc toda arespeitabilidade. (5470 1?) J

A LUGa\*S.l, o sobrado do i3 andar da ruaX.V rua Luiz Gama 11. 14, presta-se para umalelier de costuras ou os-ra (amilia, 6 laenicm frente ao Maison Modernc. (5280 li) J

WisiiiiinstniiiiBiiiiiU^iiiiiiãraíiiiiiaiiii:,!»!!!!!!
êSOFFRBJS DO BSTOMAGO, mB DOS INTESTINOS E DO te
i CORAÇÃOf USAS A

a Gimraiiesia I
'¦-7 ü

B";i!a:.:M:;:_l:,i.ii_:.:i_|i'!_j;,!IJSSilB'. 'S.;;.a!lílH:!::i*|:
!»-«

EMPREGOS DIVERSOS
A ,'UI';)-Í'''' «ma lavadeira c en(*oiumadet*(»r.i. (I.k-iii precisar dirija-sc á rua Ser-
gipa ..... Mattoso. J

Ol'1'ERlCCE-SE 
...na costureira «...racasa dc família, trabalhando por qual-quer figurino; iiiíorma-sc na rua .Miguelde Paiva ... 15, armazém, Catumby,

(51.17D) J

1>KEClha\-SL 
dc u.n copeiro eu... al.-.i*. .... pratica c com iü anno.; paca-secoíooo; rna .-.. de Maio 214. (5429 D) J

A LUGA-SE por 110$ a casa n. 9, daX-terua do Paraíso cm PauKi Mitos proxi*mo a Irei Caneca, com 3 grandea salas, 3quartos, cozinha, quintal c agua em abun-diicia; Irata-se 11 mesma. (5047 E) J

A 
LUGAM-SE salas a mocos c quartosdc frente dc rua, tudo pintado de novocom. luz electrica, a 35$. 405 e 43$; rua

Tobias Barreto n. 74 c J6. aWnida.
(S42S U) R

A LUGAM-SE bons commodos bem mobi--Çilaüos, com magnífica pensão á pessoasde tratamento; ca rua Riachuelo, 156.
(3445 E) _

ALUG.VSE 
um bom quarto a bons mo-

ços solteiros, por 3o$ood, dá-se pensão,desde 5°?c-oo mensaes. Kua da Miícricor-
d.a. 57. 1" andar. (5449 !•;. J

AlüGAM-SK tres consultórios•5-Vnovos, para dontistas; na ruado Ouvidor íaa; trata-so na loia.
(J 

-18-1-1) K
A f«UCa\-SG casa dc familia, redeada deXXjard...., unia formosa sala mobilada eum commodo por 25$. iele«.lione e luz ele*ctr.e;.; na rua do Rezende 11. 198, esquinaRiachuelo. (4397 15) J

§!ii-i:i!:_ií:!i!aEai'in_ii::iíB!i!!!Bi:!!'E!iBi:!!!ii;!íi_ii:«rUDOIS CÁLICES DESTE PODE- U
g ROSO ANTl-ACIDO EVITAM I
I AS MAIS GRAVES DOENÇAS M

I Gwwanesia 1
lll«IIBi:«ill«IBi_â3l!iWllBill;!BIII!IBílUBlÍHi|IÉTil

A LUGA-SE a boa casa n. 130 da rua Go-•*lucra! Pedra, própria nara qualquer ne-
Kl cio, tendo- nos fundos boa moradia narafannl.a; 150$. i50í7 jf)1 _N[

A LUGAM-SE os i° e a» andares da ruaxa.UuviJ.ir 155; trata-se lia loja. (5025E)S

LAPA E SflNTÃJHÊREZáT

A LUGA-SE o sobrado da rua Dr. MouraX_Hi.i.-il n. 4a*.\, Uaranieiras. Guanabara.
(.ms,. Gj R

i LUGaVSE uma cxccllcnt-: casa. á rua
Xl.Ft-rnaii.ies Guimarães 11. 76 em llotafo*
go, cum lions o arejados conunodos; claves,
por especial favor, r.o ... 7.: trata-sc :i rua
u, Kosario 66. 2" andar, com o dr. Rodovalho
Uitc* (483S D S

ALUGA-SE uma linda sala de frente, eom
X.Vbomt.. vista para o rar a casal 01. se*
nhores deccuti-s; rua Silveira Martins 14.

 (4539 O S

A l.UGA-SE a casa n. 8 da avenida á rua
-dl). Marciaima ... 14. Iiotafogo; as cha*
les estão no 11. 1; aluguel mensal 70S000.

(4968 G) R

,t LUGaVSE o predio .1. 90 dn rua Comlo
¦A.Vde Ilaependy (Cattete); as chaves rstão
no 11. 36 da mesma rua. (4840 G) S

Á UT,A"S';* uma casa, í rua da Matrizi.v,)2, Iiotafogo, com 4 ouarios. _- salas,
(......di- jardim; as chaves c iratar com o
5-. Magalhães, rua ti. Clemente 287.

(49..S C) R

A I.UGaVSE um .ii.arto mobilado, á ruaX.V liarão do Gi.aratj-ba 11. 27. Canele Io*
ja independente. (5057 G) I

ALUGA-SE 
por 350$ q Villa Murtinho,

rua do Curvello ... 54, (tJanla Thercza),tendo seis dormitórios, fogão a gaz c car-vão. luz electrica e demais commodidadcs.
(5-l-'4 If) R

ALUGA-SE 
para familia o sobrado do

predio da travessa das Partilhar, 11. 16;os chaves estão na rua Darão de S. I'clix
n. .80 c trata-se aa rua S. José 26. con. Tei---c.ro. (5,,-j [f- K

IJItl-.l I.SA-SL de unia r.apariguinha para.1. servii;os leves, em casa de tratamen.to; 11.1 rua 11. Lobo 221.. (,|.;á.; D) J
I.RI'.( IhaVSL de uma moça branca que*¦ durma ..... aluguel, para lavar fa-rc.r ouiros serviços, ,i rua Conselheiro Pc-iwr.i d,. S.lva ... 12S — Laranjeiras,

(.10.... ("1 11
'[>.;]¦:.'ISA-SE 

de uma menina de coi,.1. para f.ear das 8 ás 3 horas, e fazeros pequenos serviços dc un.a senhoraiiiiier.ciiiii eom creança nova; trata-se nollocl Henry; ria do Cattete .1. 196,
?'-';'-' "• '• (5'39 C) K

A 
LUGaVSE o 10 m.dar da rira Selo dcSetembro 73; trata-se na loja ou na ruade b. Pedro 74, 1» anular. (qui.- Ií) J

A LUGAM-SE na Avenida Central¦xVn. 15 soljnido, Pensão Mineira,maiiiiificns salas o quartos dofrente, elecuiiteiucnto niobilados ocom iicnsão; unia pessoa OOS,1008 õ 120$; duas pessoas 180$800$ c gSOSOOO. (S 18BO)E

ALUG.-VSE 
uma esplendida casa com

boas accom modações para pequena fa-
milia; na rua Nova de S. Leopoldo 79;ns chaves estão na mesma rua 11. 81 (ven*
da); trata-sc com 03 6rs. Oliveira Lopes
Silva íi C. na travessa do Comnicrcio 24.

Í44--3 E) J

A LUCA-SE, á rua Conde de Lage 11. ai,XXuma grande casa, co... ires pavimentos,
própria para uma pensão; está aberta.

(5027 
P) M

ALUGA-SE 
o grande predio da rua Ha*

rao de Ladario 9. com dois sobrados,
todo ou separado, con. entradas independeu*
tes. |iara ver as cliavcs estão • por favoruo .12 e para tralar no largo da Carioca
7. Secretaria da Ordem da Penitencia.

A LUG.A_t_SK tres quarlos com janellas,-_cntra.l.i independente mobilado 01. não.
com pensão; rua Taylor 47. (5289 1-) ÍI

A l.CC.VSl. un.a loja com duai salas,X._.!o.s quarlos, dois corredores, .cozinha
latrina e quintal, ludo muito esiiaçosoi Tm*ta*se na rua Silveira Martins n. 56, pre-
-__.'___.__ (4863 G) S

ALUGA-SE em casa de fnniilia-^"jiiiii I10111 quarto niohihido, com
pensão, a cavalheiro. Hua Andra*de l-ertcuce 32. Cattete.

(6013 ,T)

AOS DOENTES
CUIíA radical da conorrlién cliro-
nica 011 recente, em ambos os sexos e
cm poucos dias, por processos moder*
nos,sem dôr;_nrante-so o tratnmcn*
to. Impotência, cancro synliilitico,
darthros. eezeinas. • feridas, uleeras.
Appl. 606 o 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento dc urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás ií e das a ás
10 da noile  aVv. Mem de Sá 115.

CASA 
MOBILADA — Aluga-se cm Uo*

tafogo, com bonde á porta por preçomuito commodo e pelo praso ile seis me*
zcs, uma casa com tres quartos c demais
dependências, pequeno jardim, luz electri-
ca, niobilíada com todo o conforto, para
pequena familia dc tralamento, á rua
Bambina 11. 164, só adinittindo-se familia,
cujo estado de saude não seja suspeito
de molestia_ contagiosas, Para ver e tra*
tar das 12 horas da manhã ás 9 da noile

(499-1 G) J

ALUGa\M*SE. 
em casa de familia, uma

sala e um quarto, bem mobilados, com
luxo, para casal ou uma pessoa só. com ou
sem pensão, muilo proxi.no dos banhos dc
mar; ua rua Christovão Colombo 11. 121,
antiga Dois de Dezembro, Cattete.

(4134 C) J

ALUGA-SE 
o pavi.nenlo terreo do pre*

dio á rua do Livramento n. 20$, com
excellentes commodos para família, pintado
e forrado, com installação electrica, etc,
etc.; trata-se na rua dos Andradas n. Se.
chapclaria. (3140 I) S

ALUGA-SE 
um bom quarto a rapazes

solteiros c a casa! sem filhos em casa
de familia, 3o$ooo. Rua Visconde Itauna,
Jl. 44, sobrado. (3447 1) J

ALUCAM-SE duas boas easa.

estão us chaves. .10 11. ,88 \^'.

HilBDfl¥STÍ^
A LUGaVSE u..i 011 dois uposím.

» slibS.pc"aao' -ru" «-W ¦
.'0 n,

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

A LUGaVSE uma pequena casa. própriaXJ-para negocio, na travessa D. Rosa 11. 38.
(3.8P J) J

—I___
X LUGAaM-SE as casas da rua oXXBomfun us. .310 e S2.|, com bo smedaçoes .para família dc tr.itunic-i!cliavcs estao no 11. 534. „ í.-_.a-Se ,526, ia mesma rua ou na rua _. ,í^jiol.nido, das ai ás 4. (5167
A LUGA-SE a casa da rua .Salgado /VVTX»-n* 73! as chaves estão ti., ru* [.-,"5*

(e Bomfim 11. 211, c trata-se á r , ,". ,i.Março ... 91, sobrado. (,,,.., 'K)l!^

II.
ra_

Kl |

A LUGAM-SE conimodos iimoos ,., .,xj-n. 45 da rua 28 de S.-iei.l.r, ('.lí-', Llijuca); trata-sc na mesma -.,.„ j •'".,.¦.
da Baptista. - -..n-

X
ALUGAM-SE bellissimo'. cí.itimüjos Ta'XXrespçitavcl casa da rua Haddiick Iolíi30. uesde 25$ a 43$. (.,.'.'. K) T

A LUGAM-Sli, i rua Un ).'aek LoboX_n cavalheiros de tratamen-o, ooti.iios ,'o_sentos,, com ou sem pe..h„o; .|.i-su co.niJi
a domicilio. ((.<., K) s

àLUGA-SE 
un.a boa casa, para familia,

na rua Carolina Keydner n. ii; uma
dita, na rua Presidente Uarroso 11. 45jluma
dita, na rua fu__ Ucruardíno n* tu ; ¦ uma
dita, na rua João Ventura h. 23, e trata-se
ita rua da Quitanda ti, S7, Companhia dc
Seguros União dos Proprietários.

(5189 J) J

,1 I-UCA-tí!'., para familia. a boa casa n.
X_6o-A da rua do Cunha cm Catumby,
cem bonde de 100 réis perto; preço 122$.

(5027 J) M

ALUGa\M-SE 
duas casinhas ns. II e

V, i rua Dr. Costa Ferrai! n. io; as
chaves estão na rua Nova do S. Luiz
n. 44- (340S J) M

A LUG.-Vbl-.,. em casa de familia, U",Xl.liom e arejado quario, com uu <e«i .im.bilia e com pensão; rua S. Francisco Xavier 37, próximo a Haddock Lobo, -.i,,-|;„j
do largo da Scgunda-1'eira. (4130 «<.'t

A LUG.VSE uma boa casa para f.ani:!, ,1-Xa.trata11.enlo, á rua dos aVraujos 11, »¦; JSchaves na esquina, 11. 74. (4732 iv) f

A LUGA-SE uma confortável casa, .1 r.ixXVisconde Figueiredo 11. 41 eom 1 ip.ar-
tua, 2 salas, electricidade t banheiro A'ísm
quente, e outras d.pmidci.ciar.; preço a.nij;
as chaves acham-se na rua Conde Ilonifini,
armazém, defronie ao Club da Tijuea; tratai*
se na rua Haddock Lobo 37, (iiSa K) j

ALUGA-SE, 
cm conla, bom armazém, com

moradia; na av. Salvador de Sá 195; tra-
ta-se na rua Sachet 3, 2" anil. (5185 Dl

A LUGaVSE, por 100$, a casa, para peque,xina família, lendo ura.ide terreno e lut
electrica; travessa Affonso 22; as el.avi
estão na rua Conde de Boiníiin 948.

° (4971 K) ií

A LUGaVSI-, uma sala dc frente, mobila*xxda. 011 se-.n mobilia, a moços do conn.it-.
cio; a rua do Lavradio 182, sobrado.

(49-4 K)_R
A T.UGAM-S1. confortáveis aposentos, mui*

-i-lo be... mobilados, com pcihão. a ca-
saes de tratamento, casa dc familia; .ua
rua laylor 26. entre Gloria e Lapi

A LUGAM-SE quartos c salas arejadas aXK pessoas de tratamento á praia de llota-
______ "• 

[S6. (3444 G) J
A LUCA-SE o predio da rua da Pas*XX,ai;ci.i 11. 74. para qualquer ramo dcnegocio, com unia esplendida moradia, nosobrado; train-sc na rua Chile n. 27, loja.

3430 G) J

AÍíUGA-SR por 3:$ o pavimento terreodo cbact nas Águas Férreas, com uma
grande sala. ouario. cozinha c quintal,muita agua; trala-sc na rua Sete do Sc-tembro 8a, 1" andar, fundos. (4866G) S

A LUGA-SL. por 60S. un.a sala imicpen-X>dentc, com 2 jancllas de frente; rua do
|*v'*«c. 2i_ (36S2 G) J

Rico e feliz será aquollo quoconhecer o Suppleincn-
lo nitistiíKlo) do MIN-
SAGrEIHO DA FORTÜ-
NA, onde são explicudos osmeios para obter bem estar, conforto, saude e posiçõessociaes invejáveis. Revela o que 1'nzer para ser amado,vencer todas as difficuldades o cm buracos da vida, f,'i_orb-jns negócios, ganhar muito dinheiro, obter bons empre-

gos e a sympathia dos que têm dinheiro e impor vossavontade aos demais. DA-SK GIIATÍS o envia-se peloCorreio para toda a parte, líscreva pira o Sr. AristótelesItiiliii — Rim Senhor tios Ptissos 98, Rio — * siixáPostal GO_. 0 professor Aristóteles Itália c encon Irado
agora das 8 da manhã ás 4 da tarde. J 4555

ALUGAM-SE 
duas salas de frente, com

mobília, sendo independente, a um ca-sal sem íilhoi ou a uma senhora só; na
rua Krel Caneca n. 4Ó, sobrado. (504.1KJS

A 
LUGaVSE um magnifico quarto, cm casade familia dc tratamento, a eniprt»g-.il,.sn.-> commercio ou a cavalheiros decentes!logar saudável, bonde de ioo réis; riu Jaséde Alencar 33, Paula Matos. (4637 .!•')

ÁLUGAM-SE duas casas, tendo quatroquarlos cada uma, entre Senador Ver-gue.ro e avenida da Ligação; trata-so nanm -enador \ erguciro 2.9. (4868 :,)K

(3o63'F) S-l -A -..UpAM-SlS salas nara cavalheiros dis*-V -_._i.3 |xXii;icios; rua do Cattete 98, sol.rado.
(3S40 G) J

A LUGA
xxoptitna
na rua da

SK cm ca^a de uma
sala para descanso;
Gloria 10:, sobrado.

senhora sú,
iuforriiaise

(2794 i-'/;

nitl.US.ySE dc um,, boa empregadaJ. que durma uo alugue!; rua .antoa\..to... 1 dos Pobres u. 18 — Encantado.
(4921 C) J

!)!-'!'. i.-'A-S lã ,ie uma copeira; na rua•* ' -: mina 11. 27, antiga Campo Ale-
-__;;¦ __7 

______
JJIÍKCISA-SE de uma rapariga de 13 a-' ; at.nos, para serviços leves, á rua* 1 .1*- Maio 11. 313 — Estação dc Ria*''"^'¦"' (5088 D) J

VíSSti vossos, ilfios JKso
CHS

J.ua 7n. t3 I

CtiAS E MODOS, CENTRO
Aí;™!');?J"IJ',r0,' '"?*• n '"i.- Wrilbada,
|.r,.-.--, , ,„,' ',' hl,da .ru-1 J" Cotovello,
•«I- --' íri 

' íl?1,i!"0«n'nlla "• 45, loja
i'i.*ío'„„ ,..,: l '"""-1 e oc"'e para de*
-' :._._L11_W_fMJici;ocio. (£174. U') B

ÂÍM.;AiS1' m" n"lrt" 'l" frente, d nrêd*
.,,-, Ji. ii,', :"•"' ''•"''•"¦'ulieiro de guarto, á
-'-. l-^..___i'I'.'lJ.*______-'i'.lar. (S,_4, K) S

A '¦'-'''A-SE, no centro, á rua Uri.guava-
nu,',.'•' í' (? ri,a Jo •'"spicio, com cou*
decente'; 

'ira,.'.'";'; 
í™:'7?-„|,:,n 'K^io

i» •,.,. , ,í. "- ,lu Uruguayana 144,'¦ <h ' '¦'-- 3 horas. (340,E) M

para salas e corredores, grande sortimento e variedades em
padrões chegados ultimamente, preços sem competência.

Secção de armador, estuíador e tapeçaria,

CASA ROSA E SILVA
Rua do Cattete, 34 e 36. Te!. Central 1138,
AlaUGaVSl, 

ii... bo... quarto cm casa do
familia. Aluguel 30Í. Rua de S. Pedro

u. 327. (,..ir(i iv) J

A LUGaVSE um bom sobrado, próprio para-a._far.iiua; na rua 13 dc Maio 36; trala-sc
no n. 40, loja. (4831 lí) S

i LUGA-.SC, cm casa de familia, um bom-X.V|ttarto, com ou sem moveis, boa pensão•e optimo banheiro, ê casa limpa e socega-
da. só a pessoa de tratamento; na rua dc
S. José ." andar. (48,-5 i-;> s

A 
LUGaVSE, por 100S. n loia á rua Tl.co*
pl.ilu Ottoni 16Ú, procria para pequena

familia. (4832 E) S

A-",'-. """ sa!ct-' e ¦:-'-"'*° Para
a iiid.•',..., Im í""''"!'";s st'"' fillu". «a. toda
11. 

'•-.''" 
Vi "a raa Menezes Vieira

¦—: :.-"_.'_:::•  i.) k

-/ViÚ-iVV1'-.,':".1 C.asl ,de r*-m'lia, um con*
I1ÍI.1.'., .:",.,,..''.::.'¦",-' "^ frente, bem mo*
1rav...ue-.i ,'¦'"".' ..] %¦? un', cavalheiro de'• • 0.1 rua b.lv.i x,lmoe\ ,,. 83.

ASS* ,cm «MTdTtoinia a 
'»Z

'__ —•—-__!_:___. (suo Ei mA I !(;A si-l mim loja 1.0 Õ .los^-üiirli.lrosi trata-se „„ s„i,,,„iò
 1x1 õlí(i) E

a\a:;V;A-:-âí.";'7 
'M, «'•¦ e gabinete

. ', '' ".Janelas d,, frente c alcova
.'-, ;• .- '"''¦'!"'"3, !'ara f-criptorio eu coii-
fi.:*''Tr-"L",';i ^.Ca»'"'-'a „. 4_.°-."__.

043o !•) J

ALUG-A-SG 
uma sala de frente, a um

casal de respeito, em casa de um ca-
Fal naa mesmas condições; na rua d: São
l'cdru 133* (4831 li) á

AI.UGA-SK 
uma sala dc frente, a um

senhor só, com ou sem niubili,., em cnsa
de um casal; na rua dc S. Pedro, 155.

-í83-'J;)_'s
ALUGA-Slv 

na avenida Central n, 23,
2° andar, esplendida saía de frente, com

pensão. i.íoüg E) S
ALUGA-SE por. 50$ uma loja para es-

CXcriptorio, em frente á Prefeitura; na

A I_T'(rA-Sl. um espaçoso quarto, limpo,xxcom todo o conforto, em casa de fa*
milia. a moço de tratamento; ua avenida-Mem dc Sá n. 29. sobrado. (49J4 lv) J
ALUGA-SE por qualquer pre-;o o bom

Xxsobrado da rua Tobfas Barreto n. 150,2" andar; trato se ua rua do Mercado 37,leia. (49-I.1 1-) K
A LUGA-SIJ optimo armazém do predioX.V.-.uvo, á rua Senador Pompeu 11. .01;

chaves na leileri.-. c trata ic na rua Uru*
guayana 89. sobrado. (49S0 lv) H

A LUGAM-SE, desde 3íS. 45$. 70S e 80$,X_<j-,:ar:os salas, de frente, na pcn.-ãr, da
praça Maná ... 7.1 2" andar. (..Sío Iv) S

rua do Núncio i-í-| (4953 lv) R

,*. í.UOA-SK, para aualquer negocio limpo,
-T\-\ maRnifica loja do orodio n. 2.(2 da rua
Alfândega; a chave no 220. (.-'-'27 lv) M

ALUGA-SE 
um armazém c sobrado, na

r.a General Câmara n. 84. próximo á
ave.ii.la Central; trata-se 110 mesmo.

(jogo E) .T
ALUGA-SE, para aualquer nçgocio limpo,-T-V-i boa loja do predio u. 221) íla rua Ai-

ILíI
íaude^a; pri\*o t?j$. (3D27 K) M

A LUGASl.SE 2 oredios, rua Rezende n.X-L150. chaves 110 11. ia8, e rua liarão de
Mcsquila 11. 6C3, chaves na padaria c.-.i.to
da rua Uruguay; tratam-se rua S. José ioS.

(4.172 
l'i n

A LUGA-SE o predio da rua Joaquim Sil*Xlva 11. 34, sendo altos e liaixos, entradaindependente, eom bastantes commodidades cbi.-.. arejado; as cl.aves eslão, por favor, non- 36, e irata-se na tua da Carioca ... m.
restaurante, ..10./. j.-. r

ALUGA-SE por 160$ a casa da rua lie
Santa Chnstina a. 37. com dez ac'eom*modações; as chaves estão por favor no

n. 32 e trata-se na rua Gonçalves Dias
n- !-¦ (31S4 io 1

ALUGA-SE o magnifico sobrado eu... pcrão habitavcl. Quintal, lamine dc lavar,chuveiro, fogão a paz c luz. electrica, ,!a rira
Joaquim Silva 29 (Lapa); trata-sc com aS'u*nes dos Santos, rua dc S. Pedro 69.

(51-7 r-r.

A 
LUGaVSE um bom quarto dc frente, mo-

, bilodo, com pensão cm casa dc família. de tratamento; na rua aVerv Ferreira 11. 11,próximo a «.raça José dc Alencar. (4559G)]*.

A Cura da Paralysia
pelo Magnetismo pessoal dc D Monte-ro. Chamados á travessa do S. Piau-10 "¦ __.__ ' (S 3131)

* LUGA-SE ....... casa nova. com doisXLquarlos grandes c um oequeno, salas,installações électricas, lavatorios focão ag.'. ou lenha, nor 100S, á rua .9 dc Poverei-ro 11. 56, perto da Voluntários; trata-ce narua Sei- de Setembro i;6. das 4 ás 5
 (31S1 G)

A LUGAM-SK conunodos c casinhas, muitoxxarçiadas c por preço razoável; rua Ge*noral Severiano 74! trata-se coiiBo sr. Ivliscu.
(.005 C.J J

A LUCAM-SI. casar, confo-laveis, com 3XàV-quartos, 2 salas, banheiro, etc., perlo dl.l_elirgio S. Ignacio, rua S* Clemente 250.
(3573 G) í

A !:F<*;a"si- o 2° andar do predio da ruaXi.(.lir.stovão Colombo ... 38. onde sc vctratando-se na rua Candelária 11. 53 '
(358'. G) J

A 
LUG.VSli o boa easa da rua D. Car-los I n, 124. .-\s chaves uo armazém"' l__  

_____ 1
ALUGAM-SE casas magníficas, na con*XXfortavcl Avenida Bella Vista, r.a riuhupirasia Corrêa 42. próximo ao largo doMachado; aluguel 115?; trata-se com oencarregado, (.«2oiC)J

ALUGAM-SE magníficas cisas, tendo bois-p.accommodaçoes e luz eleclca; na Avcni*'Ia l). Luiza, rua Euphrasia Cur.-ia 41, pro*ximo ao largo do Machado; aluguel noS;traia-se com o encarregado. (4202 G) J
A LUGAM-SE, para famílias de tratamenXXas casas da rua Real Grandeza ns. n c

í"'.,lC,."ai-}''"f Mo'""'i<l*a. <¦'»>• 5 quartos,2 salas, dita dç entrada, cozinha, copa il-*-
pr-if-a , 2 banheiros, luz electrica, quintal,
rn.i esquina d: í*. Clementj 11. »cc ar.m-zraJ (3.90 G) J

A LUG.VSE, na rua Ccneral Severiano
XxiSó casa de familia, só a pessoas dis*
tinetas, uma Sala de fientc, grande, com
tinetas, uma s;ial de. frente, grande, co.n
pensão, por i!o$; dois quartos de frento,
iti.ni. «-.or ....:,; u.n quarlo co.n janella,íqciu, por qüJ; tudo mobiladoj pagamentoacc-uitado. (4331 G)R

Vesti vossos Rite d..nooIff5'S
Knii 7 11.134.

LEME, GOPÃCÃBili,

A 
LUGaVSI'., por 71$, uma casa pintadae forrada dc novo, com optimas accom-modações; a chave está na rua Itapiru 11.

go aniiazcui, e trata-sc na mesma rua 273.
(5622 J) 11

A LUOA-Mi Uma casinha com duas salas,xxtiuaito, cozinha, terreno e rio, própriapara noivos, oor 35?; rua de Santa Alcxan*urina 40Ú, moderno, ou 20" antigo.
(51.1*1 J) R

A 
LUGaVSE um quarto, dc frente, cmcasa de pequena família estrangeira, bemmobilado, a rnoaz do oornmcreio 011 casal;.1.1 rua Itapirii n. 2.3. (4935 J) J

A LUGaVSI-, uma casa na rua UrnguavXXn. 407; aa cl.aves estão .10 41.9, onde a:'.informa; só serve para cavai. (4922K) j
A LUGA-SIÍ, em casa de (amilia, á run•Í-Ilaildoclt Lobo 11. 417, uma stla dtire..10 e dois quarlos grandes, be... m.M*lados; cozinha a mineira. (35«9 K) K

A 
LUGaVSI!, nara faniilia. a easa 11. XIV

*da rua Pelíx da Ctriha :i. na perto do
Iii'S0 da Scgunda-Eclra, logar saudável; {¦„¦¦
Ço ioi$. (S02? K) SI

A LUGA-SE un.a casa: tc.11 2 sales, 1
XV.-H.artos c ...ais dependências, na ...a C,c-
ncral Roca 112, Casa 111; as cliavcs estão
na rua Desembargador Izidro n. 5,'padaria.

(5 
202 K) -.

A LUGA-SE, cm casa de familia i.'o tra.X.Vt.-.ii.cnío, a um scnlior. lambem dc trata-
mento, uma excellente sala dc frcnle o
un. («nano, com luz electrica, á rui do
Uruguay 11. 375, Tijuea. (5038 K) J

A LUGaVSE. por 2C0S. n predio á rua Ser.X_gipc 31; trata-sc na Companhia de Ali
m-.nistração Garantida, Ouitauda 68.
_  (3011) R

I l.UGA-SE, cor Sot o oredio i rua Te.
—nente Costa 193; trata-se na Companhia
: a\dministração Garantida. Ouitauda (.8,

(3012 R)

A LUGA-SE, por 130$. c predio á rua Al.
X—sis Bueno 45; trala-se na Compa.ll.li
ús aVdministração Garantida. Ouitan.la 68,

(3007) J

IPANEMA E LEBLON
A LUGA-SI-, um bom predio, na rua Sa!--O.va.lor Corrêa n. 96 (Leme), perto domar; irai.rsc na .11cs.ua rua 11. 94, casa 2.

 (5184 ll) J
A LUGA-SI', uma boa casa, com 2 ouarios,X_.2 salas, cozinha, banheiro, etc, por 1110$,a rua 28 dc acosto ... S.«. Ipanema; ira.a-sV'_________ (3172 11) J
A LUGA-SE,, para familia. a hoa casa d.ixvru. 1'urquun Uerne.!, ... :.o, perto domar. Copac1.ba.1a: preço 1S2S. (50*7 II) M

A r.LGA-Sl. uma boa casa, para família
XXtcm electricidade; na rua S. Carlos n.'6... c trata-se na rua da Quitanda 11. 87,
Companhia dc Seguros União dos Proprie*

 (3:91 J) J
A LUGA.M-SE as boas casas da rua Barão-_'Jc Petropolis .20. chalet 6. c travessa11. 4, ponto de bondes Ua Estrella; Irata-

so na avenida Rio Branco 99 c 101, loja,
(30S3 .1) J

^¦iHi;míB!ailWITin«BiKKii!n!l»l.w*Ii;i!l!-HPI'iBB!!!!(«liliiHi:T..M--
§ OS QUE SOPPUEM DO ESTO- M
f al//ICO DEVEM USAR 1

1 Gutiranesia |
^^^^^¦^^«^¦imiüHBlliilMlllilSIinSriilBIibigK.JK!::'^

,, LUGA-SE, por 100*, o predio á rua
X_l!arroso 16-11; trnta-se na Companhia
aVJ.uiuisIração Garantida. Quiianda 6i,

(3010) R

A LUGA-SL, por 100$. boa casa. com 2XXsalas, 3 quartos, cav. electricidade emais dependências, á rua Pereira Passos 18Copacabana; informações á av. Atlântica 762
(4986 11) j

A LUGAM-SE ce;-s. eom boas accom*Xaunudiiçücs, para família regular. .. rualaarroso ti. 67, Villa Min.:. Conacabana;lr.-.ta-se 110 11. 73; preços 110$ e 120S.
 (23.12 11) S

A LUCA-SE um bom quarto mobilado,xx™ casa de familia, banhos dc mar. per-to bondes a_ po.-ta do Leme e Ipanema;trata-se no Correio de Copacabana, da 1às 6 horas. n^, jt) j

A I,U(_,A*S|. o predio («uasi novo, na ruaXlílç b. Carlos n. 20, perto da rua Estacio(ic Sa, com dois andares, nroprins para duasfamílias, com duas salas, tres quarlos cozi-nha o mais pertences cada um; as chavesestao na quitanda, cm 'r.-nic; para tratar,111 rua da Asscmbléa 11. 42. preço eouuiiodo.
(4n.i1 J) J

A LUGA-Sl-, a casa da rua loão VenturaXin 7, com 2 salas. 2 nuanos toda rofor.mada .por 90$; as chaves na nadaria du ruaC.-.tutiiby; traia*sc á rua du Assembléa 49sobrado. Um j. _,

ALUGA-SE 
por 230$ o n. 837 da rm

Condo de líomfim, com seis q.u.rtos,oúpa, banlieiro, queute u frio, porão e
quinta!. (5257 K) R

A LUGaVSE o predio assobradado da rua
-Xx Haddock Lobo n. 171, tom «.Acciientes
accomuiodações; está abei to das iu a., a
horas. (5418 K) W

A I*UCA*ST? uma cnsa iwr 120$, com a
i".V jitiartos e-2 salas e nuantal, na travessa
S. Vicente do Paula, 4, esquina de I-IaddocS
Lr.l.o. (5608 K) J

Vesti vossos Fillios i-"ÍR3S

ento.

A LUGA-SE o predio il. 7 da rua Marinho.XX4 quartos, electricidade o gaz; trata-se árua da Alfândega 11. 30, 2" andar- as c'.a-vos n. a8, Ivgrejinha, (2737 II) I

A '•V-r'A',?,: ° «nfortavel predio. para fa*xa-miha de tratamento, á praça [-'erreira\ianna 70 ( pauema); trata se na pliarma-cia ou rua Ouvidor 75. (4799 11) J

A LULA-SE. o casa ass.ibnd.ida da rua da2»i-.strcllp n. 32 com muito hcas accom*mo.laçues para faniilia rondar, gaz, luz eic..'¦*, " , ¦ ¦-¦*¦¦•• u 111.-111.11. (;az, niz eic-cinca, bom niniital e tre-, linhas dc bondesa norta; a chave estatuo n. C7. onde ie¦"f°*"»'?. (3681 J) !

h\ ,,-,.r;.'VS'V *,m "" de familia. á rua-rv-M-ist.ilcs Lobo 11. 217, magníficos com*mn.los a ras.-.cs sem filhos, cavalheiros ousenhoras de tratamento e bons costumes; ;. servida por d!versas linhas de bondesde eem reis e a casa. além de ser muito lim-pa, dispõe de um grande terreno próprio pararecreio dos seus moradores, trata-sc na
______"_• c"m o sr* Oliveira. j

I LUl'...\M-SIv pequenas moradias (!e nonasx*»*e innellas com sala, quarto c cozinha, narua Colma. 26. Estacio de uá. (2843 J) J

S. GHRI.Ifj.flO, âNDARAHÍ

J_VHlA_ISflBEi
rua Maria Eugenia IV. Jardim Zoológico.

(5120 L) R

A LUGAM-SK, .1;, rua Buarque dc Mace-Xldo n. 12, equenos chalets para casal somalhos uu moços solteiros; 05 chaves no 16.
—. (4S31 G) S

Vesli^soSfiíi,03clnoc^;;u;.
Iíun7 n. 134

n "Hl BRASILXII _
(NOME REGISTRADO)

1 ,tes, rodeado .le jandlaa. co,. água eí«-.I.....1... própria para escriptorio „,,,,-tor.": a chave na pliarmacl..,.-"' "{%S:fj

ções cios o§§_s.s
_Bi-_a todas e_í__ _p3_i__jjr_ar_._=iol£ajS

e drogarias

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUCA-SE cm casa dc fa::.ilia, próximo-X—aos banhos de mar, um aposento defrenle, eo:n ou sem pe.-.são; na rua Sil-veira Martins, 149. (341 :G) M
A IaUGa\*SE 11111 bom fltinrto puta*-'Vsditfiro o um luxuoso npnrtn-mi.Milo iiiiPíi casal; nn rim Conde

Liige 58, Oloi-lu. (M5-Õ.I _G
A LUGA-SK por ioií* a casa da rua Dona

XXAnna 11. 47. Botafogo; as chaves na
r.-.csm.i rua n. 2, armazém. (5.520)!:

Aíi;vv>--. mu.to cm conta na rua Dez-
,,,.., '¦¦" ,'"r;'t'lr« 171 uma boa casa;ai chaves a rua Paulino Fernandes 72.

(4S51 O) S

Á i,-iGr'5r' * ,"*-'li'-'*-le ca*-a da rua Pau*
£0 o ,„F"nan'°-i "• 61. para familia dctratamento; as chaves na mesma rua .1 7-

(4851 G) .

A todos ôs que sui*from do qualquer mn*lestla iista sociedade
enviará, livre de quiil-l

í** • r> • tt ._ '"" tIU'"'r ''«-trlbul.ao, os
viitm Pirr ri fnnnpm ' ' , . , meios de curar-so. EN.
mi nlfcíivõífál\mf ílv?-n carla •f.ol-atln-nome.mornd.-i, symptomasou !
veiu- Vi , ,,',,¦¦¦da "-"esl'!- -o ..ello pura a resposta, que receberió nalvolta do Lurreio. Cartas aos INVlSlVlilts-Caixa Correio 1125. ]-*-*rK-;«M.,___.i*" ****B__ffle__ijMaHBfcagai*a<BaKBaa»QfaM>uiM

A jVuOA*SEi por 200$, a casa 092 da ruaX_iY S. dc Copacabana; está se acabando deinstallar luz electrica; tem lambe... «;az, 2sala., 4 ouarios, desoensa, bo... quintal ejard.ii-, ...-. frente; chaves no ti. 091; trata-sc...1 rua Vieira Souto 114. Ipanema; telcpho-
ne 204. Sul (,,27 H) II

Ai ...r' ""' ?u"rt0 °" 5-1'-1 'ie frentc,xs.a casal ou senhoras do tralamento, cmcasa de pequena família; rua S. Clemente04. Botafogo. (,___ (-,., _,
ALLOAM-SR m„a boa saia de frente eXii-.ni quarto; na rua Benta Lisboa n. 4.
____:!- (1076 G)

A: UH.AM.SI5 dois, bons quartos, em,l i>:u::iu.'i.e--.ç-,o a dois 0.1 tre ea .",-i.
;...-:.... çvcmda Passos „. .„. sobrado ...
___.:_"Í-!i- (304-' lv) j

A LIKlA-SE u.n ba-n q.*.-,--*,, cnn, ,„„..~
X» : u n ou do.s inoçoi do ccmmercio- nárua Sete do factembru «. _i:, i« andar

(___ i-:)".j
A l.UGA-SE un.a magni/ica w'.i pa.,n t5.X.nip:oria ez officina. nu .f andar .ío(ire.., nevo do lar.ao dc b. Francisco de

I...Í.I ... 44. (5159 ja) R
' A.. LUGAM-SE ricos aposentos, bem claros- 4 ¦¦ arej'j(Ioi, cnn moveis noves c optima
l-i".-ao, j.rc lio completamente novo. banhos*'.•..'-iti-ái e frios, telepbone e todaj r.s com-ia ...li «ales; na avenida Mem de Sá n. 112
!'••¦..:. das Governadores. (4922K) j

A LUCA-SE cm Casa de pequena familia.Xi.t::u quarto bem mobilado, com ou se...
pensão; na rua Silva Manoc! :i. 54.

(5262 K) «

A f-LGAM-SI-, por 35$ e 60$, quarlos mo*xxinlados, com janella; ua avenida RioUrine. n. 11, 2-1 andar. <í.-58 10 \t

4 !,'-"l.";A'S1- ""• commodo. em «sa dcXAfamiha; r.a rua ú^ Hospício 292. loja.
(_ti. E)

.1 L(.l,AM.SI-, excellentes aposentos deX-frente, mobilados, e boa r.ens.-.o. a senho-(es distinetos ou casaes sem filhos; rua Ko*aitgo Silva 6. a" anda.-. (32S1 1-) «J

' 
.-» í*UOA*Sli o predio novo it da ladei-

-tXRi do Cutro, iunto ao Riachuelo; 3
qçartos, 2 3ala,, dependência! o luz electrica;X-nvíl t h-»9», ao pE. . (52:. lv) J

A -Ar'.A-Sh o magnífico 2» andar do pre*--.Vil.o a praça d> Republica n. 61; icm 4•i.-ir.-s. i sa.as. despciisa, cozinha c grandeterraço, co aiesplcndida vista; trata-se coilC5""'' (JÍ)O lv) J

A LL-G.Vsl'. t..-ua boa sala de frente, mo*
Xx.oilada, com ou sem pensão casa nova
com todo conforto, na avenida Gomes I-'rci-rs i3o*.-\, entrada peia praça' dos Governa-
do:t'- (484.1 E) S

AI.U-'A-SK 
unia loj.i para negocio, na

( rua dc Sant'Auna n. 40. Trata-se naCasa i-ortuna. Pra;,. Onze dc Junho.
(3073 K) J

Ar •"' -"• ' cnl caís ^e familia á ruaXXI'rei Caneca n, ^a, sobrado, um bom
qirar.o, com luz e!cetii.-r„ a um cavalheirod.st!.icto. preço 40.00. - (4130 E) 1distineta. preço 40S000. (4.30 1?) _•

A LLGA-Sla um bom predio para familia-j.Vdc tratamento; na travessa C-irios deSi 11. ai. Cattete e trata-se na rua da
Quitanda n. 87 Companhia dc Seguros
________ dos Proprietários. (5.60 G) J

A LUGA-SE por 40|, nerto dos banhos de-iimar, um quarto independente, com ele*
ctricidade, em casa de lamilia franceza: uar-.a Corrêa ______a78_ (-:i75G) I

A**', u \ "™ "," nav:i myita ":i:"
f5__n_-.ua. situada ra ogar habitado por fa*. liai respeitáveis. Tem duas salas, doiswartos,, bem arejados, cozinha com supe-rior fogão, banheiro de chuva o de immer-
.ao, Doa arç.-i com tanque coberto e instai-laçao electrica perfeita. Pode ser vista aqualquer hora na rua Real Grandeza So
Jfojnno a rua Voluntários da Pátria ondesc acham as chaves. Aluguel mensal, 100$.
ALUGA-SE nm lindo «oauaodo. a^rTa

f__£aj__a___! ¦'¦ -17. Gloria. (5231 G)M

A í'.LT'-,^S1': no; -a°S o confortável pre*Xld.o da rua de Paysandu' n. io.- „,'" "' """iiífi"1 Próximo. (5263(',)M

A LUGA-SE o predio n. 32, da rua de San*<_. ta l Iara. Copacabana. Informações no.. .52, da mesma rua. (5.U9 H) J

Aí.r * SI'" a ",a Dr- c":"-- Netto,X-.03 prédios ns. 138 e 140. por 80Sn- 2.8, loja, oor 130$. e n. 21S.A sobradopor 100$; trata-se na Companhia de Adm.:¦J_f__;=.a.i Carantida; Quitanda 68. (300,4. R

no

A LU.A.M-S1-. bon, aposentos mobilados eXXcom penço cm casa de família, paracasaes sen: filhos ou a cavalheiros- distia*c;cs; i rua d.' Lavradi. i;;, (sca.-.);) j

ALUGAM-SE, em casa dc familia, bonsXi.quartos, a moços do cominercio. boraloca! c preçc- razoa-,eis; para ver e tratarna rua 'Marechal Floriano Peixoto n. 44.
.. (4177 K) R

A LUGA-SE o .ircdlo da travessa do Com-•*e-»-.:.e.-.-;o :i. 2j, cora bom armazém c doisandares; aj_ chaves par favor estãa de*fronte .ua Secretaria da 'Penitencia, !an-oda Cinoca -. ... '§,)

A LUGaVSE a coníoitavcl casa n. 25 daxltnuvcsaa Cruz Lima (Hotafogo), comsala dc visitas, jantar, quarto para creadosbanheiro cnnj >S . C. área com W. C.quatro quartos, excellentes na nr:c' asso-bradada. Chaves ua venda da esquina etrata-se na aven! Ia Rio Uranco n. 50 1"amUr Preço. .-.*o?ooo. (3^: Q) J
A LUGaVSE a casa n. 29 da travessa
m i1? 'ira IBeiafogo); trata-sc na ave-nida Kio BnidCo n. 30, 1» andar. Cl.avxsna venda da esquina c alugue! mensal.

_______ (32S4r.).j
ALUGA-SE um bom aposento n*abi'*doXii.:i casa de familia. dc todo o rcspeitíla pessoas do eomnierelo ou dt tratamento;na rua Dr, Corrêa Dutra n *7

(492; C) J

A LUGAM-SE grandes salas e quartos,XXcom 
jardim, peno dos banhos dl marni nu Luarque rio Mace.;., 32. (sz-jcDM

AvrV°A*Se amca5!1 "• T-' da rua DonafeTrs,H! ::o v.-.-_í_\2 * _ 1 •-' ) l\
A lí;gam-se 7F-- .¦ ^~—~~~t~

Ana Pensão Cario... íua' Chefe Sivifiab-.g....!o n. 2. esuuina eb rua D. LuS.
(.-87 G) li

A LUGaVSE uma confortável essa no" lar-
tZ?°~&i Ü0,,v:'T" "-. .«• Aguas-Ferreas,com grande cucara c 1a.di.11, com raz eleCtricidade c campainhas électricas a"a-i Aem™ grande tanque de naiação e _itu_1 para
ÍS .«tar n-,",í V.'a_ ¦\,"'-'--!'-'er hora;
Senador Octaviano z(,o. (46S1 G) S

A^'/A'.SK' por '°s- um commodo inde-XIpendente espaçoso mobilado eu não. *•_.
Pafri. _» 

:a i::rlia-3' •••» Voluntários da

SAUDE, PRAIA FORMOSA

E MANQUE
A LUGAM-SE por preços baratissimos, osx_dois opu.i.os sobradas da rua da Gam*íca ns. 145 c 147, juntos ou separados;trata-so na rua do Mercado n. ,7 loja

(-I9.U 
'i) 

R
A LUGAM-SE. por nreços baratos, boa»XXcasas, com uois quartos, duas salas oetn. quintal; na rua da America; informa*Se na rua Cardoso Marinhe n. -, escripto*ri'-. I raia Formosa. (49J5 1) K
A LUGaVSE, por preço barato, boa ca>aXi.com tres quartos, duas salas e bôniquintal; na r.u, Santo. Christo; informa-sen. rua .Cardoso Marinho 11. 7, escripto..:¦--, Praia Formosa, (.,-,¦_. 1/ K
A LUGA-SE o casa da rua da Gamboalü.Xldundos). com entrada nela rua liarãoda Gamboa, próximo á estação Marítimacom 4 quartos, 2 sa!as, bom quintal í"mildependências; trata-sc uo Hotel Marítimo

 __,
A LUGA-SE muito barato, a boa ,*•,-,., „J.----7I da ladeira João Homem, com masnl*f.co terraço; o chave no n. 65; preço 

"42".

__^ t,0J7 J) U
A LUGA-SE, para faniilia, a boa casa n.-*¦-»-. '2 da rua Santo Christo dos Milagrescom pequeno quintal; oreço 91$. (3027 T)M

ALUG.VSE. uma pequena casa, ' 
para

fm___i,?„'a::,lli'1' '«ar muito Saudávele muita largueza iraves-.a do Navarro «
^^iiuorma-se ua rua I.apirú 

jç__vçnda,'
ALUGA-SE um esplendido quarto rreia*ií™°^ar^^ra^ár_''vi"-'x

èrMM^yM
a''a ** mnnmnm 'mwmmwBvr

I PATÀTr,ÂSTr?''{AC0 B W.|

I Guaranesia
 1

_______?____^^
Asií_G".S._a ^nM«lVc; 

da Villa Maria,
duas e*>t.» .i_.. '^•¦¦tl-3 n. 40...\ pn„

A n H-',:1- a ',",a "x Tm d" tivramento
,".;•' 7_' c'5 "a-i'*1 estao no sobrado etraísse, na Secre:.-.™ <Ja Penitencia, largoda (.-..noca n. 7. ' ji.'

A^di^In_ICi^..rn?rl^r!.^'n,?
^««tSSS ^n«

(3»o_ I) R

»&il5__-S^
í--*-*»uedes, porta ,i3
q-dáiaL35 "'"¦ d013 í"'t

n.
rua

'.. da travessa
liada Coe-

linha c
(5260J) M

AD^Ca^s0^ pj; a "SÍ ": > «ia ....<—. m9tTÁ^,%lie.fr S*%™
(4952 J) J 

"

Abilados ou não3 !Si'n*,,d55 ''iL:'-r:3í- «io-
banheiro. In 

° 
ei,_fS„ co51 'ardim oo lado,

___i_-em crean.,,.""p,ru n- ""¦ «sa do fa-

«"edio :, ne-.r, , ?,.., t ,]>, f.P0. '*"*• »
Companhia dc AdmL.VrnUÍ"/"! !r':la"" na
•anda ... 

'¦ua-iuistraçSo Oauntida, Ojí*

A LÜGA-SI-. o bom predio da rua Bjn*
rt,7Ú xi -'¦,, •"'"-""io dos bondes do Jo-euy c A egria e do novo mercado. Situa*Ç;io c clima excellentes. Aluguel razoável.Chaves 110 19 ao lado. (52281 í.) j

A«ü9i\SE un,a !'oa casa com quatroXXçspaçosos commodos. installação electri*
ça. 

bem limpa; na rua I)r. Maciel ts8*D;ehaves na casa III, avenida. (4927I.) J
A LUGAM-SE as casos ns. 10 «"iTlii

ZrZ"*,IlK-1,cl Uf-' ''«as. com muitu boa»auommodaçoes para familia. perto da ave-nida do 'Mangue c bondes de tostão. Tm-ta-sc .... rua do Alfândega 11. 10, 1" an-
______]

A bíiÍ,GA-i'-SÍv ° pre;lio n""a 'a rua Goneta]
C. r,-,\ V'"",-"' "-, COi" bm3 aecnmmoj -
elavei ,.,•i":"!'"- pdo "l,"-n-1 dc '""?! a.
chaves 

eslao na mesma rua 11. 31. ou.lé se
-_ (5-íoo D j

A™USAe;iSE dua3 ™s™- r'a rua Theodo.•* Mo da Silva ns. 4U-B o 412.A tendo BPrimeira duas grandes sala,, tres quario,dispensa eozii,,.,. baahciro, com™u_ qum-ta e porão habitave . c a segunda c i-i ain!.
SSTIiíSS* 

SailnS>, "*M"" 1-anbeTrô comfr^e^T'^;'!"""8' e '""'"" ünTífi
AmH?'VSE S prei,io * n,a Torre, Uo.
vu .1.' 

"33 (casa da frente); as chi*vei estão na dos fundos e trata-s, rar__a_d__ Rosário ,,fi. Banco ¦¦_____ (L)
A LUGAM-SE a 20$. z5$l 3oS , ,„,f^iuartos, na .rua Bomfim n. 9S; têrri

__?'ta agua e muno terreno, (4280 L) J
Al LUGA-SE unia boa casa novv., co_ix-Vduas sala--, dois ,„rart„s. cozinha, cor.rcuor. separado, banheiro, tudo muito a*senão e bom quintal; na rua Corria deOliveira n. -,_. Villa Isabel. As chave, ei-tao na rua bouz.i Franco 11. 203.

(40" 1 !.__!
A LUGAM-SE cisas eom dois quartos,

W r.ia de S^Lbnsio.-ão 36. (43:4b) J

Afinii^?1? ° °,lim'- médio para garage,
Tr?!'Tr, ?ccon"»**"l»-*-M ran. pessoal, á r.:-
,P;,"%"1<-,,!b 347: irata-ee r.o n, 339 .!.. ir.es-

(4384 I.) .
A LUCAaSE optima caaa. á rua Costa Lobo-*¦¦*-• 2; ver e l.-atar, cn lockey-CIub 119.

(4383 L) 1
_* raUGASf-SR a» .'usas d.i nic!**-». Mana TI.Aldeia Camnista).transversal á rua Pcrníra Nun-...novas, com dois qunrtos, tluassaias, coziuha, banheiro e tanqueüo liivacem, todos os commodosiliuininados a luz electrica. Ascliavcs no local. Trata-so nu iu.mGonçalves Dias 31, próximo d»

ÇKl.ifln. n poucos passos dos bon*lies do Aldeia Campista, cuia pas-síiccin em duas secções é (io SOOreis. Alugueis 100S o OOSOOO. h
A LUGA-SE certo da |in:ça da Dandeir»ii.uma easa moderna, co.u tres quartos,duas sales. cnlr...!a ao lado. bem dividida,•.a.- .30$; na rua Barcclloa n, 73; ai eis*ves eu;,, no 73. (.,,ao I,) .
A LUGA-SE por 1505 unia boa c:.=i ea-H*»-»quatro quartos, quintal, luz ele-.-i.i--a -J

_?„, " eommodidadcs; na arua Gcneru***-.'ee D. t?, a cl.ive no 95. (40JSLI /



•CQRÍfcEIO IMl ^."W âíÉpt^í #

_.•¦-

*^Bbl^!r*T_!!!_^l^!!^iyrr

ÜMSENHOR
¦•-. «tí.e meado por uma forte

,.,b-reul-_e e de «trema gravidade, of-

,íí:«..e para indicar gratuitamente a
; ¦; nue soffrem d» enfermidades -tt-

..raioraí, •*»'•" tomo "ohíí, bronchi-
f', to.io;convttlsa. asthma. luberculoi»,

'.imonia tle., um reme***'0 <!Ue °

ÍVrna completamente. E«á indica.So
L , o bem da humanidade, e conse*

Si» de nm voto. Diriffir-ie por car-
Kuíenio Avellar, Caixa do

1/. i.68a.

,",',r«.ci.' na rua Visconde dc Itamara-' '',!'; 
os casas II e III; trata-se

l .liCA-SE o predio n. 25 da rua Tc-
Viera Nunes, Andarahy. Cliavc. na lei-

'. *i. 
esquina. Trala-se na rua do Ou-

,1,.'.; ii. 173. das 3 «» 5 boras. (.3o2_I__) J
""¦""fir, 

vS!* a confortável casa da rua
•Aii.i.v o. 2. prolongamento da rua Mo-'..'"li.rios. cora ires quartos, duns gran*

silas e nrais dependências. 1 rata-se na
, 

'Kreira (ic Siqueira n. 50:

ir-j-Ci-..*»-;.». —mau* _ -.. ¦««¦«; Bmmmm wtwvmt mmmmmmmmmmmmm i—i.__..i(.»w..,j..m_____miu ¦ , ¦__—m n.iiiinimunii.*r

e^-.N-Jr-^

AI.TÍGA-SE 
por ioo? na rua Santos li-

tara n. ur, uma boa casa com tres
•quartos, duas salas, cozinlia, um bom. porão,
jardim c um 'grande quintal Installação
electriea," perto da rua Magalhães tonto.
Pondes da Piedade ou Boca" do Matto .
distante cinco minutos da estação de lo.
dos os Santos; trala-se na rua Zcferma 9».

(.!.-'» >M) J

ALUGA-SI?, 
por ieo$. uina boa casa, satt-

dovcl, grande quintal, electricidadc;- na
! rua Goyazr n. 29?, cm frente á Ií. Piedade.

• (5H35 M) 1

! A MJGAM-S1Í. por 15$ e 20S. casas para
í _r_Lpe(|iieiias familias, ;'i rua Venancio Kibei-

ro 43, B, de Dentro, e pur 15$, Um coninio-
d.*, a travessa Cieilia n. 11. CsiSf> M) 3\

ni cliavcs.

Í.0CA-SI3

padaria('(..nSl.) 
J

por icn$, a casa da rua Ve-
,. Camarão 115, com dois quarios,
,1,. _ demais dependências: trata-se

Santa I.ul.a 54, Maracanã, onde eslao
;. (4848 I,) b

1 IIH.A-S1Í nara familia dc tratamento, a
A .atendida rasa n. 257 da rua Mariz e

. -,-'.' com magníficos aposentos; preço.
.;.,'.'. (50:7 I.) M

i 1 l'GVSIi. pa" familia. o boa casa n. 19' 
, do Mattoso ..a 15 minutos da. _

X-

o nu cs oreço Hi^oori.
t.V'27 L) M

A

da rua Barão dc
¦¦ riuicisco l''ilbo n. 116, com Ires

- duas ralas c mais dependências,'$; 
tratá-so na mesma rua 114.

(5135 1.) R

novo de estylo, com
, quartos, duas salas e mais de-

com jardim e quintal; na rua
l.tlGA-Sli o predio

«I
:om jar

llarbosa 97. Villa Isabel,
.'cctrieldade; trata-se no n.

com
.3.

(513- I.) K

.Vi
; .-SM uma magnifica casa na rua

Ferreira Pontes 11. 37, com duas
lois quartos, forrada a papel, lirz

.; ti-utn-ec na mesma. Aluguel, 71?-
(5108 I.) It

1 lUGA-BIi um lindo, novo c vasto so-
librado, com quatro quartos, duas salas,

u dc nriiiital, luz cleclrica e gaz. banhei-
rV esmaltado, mando fogão a gaz. Kua
"..rrra dc Mesquita íjÇ, [£_."„_
"ríÃÍÕlvii-' 

a casn n. iB da rua l*ella
\ I rmlirança, cm Andaraby, com dois

. .;,'rtuj, dua» salas, etc. As chaves estão

.',' n iO e trata-se na rua da Alfândega
(5151W K

CABELLO RICO. CABELLO COMPRIDO

Desejaes tel*o assim? «Cabello rico e abundante?
Cabello lindo, luxuriante? E um desejo muito natural
c nós estamos aqui para vos auxiliar.

O Vigor do Cabello
do Sr. Ayer

é um grande auxiliar da natureza para produzir exacta-
mente a qualidade de cabello que desejaes. Nâo
tenhaes receio de usal-o. Não ha o risco de colorir
o cabello.

Preparada ptio Dr. J. C. Ayw A Ca., I.owall, Mm». , B, U. A.

\ 
LUCA-SE, no fingenlio Novo, n um ca-
sal distineto, cm casa dc resncitavcl fa-

nrllia, uma grande sala de frente, coin .1
sacadas c 3 janellas, dando para unia csplen-
Ilida Chácara: c Iwm mobilada e dá-se boa
pensão: informa-sc á rua Álvaro n. ui, lr.il-
genho Novo. (r.361 M) j

«¦'! «'.¦UU?.rf..JiUI_.t»._lB*_ -i^UUSSXarm^

Roupas branoas para
senhoras e homens.
Roupas de ôama,mesa,
camisas Bertholot a

133-AVEN1DA RIO BRANCO-133 M^LT™
(B-S.CSNTHAl,) l1nh0f cpeíonei 

*afoa.
''' 

Todos Os artigos desta casasão vantajosamente co- lha tio.
nhecidos não somente pela, sua superioridade como Punhos O collarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, etcs

VE_.DI.-Sir•¦;ho. ís '
Í-Sil! em leilão, no dia .1 de lu*

. ._. ís 1 1(2 horas, o bello nredio sito
ã rua Nossa Senhora de Copacabana n. .7,
tio Ivenif.. Ui> pretendentes poderio c.tami*
nal-o todos cs dias; Inforinações no local
o.u (jom o leiloeiro Virgílio. O 3í8C)N

 _ rua Mon-
Encantado' (5rr.|iM)MA 

I.UGA-SK um bom chalet
teiro da Lur. 93, Encantiu!

nTct h é r o y
ALUGA-SH, 

por preco medico, a easa â
rua Nilo Peçanha 11. 12;, em h-arahy.

Kicllieroy, com nccoromodaçõos para penuc*
iin familia; c de construcção recente e tica
a 2 minutos da praia de banhos; para ver c
trator, com a proprietária, no uredio cotiü*
cuo (n. 118), e para informações, nesta ca-
pilai, com o sr. Antônio dr. Costa rua Sachet
9, sobrado, sala do centre. (40.15 T) J

\7U.NDE-SE um predio com cinco (iiirrr-
V los, duas salas, bani quintal, etc., por

iSioooÇ, cm rim perto tios 'banhos tle mar,
-m Icarahyi informa-sc i rua Urugiínyaiu
11. 130, loja de chi, (li Si 10) *"*"

«RA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

Í.XJM predio
.> 3 quartos

. 1 it, vsii um predio pnra ne_ocio, ba-
í hilnçJo para familia; no Boulevard Viu*

,'• c Clilo de Setembro ü. 4.171 os Cha*
ven no .15. U--0 W -1

* I.UC.A-S15 a casa k rua Uarccl'o5 3C-I;
.Vtrala-se na ma da üuitama n,,68.
ii. ('739 D J

^«ri,UGA*Sl* a casa (In rua do MattOBO
Í.V.n, "-.• erande terreno e ao lado, mui-
to confortável, onde se informa.-

Ur. 26 !.)_ j

,4 l,UGAM-SK dua' casas na* rua Gomes
iVlIraca n, 49. us chaves no armazem em
ittirte. 

_' íli3Z_£__
~\ 

J.UGA-SF a esplendida cnsa assobra-
iVilada, com jardim na frente, tendo duas
.:,l„i c dois quiirtos espaçosos, cozinha, ba-
¦.'.¦liro despensa, electricidade e quintal,
«or 01$, ii rua de 8. I.uis Gonz.iRa 557,
-,i-a I, servida por trc3 linhas dc bondes.

(4P36I.) J

A I.UGAM-SK caaas novaa com duas sa-
Jr\.las, dois bons quartos, quintal, ba-
nheiro e W. C. dentro de casa, electri-
cidade, entrada independente, etc; na rua
Jockey-Club «i. 157. casa lt, da) 6 4s
12, menos aos domiiiitos. Trata-se i:a ma
do Ouvidor n. 183. Telephone '3117 Nor-
tc. das 4 ás f*. com Ciiacoii. (013 I.) I

A M1GA-S1.
JCAn. 2í; cliavcs
11. 33... 'AtlIRÜCl 80?.

a casa da rua Silva Iteso
tua Viuva Cláudio

(513S M) lt

SUBÚRBIOS

M

AíI.UGAM-SIÍ as casa. para pequenas fa-

Yiü.i Isabel e trata-se na rua da
¦ luilatiila n. Br, Companhia de Seguros
I niJo dos 1'roprietarlus. (S158I,) j

._ I.UGA-SE bom arejado quarlo com luz
1 Vclcctrica c mais commodidades, com 0.1

•-I i.rns.ío; na rua üclla de S. João ntl-
lacro 37.I, sem pensão. Aluguel, 2..$ooo.

(5161 I.) J

A l.tlt". \M-SI-: as boas casas da rua de
As. lonuario ní. 16a e iC\ c trnta-sc

rua da Quitanda n. 87. Çompanliia de

A LUGA-SI. por 80$ bon casn
i-fVcom porão; nn run Onrolinu 51
ostnçiio do Rocha. (M 50.t_i) M

LUGA-SM um bom armazém de esqui-
.na, com moradia parn familia. na rua

Engenho de Dentro n. 1931 tratn-sc ua rua
1). Pedro n. 133. Caie Santos Dumont.
Cascadura. (1*965 M) R

A I.UGA-Slv no Ertkitihò de Dcnlro, i rua
XiLMartlia da Kocha 171, confortáveis ca-
eas novas, por 40$ c 45$; Informar na
casa V e tratar ua rua da Quitando 127.

(5M0 M) "

ALUGA-Sli 
em casa de familia, uma aala

e um porfio, a rapazes do commefeio
ou a casal sem filhos; na rna Archias
Cordeiro n. IS4. Meyer. (516a **D 

j-
. ., uma casa com cntràda ao
om duas salas, dois quartos, co-

zinha, ÍUz e bom quintal; na rua !!r'la
11. lorr, Todos os Santos. (508O M)J

vende-se por 61500?, com
3 satãs, «Upensa, coztnliOi'erreno ir X' .ji, com jardim c horta;

não precisa de obras, na cs-tnção de 'Vo*
doi oa Santo», á rua Josá Banifado, Si;
trata-se. N.U., e o ultimo preço.

(37S6 N) J

riASAS 
— Vendem-se duas. sendo uma

/ na rua Uranos 11. 156 c outra ira rua
ltoberto Silva n. _ç, com 3 quartos, duas
Salas, banheiro e grande lerrcno, por pre-
ço de oceasião; trata-se á rua Roberto
Silva .".., estação dc ttalno3, (.1.181 N) J

CpjíPRAM-SE 
predld. cl.ae.rra., terre*' tio*;, sítios e fazendas, para pedido-»

na I.citeiia Leopoldmi.i-se; Quitanda 63»
J. G. Dart. (2.1S5 N) J

Vr'EN'I)i;_I.'Slv 
600 lolcs de terrenos a

ftestaçêes de 15$, lotes de 10X50; tem
bonde c ífôfiri 6 poria, ogiía e luz, con*
Slruíção livre c não paia imposto prc.li.vl,
logaf sadio e «íxuto. O comprador toma
pòssc do terreno nn j" prestação dc 15.,
ern ilndurcirJ, Villa Miran-lella; para tra-
tar cnm o sr. 'Antotiio Mirandclla( tarso
de Madureira n. 3S4; informa-se á rua.da
l'.-aii;ha n. 7, com Qucrlno, todos os dias.

(M 5395) N

TOSSE
Tomo PÉIXORAIi MARÍMIO
I.iin Sete «Io Setembro 1SG

\f.ENI_RM.S'l'' 
lotes d^ terrenas de 10X350

por uo$, no$ subúrbios, de $ííoo ida

VESDEM-SI.. 
i rua fiarão de Mcsquila,

tres lotes dc terrenos de 10 por 40;
trata-se á r. Buenos Aires ».-- 1981 r.dSS
1. á. iS. (M 441-» N

VE-imiM-SIÇ, 
á rua Visconde de Santa

Isabel, alguns predios parn renda) traia-
se i r. OJucnos Aires 11. igS, das -ií M <f.

ÇM 4414) N

^^RNCIvSR 
um bom -predio, em Jacaré.' 

patui, 
" ' "

11 31°.
W. C«

á rua Dr. Cândido Hénicio
com 6 (íuartos, salas, banheiro,

luz electriea e porão habitavel, no
centro de urande chácara ar_ori_adi; para
ver e tratar uo me.mo. "

^¦rl;^-OI¦;••S.I•; 
tim cxtelleute ji.cdlo, aciba-

do dc construir, na rua Maria Calmou
n. 37 (K. do iMVycr), n 2 .minutos da es-
tação e d-J todos os bondes, com -dois prau-
des qurrftos, duas salns, cozinha. W, C. c
banheiro, tudo em ponto grande, e bom
quintal; as cbaves, para ver e tralar, com
o proprietário, 110 11. 39 da mesma, '1 ara
liquidar. (il 5033) N

VENDÜ-Sl! 
um predio

Iloinrni, Villa Isabel,

volta;
ríno,

rira da Trarnlia .11. 7, com Que.
(M 53.4) *J

-yü.VDRM.S/B, 
á

t liniin. Ipanema ,
para todos; á rúft

rtta N. S. de Copacn*
¦ r(cme, alguns predioí
Buenos 'Aires n. if)H.

(41 441.1) N

predio a rrra '1'oíres
próximo na ponto

dos bondes de 100 réis: .manda-se mostrar
o predio a quem desejar vcl-o; tern dois
quartos, duas salas, despensa, c.rriplia, t.-i.i-
que, W. C. e uma varanda 1103 fundos.
1'reço rnoo$; r. da Alfandeja n. 130, i°
nndar, das 2 _J 6. (Vdde render 110$
mensaes). (M .*"--) «

17iI.-,TDl*:-flB Pir =50$ uma easa sr.irule,
V coberta de zroco, e as bcmfeitoriris. cm

llonorio Gurgel, U.inlia Auxiliar,.Ir. neo-
d.ro.ti. 5. d** 

-'-') N

A IiÜGA-SH
XV-Indo.

A I.UCA-SH urna casa nova. i rua Moura
x.Vn. ci-A, Ueycr. Aluqucl mensal 50?.
e bom fiador. 

(5>44 
W 1'

AI.UGA-S1C 
o predio á rua I',ira_iiay

n. 53-A, junto á csUi.ão do Meycr,
com dois quarios, duas salas, luz electri-
ca, bom quintal c mais commodidades; tra-
ta-se na rua Joaquim Meyer 11. 54,

(5187 -M) J

A 
MJGA-SE por 511$. cxcellente casa com
comniodòs para pequena familiar, infor-

ma-se com o Pr. David, á rua Uras dn
Silva 11. 35.* Meycr. 15'53M) J

A MJOA-St! o predio 11. Vi da rua An-
•figeliua, eslação do Kt cantado, com tres
quartos, duas Salas, despensa, cozinha, ba-
nheiro, W.-C, inagnifico DOMO, jardim na
frente c grande lerrcno; as chaves estao
no 11. 7.1. omlo sc trata.  (4 _]__'2_l

ALUGA-SE 
na estação dc Todos os,San-

tos, n casa 11. 83 (ta rira Jníé Uonitaeio,
com dois quartos, duns salns. grande quin-
tal c jardim, tem duns entradas c illu*
minado n lui electrien; a« chavcl, estao
110 n. 81, armazém, onde sc trata; c mui;
to ricrtlnho dn eslação c tem bondes a
porta. (_____" ¦-¦) '

C(OMl*I_A-SE 
até 8 contos, urrta easa

f que ttsuha c ou 3 quartoa o j salfi-s,
que esteja nas condições hygictiic;»-*, Noa
bairros dc Gloria, Catlete, Uotafogo cri
Laranjeiras. Nenoc.0 directoí traui-se Úíl
rua do Senado n, 8, cob.- (458o .V) II

(1ASA 
— \'eiidc_e uma pequena (lo boa

J construcção, tendo grande terreno to-
do arborlsrrdo, com ogua ene-inridri, diras
linhas dc bondes: rua das Saudades 11.
44 — Todos ns Santos. (N)

/"10MPI-:VS«I_ um predio dc òonstrttcçiio
V^ moderna, o com jardim, pa.t*À -resi*.

1 dencjla de pequena família, noa «Ivaírpâ
[do CattCtC, I.nratijcirafl,. liotaíoifo ou Ca-

; imcnbana. iVeço aproximado 3o:ooo$0oo. I
Cartas p.~.ra este jornal, a Carlos Au*' frusto.  (5-al W 

"'

CÓÍÂCA11AXA 
— Vcndcin-ee terrenos

cm diversas rua?; na rua tio Uosario
In, 13R, com o proprietário, (,joStN)J

LOTERIA DE 8. JOÃO
EM 3 SORTEIOS!!

S gBremiss de 200sQ30$00ti
10^:0 0^000

20:000$000
15:000 $000
10:000$000

5*000$ 000
SsOOüíOOO
1:00 O $000

w
V

\ ENDEM-SE 09 seguintes predios:
30orooo$ _S prerlios, rernlciiiío .1:300?, cm

rua central dc Uotafogo.
losroooj importante predio, bem localizado,

próprio para sanatório ou collé-
gio.

55:000$ predio novo, com porão habitavel
è bóín terrt-no, perto do I-irgo da
Sígiiiida-Feira.

.1$;o.-*->$ «m predio com doís Andares e
òr.mazcm, junto m riu Visconde
do Kio _ii.-<ico.

SJioooJ; um predio nova, confortável, á
travessa Derby.

33rooo$ um predio . uma grande garage,
á rua Aristides tobí'.

a;:ooof uni predio novo, com doía pávt-mentos, á rua Constante Kanios.
25:00c? ura bom predio, confortável, á¦rua I)r. Ferreira Pontes,
10:000$ um predio novo. com deis pavl-

mentos, próximo i «IC. do .Meyer.
14:000$ tres predios de boa construcção.

rendendo ?/ó$, % rua Capitão Rc-
zeude.

10:000$ um predio novo, com tres quar-
tos e duas salas, á rua Maria Cal-
mon, junto i K. do Meyer.

ioiocoS um predio com tre-? quartos e
duas salas, í rua Dr. Campos
da Pazi .10:000$ nm predío e boa chácara, á rua
Bittencourt da Silva, Kiachuelo.

OrocoJ um bom nredio, i rua Cavalcanti
(li. da Piedade).

6:000$ dois prédios, á rua Guilliermina,
rendendo iSo$ (K. -da 1'iedadc).

4:500$ utn predio. á rua Capitão Kezcn-
(te. Meyer.

4:000$ um sido com ca=a, na 33. de
líamos.

Trata sc 4 ma do Carmo. 66,
i" andar, tcleplione n. 5.S4S,
Norte. (J 49.10) N

VKN-DKM-?!\:> estado,
«brs arrtoiir-ivf-s ein nerfeí.

«,.--, -,.v IVa ver i- tratar lin rua Co-T roncl I*i_tucira de Mello, «3-1, (3037 O J

VIÍHSrrSK. l''-'Ja , motocyclctta íremier
3.'' II. 11, (itutRi nova, com sldcar c li-eeneas, rua dos Andradas, S5, 1» andar.

(4340 N) J

Vippp-M-SK 
um buffet em canella

secretaria americana, em peroba, ãUr. .Maia 'Lie--'
e 1

...... rua
la, 39, casa 2. Estação.

(47-*; O J

^^¦,M:>I•.^^S.: barato casaca de fra-tcos,iPlymoutli Koak Cariji, na run tladdoek
Lobo n. 380. (U?3 O) .f

t6o$ooo um superior pia-'seira! ii. jt"».
(Seoil (D J

VKNIllC-Si; por ...
."°,('. "««Ja, rua Primo Teixeira 11, 31'K-ic.tufado.

VKS&B.S1. min nue
_V com Pete savífas por
j.-.rnin Colistant, 49, casa

duri Singer, nova
í5j$oo. Uua lícti*
I. (4836 O) s

\ri-:.vn.E-si{ nm ........ , ..
V mado autor Gflveáu, q'uas1 novo: na rui

VENDEH-SiE 
.. 'U metro» de terreno de

frente por 33 metros de fundos, na
rua Dias da Silva, na esrnção dn Meyer.
.. minutos distante, lado da lloca do Ntrttto:
trata-se á run D. Claudina n. 1. perto dn
mtiino, com Avelino. (J 414.1) *-

\7'l*NDlv-Si; por s:oor.$ unir, boa casa; «13
rua José Doaiingries, 94 (Piedade).

(43.Õ N) R

ALUGAiM-SH 
e.ccllcntes casas novas,

com duas bons salns, dois quartos, co-
iriulra, bom qitlntót. terraço, lavatr.no. ngua
cm ribuntlainrf.i, ler: cleclrica c todas ns
commodidades par (ij$ e ?S$i na run Silva
Kcko ri, 3; RiaClitteló, llondc dc Cníca*
dura, jur.lo ao larito do Jacaré. (4132X1) J

Wtemçm-rm

Sesuros União dos 1'ropriclario.
(5t_- t) J

dn Quitandados
AtUOA-SE 

uma pequena casa para fami-
lin. na rua Coronel Carneiro dc _ Cnm-

Dios ti. .lí c lrala-se ira rua _
n. t'-'/. Companhia «le Sesuros Uiu:,o
1'ropticlarios. (5-03 I.) 1

travessa Potro-
(U,Í3 quar-

corrinha c porão hnbilavel. com
itej «luáriõs. saleia. quarlo de banho, quen-
ir c frio. 'Insta lação clcctrica, milntal e
ü.ní.ni t.'.it:isc no mesmo 170$; bonde

tm esquina. (5'53li) ™

SANACUTIS"
NÃO E' POMADA. NÃO SUJA A ROUPA .

Cum: suma, ecziinitts, suores fétidos, forltlns, cini)lnffcns,
cocolrns, frlolrns, etc. Vcnde-so em todtts as plinrmiicias e 110
deposito: Bnieauca Cld — Hospício 9. Vldl'0 li.SSOO. (I,«3i>

ALUGA-SE 
o predio

liniii 11. 24, com duns salas..

' -rrunriy, _^

\ (,UG.*V-8I!, nara familia. o boa casa ,n.
:\.\- da rui losé Cleiiicnl-. em S. Chris-

¦: vão, logar muilo saudável; preço i.vSoo,-'.
(^027 I,) M

. I.l «'.A Klv casa dc 2 Eiilaf, 1 quarlo c
. l.ci zinha com penuena nrea, Urdo mile-
irriuler.ie, por 51Í: 

"na rua Jo';* Clemente
• n (praia *". Christovão)! trata-sc na rua
--,'.._,-.- dos P.iísos 11. -iií. com o sr. Miftticl.

(ret'ó I.) M

t I CCAM-SE ns casan ns. (io, fia c 64
t\'- rua Soares S. Cliristovão, as casas
,-'..'..., r.bciias porá sor vistas, ti .qualquer

:.: tr.iiaie nn rua Gonçalves Dias 44. _
(.ir.m W .1

l I.lli.A-Slí unia casa e sarmgc, para'Vc.:. carros, quatro quarios, duas salas,
,í 11a Ci.riuiel João 1'rancisco n. 33- Mat-

,: ri- chaves nn 11, 31; tratar iro larprn
¦1 l.-ipa 106. Café. Oo.!') I.) I*.

1 l.l'1'..'..Ki; u.-r e.$. nn Villa Marina,
.\ • • CniRiiay ri. 104, urna cnsr. nova,

1 ¦.', 1 1 buai salas, dois grande? quartos,
.-•iendiiiii quintal c lur*. electriea; as* clia-

na rr.r-rvn villa. casn IV. (|0.fi l.) li

ALUGA-SE 
uma boa casa. cnm tres quar-

tos, duns salas. I112 clcclricn. v.rr.inda ao
Indo, ua rua Conselheiro Jobim n. 46; as
chaves ao lado no 44-A, lviiRcnho Novo.

(43(14 M) R

ALUGA-SE 
ou vende-se uma Rrande clia-

cara; ver e tratar em Mcrity, com
Lomba. (-433 M) J

A LUGA-SE
Xltllridn

A LUGA-SK a casa da run B. do Hom Rc-
Xitiro n. 3Ç0, própria para botequim, com
armação, copa, ele; trata-se a travessa Her-
mensir.rda 44', Meyer. (WS) ¦'

i I.UGA-SH uma casinha, com aipra e lur.
¦irXeleclrica. por 40$; rua Sylvio "•„";.'
estação dc líamos. (48.17 «Ua

A LUGA-SE
XVliitavcl, coi0111 grande terreno, bondei ¦ c
trem á porta; na rua Archial Cordeiro
n. 4:, Knccnlio Novo; trata-so na 111.1 do
Ouvidor 11. i?6, alfaiate. (4ggj M) S

A LUGAM.-SE por 10$. dois predios oca-
X.Vhados dc construir, sendo um para ne-
sócio; na rim Maria Luiza na. 7.1 e 75-
Boca do Matto. Ç487J _) b

A LUGA-SK por «coS ri cnsa de dolã pa-
Avlinciilus dá rua Moura
os chaves eslão uo 11. .17.

Meyer;
(.|,-S:M> J

nina csp'cndid*a viv
na rua Lins du \,uScbnecllos 381,

coin porão habitavel, Jardim na frente, il-
laminada n electricidadc. com todos os re-
qrri.iilos dn hygiene, própria para família
de tratamento , com todas as cammodida-
des indispensáveis. Aluguel mensal :5o?.
As chaves estão por favor com n jnrdinétro
do predio ao Indo. Trata-so nn run Silo
de Setembro 11. 130. loja. (4921 •"»!) J

1"1.\.SA em \'ilia Isabel, _,i «jirrtrti*-,
\J nalns, coxinlia, w. c, firca, tem
trada indcpcridciltc. Vcudesc por Cloi
não jírecisa dc obraa. c i.cm pc nttc

commissioniálns-. Iüíormw
Franco n. 197. (4f N) S

17KN"I'1.'-S1- um predio por módico pre-
ço, no .Kii.cribo Novo; trata-se \ nta

Souto Carvalho n, 20. ü 5<'.j) N

\Til',:*,'liK-S". umn casa na rua -Cardoso
ri. !;i, Meyer, assobradada, com ires

Rrande.-. (|uarlos, diws iirandca salas c dc**
pensa, gaz e electricidadc. Preço dc ocea*
sião; trata-se á rua l!,irr:*:i 11. ("7. arnta-
zcm: bonde,; ú poria, desvia-dos o uns Bo
metros. 0< 51".) >>

irKND*IS.-SE barata um chalet com ditar.
V sal.T, dois quarti-., cozinha, latrina c

grande terreno dc nXú;. iodo cercado c
plantado, ira travessa Oliveira n. 44, es-
taçí.ri dc Kanios, li. I*. Lcopoldlna.

(J SK.3) N

A 
.LUGA-SK por 31$ lima
nha: nii.rua'Argentina Reis 11. 40

tação Quintino cayuva.

iiüiiita
11

(SioaM)

ÃT.UGA
ilClara,

I,UCA-SE era frente n
rua Ur. Frontin

caias vara [.ctiucnoa negócios
parn morada, alugueis de iS. alu 4,.'$ meu-
bues; trata-sc cem o sr. Cândido.

(doti .M) J

estação dc D.
70. 2

cazinlias

A I.UGA-SK elegante ra=n com a quartos
XV.* salas, despeusa, coai banheiro cm cen-
tro do grande tetreno arborizado, run '1.
Cosia n. .'-•;. li. Todos cs Santos, lopi
muito saudável, (tara ver das ia ás 3 ho-
rns. LvlN M) J

ALUGA-SE a casa da rua Augusta 24,
xIlcoiii duas salas, quarlo, coainha, duas
eiitradaS, muilo Icrrcno. por Oo$: trata-sc
ua rua Sue uc Setembro 190. (.1925*M)J

os nsiomutios
« I.l'. \ SK 11 casa n.. \

t '
. \

?i du rua Gene
Canabarro, nova, illuminada a ele-

i!.*. 1" 111 bom quintal, tem commodos
.iiiilir» dc tratamento, Trata-se na
run 11. ;.*. 1'rcço, 2oo$ooo.

(•Iú.u I.) J

casíulia ou quarlo: «na rua
11. rrO. Aldeia Canipista.

C1S41I.) J

.T..VSK a casa da rua Soares n. ,(a,

. Clirislovãn. >.>'.i dois pavimentos,
' ((varíoSt duas sVi.as, banheiro, dois
.'.. quintal, lamine para lavar roupa,

1 e iiudíj co-uniodidadcü modcriia-3.
ver-sc ,1 (iiialquer hora; trata-íc na

Ij Ouvidor n. ir_. cliartttaria.
(di.l r D .1

V l.rGA-SE bom quarto com lane
V.lictricidade, cm cnsa do casal sem

! ; rira Terre» Homem 18:, erra ,r.
(:|!0 I.)

I c

S: S: B: qua tem por Ilm
soooorror a todo;*. 05 nacossi-
tatlns. Qi-iom sotfrot* de ((iiril-
(itior molostia osta S: S: B: eu-

via gratiiUament- ot rooursos para a cura oomplou.
Dii*ii:i'U-se om carta feohadi aos VISIONAKIOa. Caixa do

Correio 19.7, daolarando 03 3>-:npion_as, as manifostaçoos da mo-
»| lestia, o n.i.ao, -1 r.std.nola e, o sello parn a rssposta.

"fTENDI*!-SE no Meycr (lloca do
V bon casa, com bons commo-dos, optitua

construcçSo, entrada ao lado. doís bondes
íi poiln. ele. IVtrç.i fruoo..: inCorniaçõcs ri
ma SíiiiCAniia n. 8, Meycr. (Ií s:.|(,) N

2
I
S
3
7

15
24
c uma infinidade de outros de Goolooo, 5oo$ooo.
4ooí|)Oao, 3oo$aoo, 2oo^ooo, loo$ooo, 8o$ooo,

6oíooo, 4o^óoo e 2o$ooo.

i l Si® todo B0.687 prêmios! f
O mesmo foilliete- clèi direito aos 3

sorteios I
«Quem pei-dcír no.l' £iincl£v íxppellít para

o Í2* c p£vr<x o 3*

A MELHOR LOTERIÃ~DÕrANN0!
Em 23e _34_ çle jitiillo

Preço de bilhete inteiro cm fracçôes 16S00O
» » uma fracçao .

VENDilí-SK 
o bello terren

9Íf\*a Pinto, junto co n.
?rrcno -da rua Or.

 3$, um minu-
to do Houlevard 2$ de Seíembr.*-, medindo
fí,n>X.;}?7 dc fundo-i prompto n scr cdt*
{içado: irata-se na rna i° de Março, n. 66
casa Torto, ou S rua -1-Jmiíi-i Sampaio, tf*,
Villa Isabel, N. lt. o terreno cita livre e
¦fícficmba raça do, preco ,t:ooo$. f.i?-?-: V^ T

^fíEN"I>IÍ-3lC um nrande predio e um pc-
V (jncvio clwtcE, com clíacara arborizada»

era terreno (lo -*a de (reata por ti de £nn-
dõs, et» íogar muíto* saudável, no morro dc
Paula Mattos. Cartas a A, Leal. Kua (le-
neral Cnldwcll n. 236. (47-*4 J)

TTliNDK-SK, com lltf!_uela, a casa nova
da run bV.rin ri. 71. li., da Piedade, n

ninütoa do bat.de de Kaseadtirft. rieço .3
conto=; tfala-sc ua urcsm.i, com o proltrle-
tarin. <J -I¦'.«.') N.

XTIKNDK-Pili o predio da rua Dr. Padi*
lha ri. 54, li. <ic Dcnlro, bondes o por-

ta e boas nccommodaçõcs; trata-se rio
tucano. O ____________ ¦_
'TT.GXnE-SH uma boa casa com terreno

ajardinailo, ri rira Ce11cr.1l Canabarro
11. í 1. dando fundos para u Quinta dn II. a
Vista! ver e tralar' lia iiicsilia, a qualquer
hora. (J 5-.-0) N

triiNDK-SIÍ um correr de boas carrinhas
V por B:..oo$. Uni», de Dentro, com o sr.

Aíf.-nso, fua do Cafino, 66, saln 11. 4, ís
3 li. Kc-Uem _:,(.$. (4S0J ») J

V[iM>!i-_Ii 
no Meyer, um solido predio

para regular família, situado etn cen-
tro de terreno. Trcço de oceasião, para in-
.ormriçüe-, i íua L>. Manoel n. 16, loja.

(47.4 N) J
-Ç/-li.N'!.Mi-S'K nela melhor offerta, na Al-

\ .leia Camplsta, urna boa casn assobrada-
do, habitada pela primeira vez, tendo cm
cima ttuatro quartos, duas sala-., «copa, ba-
:«lieirp cam água quente e fria, W. C.t «e
fogão a gaz; c em baixo, do_3 quartos* sa'

ileo prnr.o, de
. ...au, quaái novo;da Ailandego ,n. 2C1, sobrado, (.1051 O) lt

TTlvNDlC-3E um graftfòplione Victor, cemA urna enorn*.,* quantidade de discos tam-b™ Canários belsns, criadores; na rira
Salva.lo. Pircsl .19. Todos os Santos.

(I--S-* O) J

\7'.i;i.l>!Í-í.Ji pi. preço módico um autoruo-vel doublc-nlirictoii, muito econômico, cm
bom estado; licenciado, etc, servindo para
praça on particular, tendo placas numera*
das; ver c tratar na g-iragi * ruíi Visidndede Sapucahy n. 2:9. (J 4CH) O

ViKXDIiM-Sli 
e compram-se moveis usa-

doa, para uso doméstico e escriptorio,
pa_a-s_ bem; na rua Senhor dos Passos, 4.
•'cia. (il 44:3) O

CONilpfl
•tomo PEITOUAIi MATinmO
Kuo Sete dc Setembro 186

\^ENDrril-.S!. 
roo metros de rosllm; nr»

roa Tavares U. ,30, estação do liocan.
tado, (R 4Ç?.|) I)

^7'IvXI*"K-.*.JÍ 
barato Rrande cofre a providc fog-:, na rua Catumby, 43.

(4:1.1 >.*> i

Vli.VWR-f-IC 
um cavallo lejjitlniú maroto

dor eom 7 ..urros, na rna Pr. (laruicr,
8s. Preço barato. (ti.*i O) 1

VK0.DK-SK 
uma machina rc;;'srradora,

coniplcUarucate nova, dá coupon e é de
tamanho grande; para ver i rua do Ou-
vidor iu 153. (J 4*4.l) O

VR-.D_.-SI'* 
uma inotocycleta iuglora, ó

II P, tem s;de-cnr e rodo Sobrcsalcnte
pr.r.i corridas. Preco barato; tralar e vèr run
I). Carolina. cS (Botafoflo). (J 464-4) O

\^EXDKM-SK madeiras serradas, moldu*
? raa e torneá-los eni peral para liiarce-

neiro c carpViteiro. Preços dc oceasido; rua
Serilior dos passos 11. 56, casa J. «PcKiandcs
Soares. (J 4Ú50) O

\rKN-DBM.SH armações, baleies, escriva-
lá,., banheiro, \V. C. e íojzrío econômico. | V nlnlias, eóp.n e balcões «le mármore,
terreno com 10X30; trata-se
listas, Co. com a proprietária.

rua do." Ar
.407.1 N) K

triliNDKM-SIÍ
V sóhradadaa e

em Kicllieroy. ns curis ns.
_ armazéns, sitos í rua V.

do Uio llranco ns: ..85 a 303, c mais dnis
prcdio9 assobradados na mesma rua .io.1. e
307, cm frente á antÍRa ponte de São Do*
ndngos, e bem como oá terrenos de marinha
fronteiros aos predio-*1, trata-se na rua da
Carioca, 5.; (tteioj-oarií. líratidi. (4079 K) R

TTIE.VDE-Sli por .. :4oo$, uma casa nova,
V dc systema moderno, com 1 sala e 1

quarto, cozinlia grande, tanque, latrina,
grande terreno cercado a zuico. a casa fiei
3c metros da fua com boa entrada c t
outra com _• salas, _ quartos grandes, corri-
nlin trinque, latrina, banheiro, inrrro e r,ra-
dil na frente com Ira fachada, preço de oc-
cn_'ão ambas tem passeio e sargeta em vol-
ta, a 4 minutou dri função de Ramos, tra-
tn-se na padaria Central, eiu frente n CS'
tação. (4044 ci) l<-

tnttis de dito par» botequim, mesas paraliotel, dívisfles para repartimento e eseri-
ptoriol, estantes -para Üvroa < papeis, cii-
xai dc ferro pira água, vidraças e vitri-
nei, cadeiras díversai, diías para barbeiro,
e espelhos, ferragens e ferramentas; vare*
jos para fumos, de tudo temos novo *
usado, as9.ni como tarabem fabrieampj e
recebemos qualquer encommenda e nos *'•¦•
carregam31 de ínstallaçfles cm casa-; com-
uierciacâ e escriptorios; na rua do fíospí-
cio 11. 1S9. (i_«o O) S

\ri;_.I>iJil-S*!' rua Haddock I.obô n. 4:7
> lindos "Fo» Terriers", puro sangue, «ea-

nürics francezes e bçt£aa e um fusão .-. fa/
com quatro fogos. (3ÍS0 Ot lt

TT-ÍI-íDEM-Sfi tecidos de arame parn cer-
\ cas e gallit-hclros, a 600 róis o metro;

f-abricam-s* gaiolas e ratoeiras de todas fl*
classes; Avenida Tassoj 104. (Oio..i)It

íl Fabrica .C
HDnCHmm-1 *«_U* l UWIKTCA.M JtmVMUfSn. IB«| ¦ «-. A^ueBWflBS**».-

sperâsiça do Brasil
<e^m*mtmsmx . •***&&M&C_______B_&________SI_1

Executa sob medida qualquer modelo do camisas, ceroulas, collarinhos e ga-
ranteasua perfeição.

\. liNI)l!-SI{ Um niaçiiiirc. tcrrrlio dc
. sdXijo, á rua José .llouifacio 11. 100,

Todos 03 Santos; trata-se á rua Gonçalves
Dias 11. 50. (5 S223) N'

«A DA CARIOCA -
Próximo ao Cinema Ideai

52
l-f7>EX1>li*Slí um predio á rua Coucral

< Bllvn Tellcs, «Ie sol.dn construcção, pa-
redes dobra.Íris, com quatro quartos, duas
salas e nr.iis dependências, jar,lim c bom

. ., .quintal; passagem de no- reis; r. da Al-
y-I*.Nl_M*j.\*,Sjl!_ 2 casas aeaUdua de cou- íal„i0L,:l „, ,J0, ,0 „„j..r, das 2 ás 6.

. slrtur, solidamcnte edifieadas, syslema ; ,\\ 
50.-,)) ,\

moderno, com dois bons; quartos, duas Fa* _^__
Ias. cozinha c varanda no lado, .reservada Tri/viiinr.oi,' r,„ ,TiicfiW._mi_H-i (li-
^^aaT^^iã, t^rX í ]^m^,ZÃ^m\VÍSn^

• lal todo murado, crilrada ao lado c portão lH'01)l'iíts) ; tem um, uoin ,.bW)
Ide ferro, perto da csloção de Todos ns tjfctTOS (10 cll'C14iníei'Cncirt, com

tos, .1 minutos, bondes_ á .poria _ e, etli-1 gj-iuitlc pomnr, bitnaiincs, moinho,
ficada cm rua nova, calçada a paraicüinjíc-
il„.i c iiiumiiwda ri luz clcctrica, podendo
servir para revida, per c? ar bem eolfoca*
da. Preço 15:000$, separadas S coiilc.s ea-
da uma; tnt-n-se coro o proprietário, á vua
üenador José Donifaeio ri. Bi, arrrrarcnt.

(R s 1 .0) N

A LUCA-SE o predio da rua Vinte «
ÜQuatro dc Maio 573 lingcnhoNovo, es-
t,i aberta; trala-se na rua Primeiro de
Março n. C6, Casa 1'orta A. Mello.

(47:6 M)

«UIGA-SIi porA IA.:«... ¦¦
Xltavel predio para Brande família
jardim
Maio
Trata*¦l.rr).

00$ mensaes o coiifor-
famíl .

, • :-..r: ira rua Vinte e Quatro de
onde se acham as cliavcs.
.do uc,.i.:, ¦•¦^¦iv:;í91.

'. I.l (1 \>1-SI*; mi Avcniilri Vcilro
• *» ím 11, OI. cnsn 11. lí. n lniiiilin
.!.• iPiiliimcnlll, ucln IH'('('(> ilicnsril
il,. iVOMOdil. 1)\\I»()-SI'-; 1 Ml?.'/
in-: üo.vimiíca.JãO k>i x*a i>.\
l\M) DK l-KÜ.M.ANKXCIA. mtt*

rrriilinis cnsiis com 'i niinrlos. lin-
Mticiros di! nitiin «incute o fria,
..i.iiin.i iiisinllmiio electriea, dei-*
icui.cs, sondo nrn n tí.iz. dois

M
DR ALllliltTO —* TflXXF ,
Unlco infitlllfel un I UOOL «in

OPED
us

crenuens o actultos, Appllcndo cora
oviti. cm tndiis n**,.'.*V',!'s[J^.ao
«rvorc bronchien.—\ idro iSOOO.
Em todns ns plmrmticins o ücocn*
rins. Dcp. Av. Mem Oa Su. lio.

A l.UCAM-SK ns niasiiiiicas casas dn run
üsllarSo de liom Kctiro ns. 47S. 4*'i-. c
4S4, com Ires quartos, duas salns, cozinlia.

luz electriea e
ú porta. Cliavcs
venida Rio Bran-

(4796 M) J

com
dcspcnsai banheiro etc
grande qutnf*al, Uondej
110 ti. 518. Trata-se na
co n. /,:*5.

U. 1., Iiidct, ele. (,i :t__:;i) ii

«AM SK os bona preme
o «Io Houlevard Vinte

_-, n- Clinvcs cslno
(3r

ns. 407
Oito de

11. 417-
70 I.) J

i I L'G V-SR á rua Francisco Fragoso
An i"o (fíncantado), um lindo chalet,

asila, esgoto, gaz c Iu: electri-
lodicoi as chaves r.o _i.

(3709 oa) í
com muiti
ca, preço

\ I.UGA-SK urna casinha constando de
_T__quarto sala e cozinha. Informações na
rua l!.:r."io do Dom Kctiro n. rrS;. (.1Q|<,MI

A I.UGA-SI. n boa casa da run Cor.sclhcr-
Zlro Asostinlio 11. ',*.., com tres quartos,
duas salas, cozinha, luz cleclrica, chuveiro,
etc, por ;i $e outra per (IrS; trafa-se na
rna de S. llr.iz n. 24. Todos oa Santos.

(4949 M) R

A UV.A-Sli, por 56$, uma rasa. com sete
X.V.eoininodos ngua, esitoto e grande lerre-
nr; na run Tcncnto França 11. 128, Iodos
os S.inlos. __ (5016 M) S

A IAT,AM-SK oj prédios dn rrra Ilcrme*.*..
Xijarda n. 46 c I.ia llarbosa 11. tr'J, a
dois minutos da estação do Meycr.

TT.i;N'DK-SIÍ, 110 Mrycr. uma casa com
V quarlo, sala, Cornha e «Juint.al, l'.'cço

.. contos; trr.r.i-se n rna lirrgenlio Movo
n. 46, com Camaragil, O ...*o.i) N
-ITKN-nriM-.K esnlendidos lolcs de ler-

V renos, ás ruas Afaria c Barroa c tran.-v
versões â mesma, r.ns preços dc "o«$, So-aS
c gcüÇ o metro de ireníc: -pára ver e ira-
tar cnm Cario-*, ;\ rua r-ctma, canto da dc
S. Salvador (Arr-.rnzc.i IiJcrr). das n JÃ n
da manliã. (J 518,') X
"\7"-lfA*0T'!-SE uma nvenida com seta cafas

T novas o terreno -para construir mais
treze casas, *no3 fuudus da estação do Sam*
paio; trata-se cjrn Mello, á rrrri do l.

2,-|. (J lioi.i) K

A II.tV.AM ?ii duas casinhas com sala,
-cViin.nio, cozinha <i Itnz elccllrica. por
,.,$; na run Vaz de Toledo i/S, Ungcnho
ííovo. <¦:-:¦> M) -M

vir

1

'. á rua Ávila r
rsecHetUe casinha u, 2.

* Hciro ou pequena fainilirl
ranqnitto. muito saudável.
1, 70$, incUiiüas luz elecir
_ r.; no mesmo. Vò'>\

4 (Ale-

1!.S. o metro <1«* oicot o ponto ú .Ioni-, nn OASA
KATTO. cm tiras (lo nltiodâo n illrnti» o «O- ±"
iiiiiros pnrn cima. Gonçalves Dias 57. i.-iist.

ir.BXÜií-SI. o predio dc dois quartos,
V duas salas, entrada ao lado,. jnrd'm,

bom terreno arborizado, uallinheiro, etc,
da travcSàa Tenente Custa '•¦* í.í. csiaçSo
>le Todos os Santos. 1'rcço S:o..i.,on.i.

(I 5-'S.) X

ui4 ile cachoeira, - ensus, est«r
um' 18 contos; nin outro com 150
metros (li* frente por 150 (lo fun*
dos nana cncnnnda o cloctricldn-
dc, lodo cm iioiime. cheio de fru*
liis, com íiüiia cncnnnda, penuena
cnsa, com - otinrtos, sala, cozlnlin
c varanda por 4i500$, perto do
lioiidi*; tem de 11. 1« O 25 eou-
tos. Ver e tralar, Eslradn da Pre-
ano/ia n. 825. (.1 *J30G) -\

Trii.N-Wi-SK ,. Iislrada do Renlengo. umt terreno, medindo 21X33,30; trata-se a
Iislrada s. Pedro de Alcântara, 6 A. Kea-^"«0. (4953 N) R

y/rXiili-Sli urri barracão
t borizado, com nXji.', r

trEJ.l>.l_M-_.-3 nm sitio com 145
> por 

*iií«. cotn casa, iicqncno
pomar «¦ todo cercado de arame
farpado, á S mlnntos da estação;
(ireçò S:000$. Uni, com 15 mil
metros nuadrados, iscando pomar
tio laranjas, pcnncnn casa, n 10
minutos da estação;preco G:OOOS
1'ina casa com terreno dc 14X165 TeiTenOS ~" 

,
(1 10 miiiiilos dn estação, por! dando foce par.a 3 mas,
1:.;00S. I.nia casa com ti salns, ti ," "*" 'o.'*». «•*•"•*•"J no prolongamento
quartos o co/.inha. defronte da cs* íee.ímcn.^co^i^^proprictl.io no'".'síí
tnçao, terreno alto «Io lO.Vli», vir ü run do Hospicio u. 15, das 12 âs

(4'S4 N) J

cm terreno nr-
ua Ccsaría, 112,

4--.1 O) J
nle-se uma boa An-ri

Vili NI Ui M-.-. li magníficos lotes rlc terre-
corri pagamentos em pr('.:=r::is pres-

laçHèa mensaes, em írente ú estação ao
'F.-igjtalin Novo; podem ser vistos us lolcs
cm qualmicr dia, á riu Sousa
r.m calçada; trata-sc na Co:
dia!, rua drt Alíar.degj n. sb.

Harros, il.|
panbía lTrc-

N

\TlvN'ÍUi-?iK tim grupo Je duas casas no*
V vas. de solida construcçíio, modernas,

próprias para fnmiiia de tratamento, situa-
dns cru frente á estação do
bondes e trens â porta. .1'rcço
trata-se á ma S. Januário 02.

Meyer; ic::-.
dc oceasião;
(M .-.IV'.) N

alto «Io 10X45,
por 1:300$. Vendem-se casas 15 horas.
com terreno, de 10X45, junto 
estação, construídas dc tijolos, es* \,*,i;mm;..síi por
15Io moderno, por 1:500$. sen-
do metade á vista o mctiulo ««m
prestações de .'50$. Terreno em
lolcs de 10X45, á dinheiro 011 em
nrestnções do 10S mensaes. Tara
ver o tratar na estação do Andra-
do Araujo, com Alcl.vo Vieira.
I5sln localidade «¦ servida nor trens
de siiliuiliiiis c tem nana encanndn
(Io Rio (1'Oiiro. construcção livre.

(II 4639) K

de
tem
rua

> j

\riiXnii-S-li ii".i bom predio. ocabado de
V construir, com dois quartos, ibias salas,

.-izinlia, triiin.ie e privada, com muita ali-an-
dancia d'ngua, com muito terreno, con-
strucção moderna, de platibanda, corri urri-
ro c jardim na írente, distante 5 minutos
da estação de Kanios: trat.i-sc á rua An-
«l:c 1'iniu ir. i.i). rreço baratissimo. ur;
gente.  l-LrÜ2Ü

,|E aaiEiBiEiairi

,..,,,. ! Mm7Kmi*Hm-nMaM-*™~^*emmmmmum j, .j.«)j)j)

Alu-

f VI

I.) J
VAI -K ns casas novas da rua dos

:.:;- r.ks 11-. 44 c 43: as cliavcs,
.', nn mesma rua n. 31 e trata-sc

piielorio, .'1 rui das Laranjeiras
: IclíPbonc -*c-o Central. (49»5l.)K

i t.l'1'.A-SH o predio da rua as de Março
^V". 1.1, S. Clirislovão com cinco ma-

1; i«.rlos, cop;;. cotinlia p banheiro;
rr.', ,. i:, r.r-, S. Luiz Durão 11. 1-'. «nue

.. cir .ver*. (5M- 
'¦' *(

a c.-.sa «la rua Mr-
(i-A, junto á esta-
dris nirarlos, duas
s, entrada ao lado

V l.i'1'.ASK o confortável predio, com 5
1 ;¦ .r!r-, a salas, banheiro ianlim e bom
¦::-!«. n rrn liella dc S. João n. rr.t.

(4031) J

Aí 1A-SH imr» casn nova. com boa;
-.moilaçõcs p-irn familia remilar, a
:,i Crrinrriiães 11. 30, S. Christovão,'¦ S. Januário; ir. cl.av.-s estão na

i.i',.r.n, com o sr. Dratldão. cem
¦ ir.r.a. e nara inforinações, a rua «Ia
.:- 11, ._-_\ Ioia; preço üoS. (su-j-M)

SI'

A I.UGA-SB por Si!
.ilguc! Kcrnnndes 11
çnn do Meycr. çom

t LUGAM-SH duas casas, uma tem ein-
A co commodos. ai.ua. anlnral cercado,
aiuiucl adcniitodo 50.. a outra tem. qia-
iro'commodos, anua, quintal cercado, a
adeantado 4.'?: <a travessa -Moraw-i
,- 21-D c -*i-A perto da. listr-id.i

SÍnta Cru.-. Hondcs dc -.a-ca.Iura
- mefnía, .bs ¦>

IlIRUcl

Pie-
c tralar na

(5.0; M) J
de Sant
dade; para ver
r,-, 5 da tarde__

1 IUG-V-SK por :or.$ n cxcellente casa da
Arúa Fernandes n. 4»., esquina da rua
tortins I.aKe. çm frenie i cstaíao do -.n-
_.ntin Sova situada ao centro uc vasta
.ficara, tendo cinco optimo. dormitórios,

«salas srande varanda, conforlivel ba-
" dancia de (iRua c lur. electri-

vista a qualquer hora e tra-
dn Misericórdia n. 43. '");',•

(5173 •«'

boas
nheiro. aaun
ca. ride ser
use na rua

per ("ioS. O .ir.m .'1 run Vau-
¦.u; trata-se na Çompanliia dc

Garantida, Quiiauila CS.
(.1013) K

'¦\-SIi. 
por 7... o predio a rua B.v

•'• Bom Petiro i.o-A-l: Irata-se
-...ri,'.., de Administrado Garantida.
¦ í,^t (..00S) K

r.n..-...: o predio, á rua Pão
iii.iuvúo n. toS, InlCirasienls ne
rrlo em esquina, a pouco; metros
ça da Uamlclra, próprio para r.c-
r .ru citccllcule !.-.'.ríi.l<. parn larni*

Companhia dc Adinmis*
Ouitanda 11. CS.

(_oi-t S) J

J
1 1 i-f, \.?li n predio para familia dc

iA,---*r'irciito tendo v.rcs q.r.irto-. duns
'-*,,?-. dc ais commodidades; para ver c

¦ n A«=is Carneiro 11. iC«P. 1'orta

\ TjUfíAM-SI. casns modernas de
ji-.Vy7,s a «SS. com - ouartos, -
salas, cozinha, ouintnl, anua cuca-
nada c CRCOtO, Instirilacão electri-
ca: na estnção de Olaria, siiliiu-
liins da lioopoldlnn, coin SO trens
diários, a :.5 minutos do centro
da cidade, locar muito saudarei;
Irala-M* nn rua r.eopoldina IU
11. 402. onde eslão as chaves,

VTlvXfíli-SI'' oprima casa con*. dois quar-
í tor. duas salas, corredor -o mais dtvpcn-

dencias, illumwiada a hia cleclrica e tendo
líoni tcrrwto, pela quantia du (Í;ooo$; eslá
cdiiic.ada á rua Angélica n. li (Meycr).
As chaves estão á rua DíaS da Crnr, i.;*,
na mesma estação; -trata-se ii r"«.i da I\i*-
sagem 11. e:0 (Botafogo). (J 50S3) S

\7ilvSDE.SIi tini bom terreno com 6 ms,
. de frente par 50 1113. de fundos, eom

meiação na parede d.i predio junto, que
c novo p. fiÊSohradado, medindo 32 ms.
de comprido, está murado, na rua Affonso
Fenua, juiito r.o n. t.jg; _ trata-se com o
dono. a i'v.:\ da Miscricurdia n. 150, l-nh,

(J 3060) N

em
BÜBgBiHOlliB

A milagrosa,
põtle-sc chamar,

tosses dc ;l
qttidão, ini*!
CA. V.).
Dentro 3«;

!!_Bíai-«ffl*i_IBiiafflSSI'ilili!

¦ lnu«r 
"atii.-cza, 

nas dores do peito, difticttldadcs dc respirar, rou-
r-i« etc etc lixinir sempre a marca de Adolpho Vasconcellos
Vende-se nas suas'pharmacias á rua dn Quitanda :;, Engenho de

Assis Carneiro 9- (43!5J)
5Bi!ir1BIBai!iBI.iai BIlBiBriiSBiiiBIBaBl ia».BIBl !B

r , .-. --*. -*-- ., conto9 11:11 cliaíci"madeira, com muitos commodos,.-._ua, mui*,, tcr.-.-no beai arborizadoIliTriarJa, 16I. IJncantado. úoSj I
VriiNDE-SE o eleuante predio nov.rpãm1 família de tratamento, ern centro de tc.---reno. com entrada parn carro _ irarauí. darir.i Duque de C.-ir.ias 11. 88, Junto oo bou-Icvafd \ inte e Oito de Setembro: irata-seno mesmo, com o proprietário. (11 j?4-,i N

VENDE-SE 
umn

cessorios e mat
1 machina, com sou.-- nc*

_ material, dc comfeccionar,
cartflzes, letréiros de toda .a espécie dele-
nlios, etc. por Fj-stema original j.i conlii'-
cido no Itio. Trabnllns expostos na rua da
Asscmblca 32, papelaria» onde -sc informa,"
Preço muilo módico. (.u3o O) J

YriiXDili-Síi 011 a.lrnilte-se «ni socro, pnra
V casa dt aves c ovos, prestando-se* tam-

íicr.i para carvão c.lcntia. Não paga aluguel
informa-sc na rua S, Francisco Xavier, 22'.*,
corri o sr. I.ourido. (¦|l'47 O) S

Vlii\'lX';i-Si; 
uma cadeira de balanço para

creança, 12$; um toilette commoda,
mármore escuro, 55Í; um guarda vestidos,
.155; um guarda pratos do desarmar, 50?;
um bom carrinho americano para creança,
.-.o?: i|_: cor.1r.10da escura, 3.*j$j uma mesa
elástica, u:na mobila de sala dr visites, com
2 portas bibclols, um buffet grande e mala
moveis; na tua Vi.rtc o Quatro de maio.
.10.. (43;4 O) S

1TE3ÍDE-SI5, .. ma Vi.-
> n. 44, sobrado, um per

cc-r.

ande .le Itaivia
cito piano fran

a 5085) o
-criixnK.MSii,

t moveis, dc
I.ucidij f.ago n.

ntuíto baratos, díversor
amilia que sc retira; rua
38, Meyer. (311-) l>

X^.fcMDÇ-SE á rua Haddock I.obo. perto(.0 'Estacio, 2 lindos palacetcs ;infornia.sec tratase ira r.m Hospício, ir/S (.(84. .V) S
T^I-.XDívXr-Sl-; am alugam-se 3 casas paray negocio, modernas; informe, e tratos, r.
Buenos Aires, 198. (4SI5 N) S
¦f7-iEJ.DEM.Sli, as ruas Aguiar c Affonso

1 felina, .1 lindos predios; informes <* tra-
tos, rua Uriivros Aires, 10S. (4S45 N) S

1 Gonorrhéa
¦HtttmiiMffliWiiit.' ¦ us-_*^f-»f*.*¦-.-*-«*•»»-. -.-meet

cura-se cm 3 dias com

Injecção Marinho

T/.I-Xi)LC-SJ., livre e desembaraçado, o
varejo da estação de líamos; tratar ¦.:•

rectamente com o seu proprietário, Pran-
cisco St, no referido varejo, todos os dia?,
das 5 da manliã ás ro da noite. (Ms-t09)0

f riiNDIi-HE uma esplendida rrm-hirra de
tijolos, para um fabrico de 40,000 dia-

rios; pódc scr vista _t raa «Souza Harros
rr. 114, dirrgerilio Novo, em írente i esta-
ção. O
"fTliJÍDlí-âlí um pbacton, para feis pes-V soai, em bom estado; poderá scr visto
ú rua dr.s Cardosos n. _;-*, cru íiujl.uei
dia. O

\TEKDEM-SE a madeira e as te"ia» de
\ um barracão a demolir,, â rua Adelaide

íi, 13, esquina da letrada Kcal de Sanín
Cruz n. s.joo. Piedade. (M 3="^) O
-ÍTENIIE-SE para desoecupar locar «uri

V mobilia dc canella, com nove peç-r-,
para «ain dt visitas, o Estrada Intendente
Magalhães, 36. Cascadura. (4726 N) T

Tf.EXDE-SE grande nnantidade dc mat.*-
ri.i,-"s para obras; na rua da Alegria

(S. Cbrisíovüo), junto ao C:.'ò Preto,
(J 5164) o

TTtE-NDli-SK uma victoria em bom e^*
tado, p f 600*$, e uma charrette; nu

rua do Riachuelo n. 366. (R 514») f>

IBiBBBSiaiaiBlBIi^Big-BBfillMi
"ÍTiEXDE-SU, na melhor rrra de Villa Isa-

V bel lindo terreno de csauina, com r.">
metros de p.-,:-se:o e calçamento pago; ja
tem alicerces promptos rara receber tim
n*i dis edificio?. Preço 3:600?. Nao se
attende .1 corv.rr.ifsioniitas; informes a rua
i,:-j_,i Franco n. i'i7- (S'48.3) N

jr.EXDE.SB, a 5 mlnuti\r.p.V D
h estação dc
leio do terreClara, uma

commodos,_ por 1.0005;
chaves á r.ia Ca:*i'.ão Mírcr-i.-a o. 2, venda,

(lt .-130) .N

ií:
¦\7"__>NDK-SR um alqueire geométrico

V terras desmembradas da ¥ antÍRa l';;zen-
j da "Colônia Santa Rosa'** situada na í

guezia de "S. Ileuedlcto da dlarra do 1
1 r.Jiy", distante d..'- .«ííiítMí do centro da I

criado. O terreno tem duas aguadas uc- I
rerrues — uma proprin c outra oue o atra- j

I vossa; dirigir-se ao cngenbcira Moravíaju-
I rlior, cm Il.irr.i Mansa. (J fn.?r) N'

Corrimentos
curam-sc cm

¦
.*<

ias com

irinno

¦\TiEXnE-SE em Copa-rn!i,via um solido
V prelio, r.ir.la não habitado, em crrrrtro

de icrrcno, muito perto da avenida ...ilin
tica, com cinco bons quartos,
salns, gabinete, etc; trr.:a-sc
riaho i*.. £4. Copacabana.

duas boas
i roa Ma-
(J 5i<W N

Visa

iiu-sníii cslntão, loenr novo fim* 1
não lia enchente. (II 8740) BI

Cerni. K. de Ferro |minutos de viagem,
10X50. :0x67,5o e

1:300$, á vista ou
em prestações conforme tabeliã abaixo. Tem
água, canalisada do Rio j\a Ouro, passagem

-\ri:\DK em
ÍÍOI V .f.-copoldína, a 3;
11:1! lolcs de terreno dc

íaiorcs desde 350$

A trCA-SE irmã casa para pequena fa*
ü-milia, na rua Assis Carneiro 11. rrb.l c
rrma dita, própria para negocio; na- rua
Dr. CbrirnundJ de Mello rr, 37 (Vicdnde)
e trata-rc na rua oa Quitanda 11. Er. Com-
panbia <«.e Sesuros União des Iropru'--

(5150 M' J

ALUGA-SE 
n casa :'i rrra Augusta 10. na

li. do -Mej-^r. com 3 ouartos, .1 salns c
Ri&ndc terreno; para vi inclina.

(5041 M)

de ida e volta em l«
:% classe 3qo rrií.

1'rcco
f.ol: der r:'Ao$

" t: 200$n , ...00J
*> S00S

,-00.
600Í
500$4í0t

...10$

classi SOO r.n c em

Sigr.al
r..$ooo
60$OOO
5o$noo
40$ooa
35J000
,10$ooa
25$aoo
2J$500
risoo

Prestaçãa
3: S«.oo
,-,o$ooo
25$000
C-..00
i;_;oo
15$000
i2$$00
Iifii-r>
g$ooo

lr.*t.-.r r.a rr
Indo.1 d.i i.u.i »¦ 

*¦'"¦-'

*rrXSmmf "*'r',"

(.iC.Mi }

A LUGA-SE, por 1 .!_•$, a casa nova, dn rrra
ÜLl.ia Barbosa n. 81, e mírente á estação
ii-, Meycr; tem 2 salns, 3 ouartos varanda
ao lado. quintal, c'.c; as chaves no re.

(-.ro; SI) M

.._<e

«, :..rv: ,-SE S.a ca-v-a da ma d
i_*.i. r.. 348. As chaves c&l

>": cm frente, Aluguel mensal
grátis o dcciaio segando nieí. ,,

(l*!.; I.J s

I.uir.
o no
uo$,

l.' CATiVO OtnüM ori.Ti.
VV.VAiK CABELLOS QUEM QÜEB.
TBM I1ARBA FALHADA QUEM QUER.
*¦;.;«! CASPA O.IIRM QDEK.¦porcino o

PILOGENIO
fa! nascer novo;

quer pr"
ire-get

cabellos iríroeüc n sua queda e extingue completamente 1 esspa
a , '-^,.-1 hArb-i e sobrancelhas, A vendi nas doas pf«ac-

^Wr«r,^tr«<«™«« < no%.P.s:*o:^ROCARJA....GIFF0NI. EUA
ir.', cas.
PRIMEIRO r" &ArpCÒ n. 

"7 
wÁfeo "- 9. RIO DE JANEIRO,

Xo local se encontra pessoa ea-.,rrcsa,:
dc mostrar os terrenos, e trataise com o pr*
prietario no_ ¦dias úteis á rua S. t Januário
Si) rins 4 ás 7 da tarde e nos dominfro; das
S liorns da manhã í 1 hora da terde r.o
Vigirio Ceral.  <R 3^7) N

ltua 7 <lo Setembro, ISO

XT.K.VDE-SE, na rua Diamantina (Ria*
V chuclo), distante da rrra Vinte e Qrra-

tro de Maio 6 minutos, um predio con-
sti-ui.lo ha .! anãos, e.iylo nro.-.e.-no. em
centro de terreno, tem jarlrrn, pomar, tres
UinrScs, drr-rs salas, cozinha, gradil c
portão 'le ferro, local nle.rc e saudável.
\ v—. In 6 devido ao dono ter que se re-

iiraí destá capital; para informações a rua
da Alfândega n. .30, _• andar, to^^as 6.

AriiVDI-iM-Si; 1.500 lote. «Ir* ter-
V renos «le 12X50. Iot;:ir nlio e

>r,.ii(l:iv«-l, n 1008, em nrcstucües
dc JOS. hons liíirn iiiormlia e iilnn*
t-ncões dt* chncnr;is, trens ile hora
om liorrt, pnssnscm ida o voltn,
ia, 500 réis. Linlm Auxiliais estn*
eiio fle S. Jtiillicus; informações
110 local o travessa do ouvidor
n. ÍÍO, sobrado (JS285)K

líua 7 do Sotonibi-o, 180

VEIAS DIVERSAS
"\TKXDK-S__. 

par 4$, cm (jua.(]ue_- phar*V mareia 0:1 drogaria, un íra-K-***. de AN-
TJGAI., do dr. Machado, o msllior r«ne-
dio da
o rbeumatisní.

taUc para curar a syphiiis o
\-**E?íDEM*SE plantas nara pom,..* res o jnnliiis, por pvoco muilo
hnrnlo, na eliacava «Ia rua Torres
lloiiioin 0-1. esq. da Visconde do
AliaiU'*. om Villa Isnfoel. (J 5160. O

\7JvXDKM-SE canários prompro-t para n
nova cria^rio, das ? âs 11 horas, & rtt.i

Nova de S. Leopoldo ri. 88, (It «io.it O

TÍTiEMDKM-SI. canário*; promptos par.i n
nova criavão, d.i 7 S% 11 Piorai, S rua

Kcva de S. Leopoldo n. 83. (R 500O O

f TENDE-SE uai
> salas, dois quar

telhas fr.r.rccz.i3. ai
teríeno dc .*-'*'_...
r ra I.uiz Ferreira n. 1-'
nrni-.rrc.ii do sr. Francisco
Saídanlia da Cama ('!-."

ioin pre To, com duas
is, cozinlia, coberto dc
rn encanala. lanrfne_ c
por preço de oscasíão.

uií na-se no
da Silva, lar

(lt 30D-* N

TTK?CríIví_iv \:zn bom
V no, á r;ia Víseoni

r*. is, Hotel dos Esta
Je Starauguape

(II 3272) O

*f r,EN"DE*SK ura carrinho dc mão lc 'irr.a
> roda, próprio para armazém; rua Nova

de á. r.c; ildo 11. 83. (R .t-pi) O

\7ÍKXDH*Slí p"" s:$oc$ tinia ofíict-.a de
«rraüieiro, acliai^n-se -?;n ponto bas-

tante central c bem afrtüuezada; para ver
c tr.r'nr i rua Tcncnte-Corone! W gos ti nho
n. 37 (Campa Grande). (J 49=3> O

Tr-ENDE-SE uma motocyclela rremier,
ji«; II V, tres velocidades, nnrisi «ova,

cor.i side-car e llccr.cas; rua dos Andra-
das n. Sj, i» andar. O

\T.ENniíM-'5E ifi mil telhas de canal;
na rna Doii dc Maio, cairo Sampaio

e Bngcnho Novo. (Jr.y fl

TRASPASSA-SE
VENllF/jr-SI. eom grande nhatí-

* mento: Camas de canella 011 pc*
propriedade, nolrolm, para casnl o pnra solteiro,

393 c!a 25Í!, ¦_()$, 38$ <> 45$; ditas dc
31.;, sendo dois grandes predio-, próprios „r,.mc. n 88 e 12$; tollcttcs, a

ra renda, estando, um alugado para ne- 455 ,, 50S!. ,1lto, SUpCriores, a
,'prediosÍOOS. 100S o 120S; guarda ves*
reno qne lidos dc IO.S a OOS: mesas <1

\rENDE-SE 
unia .

Boulevard aS de Setembro

ca*
COCiO, e oulro dividido cm
uma renda de J50.. os dois; esles
«tão edificados dentro dc um terreno qne .
r.*.'dc t-.ir;..o de írente. nor no de compri- bcccirn a 20S, 2,>.S e .íO.*>: eom-
mento, prestando-se para avenida; podem ser modas, a 40S «' <>0S: !_ii:il*(lii-ni'.i-
vistos a qualquer hora_ do dü, e informa- j taSi „ _!0_^i jj5g r -oíi; 

çaflelrns
Oi.vi.br 11. ..(. arniazc***  

*\T*I"N"I)K-?K uma cium-i com uma pe-
quena fabrica de sabão, dentro do Ds-

tric.o F-edcrall para inform,ic~es com o sr.
Ernesto Frorio, rua Souza Franco ir. 1.37
Villa Isabel. (.1 .!.-!£) N
*Tr.KViv-*M-SI': 

em S. Clirrstoráo. nrrm
dos mclirorís pontos, com bondes d:

roo réis perto, os pre lios _ assobradadas
ti|_.asi irr-vos da rua Francisco í.¦:_:•:¦.
114 e uS; trata-so á rua dn Quitanda Si.
sobrado, da; 11 âs 5 «la tarde, (asm N) R

','EN1>EM-SE os frediol r.5. .-,!* ! 41 i
Y rua Haroii...r.i »iu . - --a ap campo

,'- -V-ia (iJ íio lado dircilo, junto _ao
limázem) e í\a.. á riu Adelaide, csquiaa

Capitão Machado, tortos em jaca-
trata-se á rua Tellcs o. M5., no
,. (.1 5«07> «

da ma
rSpaçuâ:
Caalpinh

¦TTENDE-SE n
> maytà n. 37Í

mostrar, «ao lado,
S. Clemente õl,

a :!«)«. :i»fí e
(vwl N)"_ Imva.  38500 c 58: mesas para «niaito c

rp-rior casa da rua Iíu- j cozinha, a O.S. SS nló 20.'. ; ditas
rncorv.rn-se pessoa nara ] elásticas, do ."OS. a 008; orliardas

i. suo. e trata-se r.\ rua I cmi)i(l:is, a 258, 358 O 508, Mo-
loja; pre.o rr,zoavç_l._ ,. i l,:|ins paru salns (le visitas, tapetes

para qnartos e sal;*.s, malas paia
ditas\7"ENDE-SE uma casa com dou qnat

V duns salas, cozinha. W. Ç„ r.s ia,
nue e qrt:.-.rnl todo murado, por preço ne
o.cisrão; trar.i-sr na mesma, rui Nabor «lo
Reco n. 8, estação de ríamos, (li jjg.) f.

paia collc O ou.

rpRASrASSA-SE uma casa de rjuitanda
I livre c desembaraçada, na esinção da
Encantado; rua Coronel Ilorj,-cs lieis ir.
_. ; aluguel barato, con-.mo.Ios parar f.-i-
milia, («-•!.) P) J

mRASVASSA-SE o botequim dn rca Frei
X Caneca n. .178, com conirato, te-rrlo

a mesma casa, commodo-;'t para f.i:n;Ii-«.;
trata-sc h rua, (ia Assembl-ca n. tt, CaM
Am-izonas. (.8,9 P> *-

rpRASPASSA-SE uma q
X afreguezada. c-.tá livre
cada, rcccbcíido c
pretender, diríia-s
bre r.. ' 3.0 A. cr:

sorr-Js <
jesembara

tação do interior; qnen
4 rna Senador liuer

le se !r_'.a. (4 •.-' '<'¦ 1

TTEXDEM-SE tres casas assobradadas nn
V rua Cencral llriice, com j quartos,

quintal, arcas, etc, para ver e tratar dt-
rretamente, con o propricíari.., íi rui Co-
.-::..'. Fi-suc-a de Mello, .... '.ÍM3 N) J

iZ^svmmmmmy^^

lOLEO DE LÍMHAQA
KM DEPOSITO

X-^ol-tnlDerg-, 3BeoIn Sc Cia,
KU A G Brs ElK AI- OAMAU A 1Q3

jfBBBWB ^,>!*7-tt,tt-'êTçrre.í *gaB___gjjgg r*»ffi«iex;sy^*-M. •s.^.i^^fc^v-i?-1-'*».^ e-5

uma casa com dois quartos. 1 ronpas
cozinha. W. C, ngua, tan-|tr0S artiBOS. Temos eoiniilelo sor-

timenlo de colchões para casal e
para solteiro. 11 3$, *18, 58 até
128; almofndas. macias, a IS,
1S500 o 28000. Fazem-se e re-¦£___
fornmm-so colchões de crina eom j
perfeição, na officina e dono ilo I p"¦•-•iítS.Olí DOS BAKATETROS". á I _„
rua Prel Caneca 309. próximo A
rua de Cntumliy. (J 5190) O

AOHABQS E PERDIDOS
AAMPI
\J mõe

m i'i:i.i.o
3f>.

desta casa

de

T7EXDE-SE uma nrachrna de costura
V fSingtr), cera sete gavetas, ern perfei-

to estado; para tratar á rua Ber.edicto Ilip-
polj-to a. r.o, cnsa ri. t, (JS',-a)0

¦RDEU-SE
Soccorro n.

goxti-íêr".
írantlo, suecç

n. IJ4.3 ,lcft.

..?._ do iMonte de
(t.jo'.') R

C.', lleâ:y & At-
¦¦'.. Perdeu-<e n cau-'casa. 

(Sl.i: Q) J

1, '3'
Rnrf-

6,
ÜE r.

Mor
cautela n. 5-S-8. dl

:¦• de Soccorro.
M.5i QL H



P*JkWgn__M_B_a_BBMiMI.^BI_Wl«MMW^^BMWI»«^M^^W^^^^^^»—-~__ •

v*í_*g^iw5*
>*S|&ij3S,

'TOSIié CABENi nm Silva Jardim n.w 3. Perdeu-se a cautela n. 121.000. des-
!!¦""' (403.0) I

GONTHIER & C-, Henry & Ar-mando, successores. Perdeu-se a cau-lOg.üao, desta casa. (5100 Q)R

wnõãWSiHHKqBSSSSKBKS

L
tela n.

pERDEU-SE a caderneta". n."i72."4k'ia- iene da Caixa Econômica do<le Janeiro.
,3"
Rio

(•1045 Q) R

/^AI.\A Econômica do lotado do Rio,
V,- perderam-se as cadernetas ns. i.ai7i_23" e 1,439, emittidas no municipio dc\..-s„i„-.,«. (sao4 

Q) J

íi^bíãT^
A FINADO.R _ Fica o piano mavlosü-**¦ Ç «lurativu, mata os bicho» se w ti-ver, Ia?, pequenos conrertos; tudo ioí-

£">» Tiradentes 87. Teleph. 4.191, Ccut.Café Cuarany. (4307 S) J

—kmâ——mir—ttmm^m%li——Kj)—\SÀm9fík^^
mmm—————m—m———ii—e-t4Ç2™im2rzW. '^^!?S^"TSfBÍiB^^5^WW^*^BPp

tJORREIO BA MANHÃ — SeèttMa-feira, 20 üc Maio dc Í9Í6\
iCTOTOTira^Ten ___-^ij.i__.ui_a^-,^.iiTi.a«t__|im____.|^

A' 
RIJA 7, 109,

nio ú noite e
:", nao etn cur.so, nics-

para concursos, eusi-
portuguez. francez, urithm., geogri,alg., geom., ete.; tudo dculc n,$

"l?IBM." (4881 S) j
RIJA S. MANOEL 11. 20. em b7-
ititogo, faz-se qualquer espécie delostnras, 1:0111 perfeição e preços uiodic>«.<;<^i'.i-nicslre_l,al,,|uada. (m„ 

S) 1(

de casaca, Eohre
e clalis; rua Vi.
sob. Teleph 44::

(601a Si 1

n.vse:
hist,

a;

¦ A LI.-C.VM-SE ternosXlcasaca, "smockings"
rende Rio Branco, sú(.entrai.

A LUGA-SE. Ananias Benedicto da Cos:•iX va coni urgência ao Thesouro.
(40,14 S)

ACASA BERTHOLDO
Avenida Bio Branco n. 50
avisaa ffeg-viesia queestá vendendo as

Lâmpadas "GE-Edison"
PELO SEU NOVO «SYSTEMA AMERICANO:catta compra de lâmpadas da direito a umou mais (.COUPONS.. na seguinte

proporção:
a até 50 vellas se entregará-1 coupon

dito IOO vellas commum.. 2 "
dito 100 velas [fi? watt]. 3 "

TTM SENHOR dweja proteger nma mo-
.XL^ que '"í'1? 0'Biiina illustração bem.datada ç carinhosa. Quun iiüo estiver
?.,i,,C? çoc! "Ií «"«a. Carta nestarcdaeçüo, aA. Silva. (501a S) S

IèTiTõI
INGLEZ, 

francer, portuguez, allemSo .e
latim. Cursos 15$ mensaes e aulas em

particular. Ensino rápido. Paul, rua S,
Pedro n. 51, 1° audar, esiiuina da rua da
Quitanda. (5101 S) R

/1ARTO.UANTE,
\j ihos c
balha pelo

,, 
- ;. trahallia com 3 bara-

mos c descobre qualquer segredo, tra-ia. 
pelo oceultismo; os trabalhos são

garantidos. Reza todas as doenças; con-sulta aSooo, das 8. is 8 lt». Esti! mudoi-
n ,,.rUwLamí° P"\ a ru<1 S- Joüo"• 131, Meyer, bonde dt Cachamby.

(3083 S) J

(CARTOMANTE tcientifici
\J trabalhoi;
coso de famih Cattete

garante seus
8 ás o, 2$;

11. 48, «obrado

Vaistingiilda com honrosa* refe-roncins poli» "A Notlciii", "Jornal
rto Brasil", o "Platéa". do SiloPaulo, continua n residir AHajMpck Lobo 113 (cnsn domilia).

1'IIH
fll-

(II 4170) S

dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito
dito

dito 200 vellas
dito 400 vellas
dito 609 vellas
dito 800 vellas
dito 10 0 vellas
dito 1509 vellas

i»

»»

".5
".I".9
-.12

".!5
M8".21
".25

. 00 APPARELHO DIGES-
TIVO E 00 SYSTEMA NERVOSO—
OR. RENA TO DE SOUZA
IOPES, docente na Fa-culdade. Exames pelosfalos X, do estômago*
Intestinos, coração, púl-mões, etc. Cura da asth-
ma. - Rua S. Joaó 39, de2 às 4. Grátis aos no-ores às 12 horas.

A3G21

DOENÇAS DOS OLHOS
DB. RODRIGUES OAO' ':

Com longo estagio da Fondation Ro-tuehld de Paris.. Assembléa, 56 daa 3" = • Telep. C. 3376.

INGLEZ 
— Augusta Wilson, professorade Londres, Jecoiona inglez, allemão

piano; rua da Carioca a. 10 i° an*
dar. (52;j S) M

Professora En/in' *<>.«"?»".™, " " " francez, inglez e
piano; informações com o tr. Peixoto,
rua Haddock Lobo, 327. J 4637

MIHU1UUN TALRH 1
Artigos para chapéos de
cpnJinra flores, fôrmas, aigrettes, pa-sennora, ,_____,_ íitaii etc> ,„;,„•,^
{oito, parisienses. Aos «enhorei oefocian*
ies e modistas do interior reme t teremos
qualquer encominenda contra vale postal.— J. Lobo. * C, importador» irua da
Hospício n. 129. Tel. 1.243, Norte.

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Eztraeçoes publicai sob a fiscalização do governo federal

is 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45

HOJE

Propriedades em Juiz de Fora

HOJE
334-12'

30:OOO$OOO
Por $750, cm inteiros

337-15'

16:000$000
Por 1S600. em meios

uma boa casV.j;oara carros _,,

0 ii

as 4.

do Otividar,

— Miguel Braga, grande
especialista em extracçío
de cfc.los e unlias encra-
radas, sem dor, etc.; rua

165, soli., tel. Norte, 1.505.

Consultas grátis
j>

?»

>»

no.MPR_A.SB ouro .tJiawse bem; ua
«Y„ L°if'"'W- (Cí" de Confiança); _ ruQGonçalves Um „. }9. Te|. l_'___\ 

*c;

O
(ia6B S) R

IOMPRA.SE. -. qualquer qiiintidfíle deoia» velha», com ou «m pedras «le«iiialquer valor « ««tela, ,j0 faonte _\\Soecorro; paga-se bem; na rua Gonçal-« Dl« c 37. Joalheria Valentim. Tc-
_____\\ m. Central. Ç3547 S) 11 |
rjARTÕÊs DK VISITAS _ Cento 3$
yj U;ir:ve.-i, 60, papelaria. (1211.1 S) 1 |

rjAHTOMANTE cearense, s
y lar., forte» trabalhos, chega

0s conpous serüo resgatados na
CASA BERTHOLDO

AVENIDA RIO BRANCO li. 50
Os prêmios aoham-so indicados na lista dcbrindes o ostaoom exposição permanentena Casa Bertboldo

AVENIDA RIO BRANCO N. 50Peçam a lista dos brindesCompras a praso nilo têm direito a Conpons!

Por me-
dicos

operai! o-,• ,. . res ospe-'««in moléstias dos olho»OUVIMOS, G.B«A«|T.\ e NAIU-enfermidades das senhoras, pelle'syphilis, venereas,. blenorrháfílas ódas vias genitaes o urinarias do ho-
5i0«'no *e «dí mlllhor- Todos os dUsdas 3 as 6 horas da tarde. Mun Ho-dngo silva n. 26,1- andar (entro As-semblea e 7 de Setembro). Consulto-no perfeitamente apparolhado comtodo o material prociso para 03 exuines e os tratamentos constantos deèsas especialidades j u^

DB. HO AGUIAR-.jkW-i&s. mfàt* in.
TESTINOS - RINS - PULMÕES
ele. UMKultono: ma iin,!,-;».-. s:i„-rua Rodrigo Silvs,"

3.s;i, C. Das a ás 4
,, t.« 1 —-'»i jraveiia Torre» n. I17. Teleph. 4,365, Cent.

5. Teleph. _.
horas. Residência

DIABETES
somiitimbut.,

ItlipOS'
para quem o itt; ten,

, , ., ¦- e tahsinansj na ruaLasiro Alves n, 110, casa XII _ Meyer.
(4ÚÍI3 S) M I

bivel, vira o nnil
proihgiosos breve

QARTO.MANT13 
mme. Nieoleili. pre~

I, , 
fUiUro 

for n,uis Ai!ii^ «"« seja;ia consultas su para senhoras, de 1 ás fi•;.i tarde; Uuarqire de M.icedo n. 51,
..   fifiPt 11 i

IIARIÍO 
_ Vende-se um ~~ 

'

V com niuilo pouco uso
para 4 pessoas. Trata-se
( ordeiro
.Meyer.

232,

carru novo
com logar

na rua Archias
em frente á wiaçiío do

(49C0 S) R

rjATlTOMANTB trabalha eom 
'TEI-

., 1 '. "«'obre qua quer leere.lotrabalha pelo oceultismo; 0. trabalhe» .SÓM-iraiiliilos. Reza todas «, doenças; con-aulla1 a$oco, das 8 ás 8 hs. Esti mudou--« ua rua Lavradio para a rua S. Joioii. 131, Meyer, llonde Cachamby

(aS(o S) J

CP lf" 
e, *' 'l" Brasil c Porlugál, csattrada pelo povo como n n 

"
stms prc.Iigúei; com milhar.

ce-
con-

perita nas
. .com milhares de curas

eí„ P?$'-,- 
ln,i,m", e commerciaes: ó

,x:,u-5 lamiluis do interior e fóia da cl-'•mo. consulta por carta sem presen*;:!das pessoas, única neste aenero'" i r-,

SS a serie-l"-r'TO' 
«"* 'le ¦f"n,ilifl J

_ (5('8|S) )

V. ' / .- ° V.rwolc, o passado c prc-'o 
bem ¦ m? Ti,'" W',]tXn lrili''1"'° »»«o nc.11, rua llicoplulo Ottoni n. nn '¦'-P:P: (mçosi 1

im Miireclial lüoriano Peixoto>'j_j17. sobrado. (5,15.t <T)

LAYA?Í?eERIA 1X,u<le,i'' ho tô «"a. « i
a roíoi i.ntnqU? 'f™ C «"eimiiia ioda
nIior-iP'l' i.nt0 Je ''"""ro' como «le se.
uxo 1" ""'• com «Penalidade de-uxo, com n máxima perfeição; irm operigo .do contagio, manda bíacár e levara domicilio. Telepb. Sul, 570. (i9a., S)R

M°y^'S ~~a ComPri"n-S(i mohili.s, pia-«X nos, quadro», tapetes, trens de cozi-
t\nZ9." úc, Câ"18' "uleI" d". Montede Soecorro, «tc; ru» S. Luiz 'GonSiga

('g'a &1 g
Touraier -• Altn carioman-

manhi'"* 
°°M «»'iextaí-feira«, das 10 da

__12, i" andar. ( 
8 S) M

MA»Aein WAW" carloraante trance-
«Jn,-".- ?.?.'™Ha e d". com clareza o pre-

pENSAO.—Fornecc-se, faria c variada; a
mul2SiClfa'nní0$i 

°nm,e?a 6»S ...eLae laiulws, i$_;oo; rua Rodriso Silva ú, 2" and.
(5288 S) M

PO' DE ARROZ «
Medicinal, adliorente o perfumadoLata 2JU00. l'elo correio 2g50O

f Perfumaria Orlando Rangel

futuro  - prc- ;

r»n.r,f ?,ltor'° 6Ó Pare senhoras; â ruaGeneral Câmara n. i;2, sob. C4846S)

pENSAO — Uma familia deJ. tratamento e irrepreliensivelacceita pensionistas ii mesasao a domicilio; ú rua
d. 82.

sente
tis.

grande
limpeza,

fornece pen-
Senador Dantas

(5230 S) J

O prof. dr. Leonissa, da Academia
de bcieneias de Portugal, tle., garante
r"' 

°.c.aaPI1areccr o assucar em 15
(lias. Clinica geral, operações e partosi
Consuliorio: rua da Carioca. 26, de 1
as_ 3 horas da larde. (4050 J)

— Doen-
(as iuttr-
na», cre

vias urinarias.—Dispõe dc instru-
completo, apparellns eleclricos emicroscópicos para exames e tratamento das

doenças da urethra, bexiga, 11113, recto, in-
testino e estômago. 7Va/onwiiia rápido da
eoi.orrhia iyiiliilis, bydroceles, «tc. R. rde Setembro «)6, dai j is 6 horas, Hed.dock Lobo 458. tel. U94. Villa. S

tias rfos olhos, nariz e oo-
vidos-ODR. NEVES DA ROCHÜ,
membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-
neiro, medico de diver-
sos hospitaes desta ci'
dade, com longa praticano paiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àA VENIDA RIO BRAHGO
90 nesta cidade, j 1510
Aulas nocturnas -« Es-ii«"'!»«"
r.i'.--. • ..--. 'io mercantil,trame,., inglez e allcnüo, ensinados pra-tieaiucnte. (.urso completo de preparato-nos nara admissão ás escolas superiores.
Rua Marii e Barros n, ajS (Collesio Syl-v'° Le"«)- (*759 S)M

SABBADO, 3 DE JUIVHO
A's 3 horas da tarde—SIO—15'

0003000
Por S$000 0111 décimos

GranJe e Extraordinária Loterii de S. JOÃO
EM TRES SOUTRIOS

Séxto-feirn-, 23 e Sabbado, 2* «lo juuhoA's 3 HORAS ÜA TARDE A's 11 cl DA TARDE
326 - »*

sorteio ... foo:ooo$ooo
sorteio ... loosooo$ooo
sorteio ... 2oosooo$ooo

MOVEIS- " Colctl°aria do Povo,e nos subúrbios, a casa nuc
SL'Qrtr,'e-",0'"n! de movei' "ovos eusados .colchões e almofadas de Iodas as
qualidades; não tem competidor em
çus, anuiu mesmo nas niell,
centro, pois, fabrica em
não façam néscio

pre.
lores cisas do
suas officinas;

,. . , ¦*.' -. Efm visitar a nos^ncasa. Colclioaria do Povo, rua jj de

1
2
3

Total dos tres
prêmios maiores _ _ ^. ^, ^, ^. „ ^, ^Prc<;o do bilhete inteiro 1ÜS00O em vigésimos de 800 réis.

fio n- 0s P0'1''-105 ,lc bilhetes do interior devem _,er acompanhados de mai9
,-un ílnSr£?,r?i ° porte doAconcio e dirigidos aos agentes geraes Naüaretli - C.
TJ° n1 °-f °' 94' C?'xa "• 8'7' T,lcS- LUSVEL. e na «sa F. 

"
m-iacs, Rosário ri, esquilia do Beco daa Caiirellai, c.iixa do correio

4O0:OO0$OOO

Vende-se ou troca-se
da 011 predios no Rioresidência, comniodos
da. « ferraria, cocheiras p,lnestabiio -para vaccas, duas c 

"
aluguel, um bom armazém tmloconjunto, murado, cercado, -,toes, luz clectrica, etcInforma-sc cotn o proprietárioA. Dunas, Ju,/. de Fora

, Tambem se vende a jo n,l, ,cidade outra propriedade T,tantos alqueires, cnm boa c-issidencia, muito boas „.„¦.",'.'..divisões, cocheiras, hom cj„ni,"":nheiro de carrapalic da, bons ,ranchos, terrenos para cultura .boas nguas, i- casas para l'iumuitas outras bcinfcitorias' 1 
""

e muito saudável; informa-»,. ,mesmo. _\P

GRANDnèizi
• Alugado uni armazém nuiiu,arejado, com dezeseis metros ,--ta dc frente, vinte metros de i ¦cinco de alto. com porto, s p,-..,'. -

de grandes volumes e portas ¦ •'tros misteres, todo cimentado "i
para insinuação dc qualquer i,distante vinte minutos «1Avenida Hio Bi
ln-se
ás s

boiranoo; informaa Avenida Hj0 Branco rlioras da tarde,

TRILHOS DEWIÜ.E
Vende-sc legítimos, de s .<por metro corrente, ú rua do Ui ¦

n. 339.

íul-
au

NAZARETH à C,
Únicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital

DENTES, DENTADURAS,
Coniprani-sc dentes velhos ,de trabalhou de boca cm ourotin?.. Kua da Asscmbléa. 16 loi

DR-ED, UBRELLBS

nuiliila. da morphca lisa

an(a. ,
mental

DENTISTAS

rPECIDOS de «rame pira cercas e ia|.X linheiros a «oo réis o melro, na fa.brica da avenida Passos 104. (1052 S)R

DR. SIÍ.VIXO MATTOS

Cura com-
plela, ga-

H-i • „",",'.."" "¦1;.".' usa não adeanta-na, cura ou melhora durável da mor-
SSiSS*™^'.'cwm brochura co1" ••"-testaçoes. Iratamcnto tambem por cor-
dfsa^t;. ?r' Lara' ™ Viscondede Santa Isabel n. 2, ás terças e sex-US' dc 9 a '• (R.1458

Int :,e?ommondamos^aos nossos freguezes do Interior u próxima
4üoÔooknnÂ a eílmrfs.0 Gmr -] ° ^ de Junho-
^nn?v- °&°o?n°' °^ S. Sürtei°s. Inteiros cm vitrnsimnsiü$00(i. Vigésimos SOO rs. Enviem maiCorreio e dirijam-sc ;i

s 000 rs. pura o porte do

Rua do Ouvidor n. u4-Oatxa 8i7-«io Ao Janeiro

V. EXA. É INFELIZ?
Pro-.;:ii-ac o professor K\nwSOMN.AMBULO VIDENTE; ,1 -Mariz e Barros 87, Além de responditudo quanto quizerdes saber, iucinXse de trabalhos, dyolvendo odinheiro, 3e o resultado fôr nci„ -Da hçoes de MYPNO-MAGNETI^

garantjiido que com oi:o
fluenciareis aos demais.

VOlIi

'-lf

lições (o-
K 496;

PERDEÜ-SE

andar no centro ~r A1||sase' &«» -. 58. Tratai/3 Stò
ÍÍ (5181 S) J

ARTHRÍflSMO-
ncral
90

(«.
ma ti:
(tad >
Cu ra
I.uz. V
nida t

¦U mO>lMlI« 
d3", n'a;!if«li>C';e, frheu-

.moiesti-.s da pelle. areias cio fi-";,i!1'''c'í* 
?o «iiBiiel ele.

Pelos banhos (Stiadores),

rins
f.irantid»

A cura da embriaguez
e rápida e radical com o "SALVINIS
fórmulas do dr. Cunha Cruz,
dade. Vendem-se nas drogarias; Pacheco.
Ba'"cl «S' Comp., rua Direita, 3 — S

c as "GOTTAS DF, SAUDK"
com 16 annos de pratica dessa especiali-

dos Andradas, 45, Rio;rua
Paulo.

CAfml, C'''¦•^';',Po!!,:•' - Tudo compra éV '"".' vende: Armações, balcües ri.
more, caileiras
Kcpublici
llmiibi

O
tiros,

ÃRTÃS de

J-tmcas,
59. pegado

clc.; pnç.-i da
quartel «
(S-'S.i SI .1

fianças porá casin e naneisasamentoB man barato que nou-rua uenoral Câmara n. 12.1
U384 S) ,í'niNHEIUO 

rápido 
""" "

•*.' ncjrocios sérios;
iís n. iqH, tias t2 ás

111 parte;
•obrado.

MME. Clara Conderc _ Ifnnicuro, pe-4»J- dicura, massagista diplomada; rua S.
a ZhÍKV05' I'e'^1'' M«h Sal. Vaéa omicilio, S6 as senhoras. u57 S) It

WsS?

rwr. Sulphuroios, MassageSr Av

AOS SRS. GALLISTAS
Vende-se um lote dc írangos de raça

combatente "Carioca", ainda não cote-
jados. Ver e tratar á rua Affonso Fcr-reira n, 56, Engenho dc Dentro.

(J. 5215)

Varejo da Estação ds Ramos
A03 pretendentes do mesmo, que seacha annunciado para venda, previne-sc nao effectuar o pagamento, senão 110

prazo da lei, cm vista do mesmo tercredores. (R- 4963)COLLEGIO BAPTISTA
Sino).

•lotljerapifl.

15$ a

5$ooo
3S000

J.SSoop
5S000

luíouo
tojooo

MATHEMATICA _ Theoria e pratica,
it6„í,r0'esí05 d° .,?'1mP™'-'«(!a habilitaçãoleceiona em domicilio. Chamados a I.. ilo-'Ma, & rua Delplnm 7.1. (563 S) R

MOVEIS 
_

vendem-se
Cattete

Ahig-.im-se, compram*Bo c
na Intermediária; r. don. 29, teleph, 557, Cent. (308 S) J

sob hypothecas, só
ua rua tlueuos Al.

horas. (569 S) M18 ii,

VXIIEIRO _' r--;« módicos
.«lc

:"in J. Pinto

Qualquer quantia a ju-
para liypothecas, anli-

cauções c penhores;
uo Kosario 134, label-

(-10-10 Sj 31

MACHINAS 
«le escrever

que trabalha parosa-, do. R'-
qualquer
ii. 135.

- A officina
as principaes cn-

.em limpeza e concertos dc
latiricaute, e ã rua Uruguayana

' (50C5 S) JI

PIANISTA, José. do Nascimento Morei--a- ra. como particular, afim e concerti
Pianos, extrae o cupim de pianos em0*blllas, gratuito da a» extracçJo, prtdeante; rua Tavares ti. j33 _ Êng. deDentro.

(5"9 S)

MOVEISmilias
restaura

e ornamentos dc casas de fa-
e do escriptorios, compram,

,1, in 
e',,c'"xota Paia mudança; nadi Alfândega n. 1-4 _. j. j. j[ar.

(SO.-J S) M

FERIDAS, «'«pi»-
,, 9 gens, dar-litros, eezemas, saídas, pannos, co-michScs. etc., desapparcccm rápida-mente usando Pomada Luzitana.
Caixa içooo. Deposito: Pliarmacia
Invares. Praça Tiradentes n. 62.
_____ do RoeinV (A 4030)

laureado com grandes prêmios e meda-l.ias de ouro, cm «nosiçõos imlversaes cinternacionaes a que concorreu com Irali.i-llios dc sua profissão,txtracções de dentes, sem dór. aDentaduras de vulcanite, cada den-te a. . , 
Coroas «lc ouro de lei, deObturaçoes dc dentes a. .r.ridge Work, ca.lii denlc n,Concertos cm dentaduras a .

mbalhos garantidos e pafamentosprestações. Todos os dias. nua Uruguaya-na, 3, canto da rua da Carioca. (.15411..)

dêFtõTrãs
C0111pran1.se dentaduras velhas, parao aproveitamento da platina existenteuos dentes artificiaes; na rua Uru-1

giuyaua, 3, sobrado, com o sr. Anionio. j
 (5461-J)

líiras.
. 1'liy-

(M 371,0 S
a 3280)

GONORRHEAS chrouicase
fecen t es.
Quereis fi-
car radi-curado em poucos dias? Pro-

. "lerinaçoes com o »r. Feiió nuegraiuilaincnte as offerece, não 
'conhe

riZY,casn ne.n,"lra ""«ativo:rhpopiiilo Qltonj 167. jj

IIchão

P ELOGIOS, despertadores, compram-se,XI' trocam-se, vendem-se e concerUm-séPor S500, 1$, a.?, etc; rua UruBBaWMn. 135, casa de gramophones. (404a S) S

DENTISTA

calnient
cura

darlhros, empigens,
eczenias, frieiras,santas, brotoejas,
«tc, desapparcccm

rilR,\ conijjictamcntc com o DER.MI-
,n,u Ci c. P°nia<l»). Vende-se cmiodas as drogarias do Kio e NietlicrovDeposito geral: Pliarmacia Acre ruaíí^i^^ü^^.^:._l5i^
Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis T Dr- Va-
tenen,,., ^;..i„ 

"<£_•¦* 
lentlra Bit-

dns

rdo Intf . • . ' i, '"' .viiicno . acolnna, J. W

|'guçlrcdo, Roraanlnha. Ottoni, 'Auna 
Kopal. l"vfa

fácil

,, AMERICANO BHASJMiJmo
rZifSUH. inr:l r'-';i'JÜ5 os S0X09 (r'"3 Bispo o Dr Iot«s TIv$s So%rfstftA &$*'^

k&t p%^W%__&£*i^^ X» TI.
hhepard, tugene I.atour, Rica:

Cardoso. Maurício, »D. Cer,
1=7) D». Clilquita Louro de
Vianna, M.ss1 Mjlcs llatnan, e „-. ,,;„,„.. r.„-,.,-,..„-;

do Cruzeiro (á rua do BispS ,f,). 
U ™ Lr" }os" ">'8luo 332); 1'akcete Viscondes»

W odiíuio Próprio nu coustrucçâo,
Dicthctos dc Ensmn Worlc-Aincrkaiios
_, A MAT1UCÜI.A ESTA' AnKUVAPeçam prospectos nas secretarias. í rui ],'}„-! n'-iApelo telephone a32i, pela caixa do correio 8m ÍPr^Pr0 

3i?,a c a rua "'<> ™W '37,
Jijrnal Jo Commercio. u*2' "a Cl,sa Crashly, e no escriptorio Á0
(R iu-) „.

Director, J, \V. SIII-PAUD.

. LARANJEIRAS
tirntifica-se bem a quem entres,-,

porteiro do Hotel Metrópole «ma(li: or.ro para prendeiniciaes P, í"
•ás

, r grav.uas. v-om l(
... perdida desde o n 1Laranjeiras atú á porta do Holel

ÍJ. toi.

PREDIO
h

completar.se cai breve.
ESTA'

ARMAÇÃO [ 
~

.Vende-se nma esplendida de vinha-tico, prestando-se pura aramarinho epliarmacia. Muito liarato. Trala-se como sr. Jacintlio. Hospicio 18, DrogariaBcrrini. - " " ¦

tencourl, parteiro,
seios e do ventre.

IJlVIliÇiltO _ Adeantam-so
kJ .apólices, omda que sejam'le tisnfru!^ com San!,-,.-, ,;,, -

f.cncordi.i n, .-.,. pliarmacia.

T)i.\llEIRO - Dâ-se sob*-' de predios e
^IXnEIRO 

—

.hie inveiilario3

iiypotliecns,
Empréstimos

do pre-
s. juros de
mesmo de

. juros módicos, Com
Hospício 11, 23, s-la S,

terrenos.

 , 
herdeiros, pagamento.....nisto., em atrazo e concerti

í;",: P«-fnt-«. de promissória».'."-.li-.-c,, a/agueis de prclio•... iioris ou usoirato '
iTrctras, rua'-Iiii_ii"LiLz:^; (üí2.S)J

D«K»ElBO 
_ Eiiiprr.t.i-,77,., i^

-ri- .;:';.",' r'ícJl°? ou "'ligueis, máino
4;-V^" 

"..'-è,--,' 
f, °\'TP ?*«'¦" imposloa

.-.;,./' ..-"-•¦uo. dotal, herançis iiivcn....(..«. r.r-.,.:.-..=. letras «|o Tius-aro, c.m-
-"vmW"' proiniworias, ele. Compra
..,;..- f'''os; ma Chile 11. «j ,0

¦ PI',» * n :;:l;>;';' as 5 dn tarde,'dia-
Í5-_-_5 S) S

-jnip.-íi e vi-:;-alcuo, rua do Ito¦A V-.ir.iM. (__4j6 S)

II. Bnldns Von Plnncbenstnin
Esp. em obturaçoes a ouro platina,esmalte c extracçõcs completamente

sem dòr; colloca dentes com 011 semchapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita para-mentos parodiados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Rua Marechal Floriano
Peixoto 11. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana.

cura os tumores
urinaria,, genlt.e,/ ,".' ,S?S £\^mento. uterinos é vaginaes e reruhríáa «nenslruaçío por prícesso seu. Ap? ira

iquebradura) sem ose e hérnia
nerfeiinn-;,';; :"" ÍP*""0- Consultório"eitamente apparelliado; rua Kodrigo's VV_"l ?a í"? ,da Assemblí?-,,-"¦ ' di tarde. Teleplione n. j.ci,-Senador Uuzchio 34a. (J3483J

il
das 10 á'
residência

rkllH irjri*t_rw, _ AMI.I

I U.'

DE
CURA RADICAL

ias GONORRHEAS
Antigas ou Recentes

j o suas complicações
te"íii'().Y™ÍIíe.RAQt7íIV"í(.í'í;íufo''Un-0n(f,SF«bri,.auí,'.

*y __ c,xb PnixciPAns PnABMAcus do Mundoa^^tahelecimentoo FUMODZE, 78, FauHourg St-Danlt, PARIS

AMERICANO' 
FIGUE!

especialis
cxtracçiSeí

.. completam-n.•em dfir c ouiros trabalhos sarairtidos :lyatema aperfeiçoado, preços módicos «em prestações, -Ias 7 da manhü ás o do
j noite rua do Hospicio n. 222, cantoda
; avenida Passos.

(om desejar

LOETVL

Sellos para colfeções
Compra-se c paga-se bem qualquerquantidade ,1c. sellos nacionaes c es-trangeiros, assim como moedas c meda-lhas antigas do .Brasil. R„a ,. de Mar-

(4124 j;

Cura Syphilis, Rlieiinmtismo, MòlertlM ih P-n,fcczemas, Escrofu as, Toniorcí I loira., ,m 'ciliares, dores „?3 ««sos, li" iiros" 
''.l, '" """'

<;as resultantes de imnuícias d.doença-, purifica

Dc ordem do Irmão Juiz fanade do b. Braz, comniunico q ¦- eaberta -çoiiçorrcncin 
para arrendameido prodio do largo do Uosario ;¦proponentes se obrigarüó a todosônus c indicarão as vantagens queleccrcin. As propostas em carta fée!da, serão recebidas á rua do Mcrc-34, ate o dia __ de junho próximo.O secretario, A. Penna, (R -.-

PÍLULAS
M

Curam cm poucos dias as ni.,l—i .do estômago, figado ou intestino."listas pílulas a|é!n jc tônicas, são -.-
dicadas nas dyspcpsias, prisões deIre. moléstias do figado, bcnáuseas, flatulcncias. máo estar rwoao um poderoso digestivo e reguiari.«Mor das secreções gastro-intcslinaes,n venda cm todas as pharmacias. Dr.posito: Drogaria Rodrigues, rua Q.Uias, 59. \.,d,ü f$soo pe!o corr;imais .ioo reis, r ___..,

VCÜ-
In?,

o mais poderoso
-niKiie fortalece

as doen-
Cur

o organismo.

Licor Vegetal Bi-iodado <lcp"Sí;™'. 
p^^iã"^-" >'=-«««-i« = ar„.

— DO
Plico, Álvaro Varges

eco 5$00O,

MALAGACHETA
,. dircA)Vendc-sc mna partida delainbeui tctn

rua Larga 19
mineracs.

Laboratório: Av. Gomes Freire, 99Toi. ísíoa-o.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

DENTISTA AMERICANO

inventa
- A, i".
¦brado.

I.'.'."i
Sil c.

AKREtíA.-SE r.c fazer limpeza 1'iv-ios ,ic machina dc escrever, de«« s>-iciiias, ue inachinas de cos-P-ua qualquci'unas

•1.1

;:i

¦i'. rc iislr.-i-lora-s
encres, por p,eç0 razoa-.••Hi.i.i.1 em raacliinas autôiiuiri.

loca n. 5j, _, atiiior. Tel

<4742 SU

•se vm* d<» metíij
puna de meta; cn

Para tratar com Jos6 Em,.~

MACHINAS Singcr _ EntreAU-prcstaçõcs dc io$ por nic?cerw-sç qualquer machina
çlioiiiados; telephone
da Republica

m-se em rUU.tTO
I I Lon- \:Z liiii.i, a pesaa altendc-sc a I Buenos Aires n 

"
-•). ..Norie; praça llospicio).fabrica dc rolha.--

Aluga-se com ou sem mo-¦s t!c tratamento; rua
5'j. sobrado (amiga do

(S430 S) J

VSTCKA _ comp¦ 4 paia empa Ias, d«

aa Republica n. 189/fabrica Jé rííha,. \-PPPZlL (S43Ú S) JüülEJ 1 RnSflF^7 <;^"~^~-

°_J__J__l>J!*____ (ofi Ts «'V" " P'^' ^'^I77m-predio¦ k nmo e Hii-po .-. pessoas dc coiiiiiierdín
O ultimo moaelo ilo ToIHciips GtSraKii-.".?' ,'"mV «"a n:a ^ dê
yeleBanles e chiesj no ,1,,"" Viu lP±_lí__.Jp P:.J___^<>' WooS)j

USSjj S)

¦I^MPHKSTIMOS •
tlieci*, moveis,

da Mi-c:
lar.

IA.M
li s;

¦¦••:¦_),)•

Com

i) I
¦ ic pequ

ia incsn t
: ei ;:.

I^OKXKCH-SÍ
.nirla
fatniiía

Ereirc 1

íi1 KAV

aa promissórias,
.alugiieis, etc.icorui an, ^;, 1

(5448
"'.1 familia, dá-^e pen.1 em doiiiii-illoi ,; r!;,
;. Comida iriia com

(1S3SS) S

variada peuTü
! r«-\'o módico, nn '
' A. (.18.1.1 S) S

Ç) ultimo moaelov/elesnutes e clii
i"iiiiln n Mini',
••1111 Sacliut
(loi'. Kx-coutra-mostrn
Baiiuict' n Xiisci

Mcdicii Jo

ICfOO.1

4:j?ooa
lO$O0Q

ver-sc livre
dos atrazos
da vida, sa-

«iode pessoa., ü amizade" a,,^,";
comn,L-0!1S "e8oci05. tf" felicidade no
ci- I 

°' traUlr .'O11" as <'«»-
cfl n, -° W: ''""J'"'' l,or '"ais diffi-
tl^ÂT'A-P--' tr"""l,all,üs scienlifícos egarantidos, dinja-sc á rua do Cuperlino» mero j, estação dc Quintino Bo av-uva .enviando cnv-cloppc, sellos e sub-1

'"[¦'. 
^00°: com talismã 5.$ooo;por escripto, loícoo: com talismã?-'todos os dias: realiíarem por mais

v. ca. quer comprar moveis em
Lm5'?-""' , ??.r. üreços liaratissimos«em fiador ? Visite a casa SionSenador luizebio ns
Phone, 5.109, Xoríe.

1'7
S. 18.

a rua
tele-

l.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem

Ções, por
gando-so 1
fiador,* na

comprar moveis cm presta-preços liaratissnnos, entre-1 primeira prestação, sem
telH*qnp^,0áÍtí3".d0S?,í£,S

600 kilos.
Para tralar -;

(". 5420]

rf.fi2Sf'&

'a Silva.

Mosai1COS

do TaiUcurs
110 .losc- Ml-,ie. Julm Mh-niKla, imIQEXHORAS¦1-, esa. da ilo ouvi-1 P, "'andar o

llllS ViWiix
n.S('iiut.|i(o.(j;tQ47) S

Ren-ísu '¦ 2.-C0BI«ttí««-M«caixa, A.- L„
prestações,

desta folha.
(4460 S) ;

inglez, caixa
de .$ioo), que
llios,

(lucreis s
endereço

:r bellas ? — Só
.ao .pliarniaceulico

Postal i.ui fincluindo sello
vos rciiictterá os conse

(4-|ii S) .\I
TTMA mo
y o fran
famílias; 39,

Cr.ivn.a'
lc Mire;

DOU
, lllntl

papel

'"'fc iiiutass,
i»ara marca'

Imibragctn i"'' on.-i.ies e
;" andar.

(;MAM..1|-||,-A:.;S 
- 

^~~
a if romíül." 

:S- x>:"«'"
.-...'! .. ,uml>iam-so u=.-,das. (i o:; r h vende

1 '-•g-.iaí.-i

oaruiibos,
.¦'¦' em abo
' t.'ilie <ii.-,:.

porceroiias.
C'>39S) R

— Trocam.
-<¦ de $500on.certam-se

.1 CS, 2.i.

(.ns.- Si j
Com nra-

SO (lllillí)iipr
Oraphif • Pl!im6?gina,
:...a..ti,l,i„e.,„Lm(;-I1V,^'1;-.««ras, on arrenda-se qU. lm,eilugar nara explorar. octTt..com amostras a lon, ,«,!.'

oça franceza, de família ensinai<«í por me,-; com eni ása ua Conslituiçio.
l.toj.s SI T

Formado ptla Faculdade deKio dc Janeiro. Premindo com inedaiha deouro c cruz de mento Industr:".-,!, na Eítbo-«ícao Internacional de Jlüano.
EftraccjM de deles sem dor, Je «$ aDentaduras dc vulcanite, cadadente fícoo
Coroas de ouro de lei,' de aoS a
Obtiiraçuca de dente;, de s$ a, .
l)r:;Ige Work, cada dente, de

Conceitos de' deniaduris.* ." .' 
'. 

\_\__\ir.-uialltoj garantidop e acceila pagameiitil -
em. prestações. Todos os dias. Rua do Hos JOCtoi

canio da avenida Panos. ! COlllin0{lo

A*

za-se o quc; dc.^c

J«!«U..r distancia^o^klado66^ «"
rrnea chronica e '
tida, com brev.

Cono
impotência, cura garan-cs medicinaes.

— Svsystema americano, Pn

•->. rua «la Alfândega 100. (36S8S)I

nb ¦

PICIO, 222*

PABTEIRAS

nr.i ,'•+ M .!.;.! i_ 1- ._.i._ .

viMida

dór
tia ill o

UTERO-OVARIOS E ANNExÒT
,Jf.^„0.U1? d?s «noloslias desses

Cui-valUo. c do effeito socu-
>'.me„(os „,.„„„. TuchTo,^0"a?"»"!^ I,,(f,1!lm"i,v"os' «»"nas ,1o lll,, e dos Estados UopÓsitnViòs /Rf^SS?81" »"«''»>"•
lini 

~"~ H"" r (Jo •'"'"•''" m IO. AIf|,|'<l« (lo Carvnllio

JKXSAO - ne casa de familia d-,=fornecc-se, faria, bastante variada
scneios de primeira, *. -0$

ema dc Madrid, trata de todas as doen.
ças das senhoras e faz apparecer o in-
coiniiioJo, por processo •cieuiilico e sem

nem o menor peri«o para a saude; tu-
garantidos e pretos «o alcance iii

I todos, Avenida C.-viies Freire 11. 77, trlc-
Iplione 11. 3.643 Central, consulUs graus.tm lrc.r.cte ao tlieatro Republica,

(tí as.-.o)

le.
e :cii,i com

S"11??,"...,4 :u" Coronel" Cíbrití n. 5 a 
(3578 S) J

sourn ' C013 urgência
(1

s dispo

J. «sn de família; n« rua".'l-.íli''-'1'!.''5 do Machado
131

Kio do Janeiro. Caimreio 1561. ,l

<iuer 1
s

iiurto
do Cor

u r,-i

\SAO
tissínio

1 íeiia, de
'io Cattete
(4«i6S) }

venda rgen-

/4K.Vril--ICA.SK hei
«JT treçar ti rua liarão n,;,,<ant. campo Alegre), -ama
raçí limam irtiueza de corI.i.i-.I.i, «íue. responde o nomee que fnjiii no dia :5 do

/~*.KAT1FICA.SE a
vi der noticias de
preio, t-a.-i.i
•;oin d«v'i guit.maio, da nu

peisoa «iv
:ia ti

e en-

1'iiizenia nia.
CIIAKITA,

cor:çijfç ______,—i-âu
ia 0.1

500Ç openat. Mr
to* a (.;. Keiu"'
rem São Clcmenie

0-On*r ?rtó«""A~ííimia dc algum captai, na a •craçoes de fácil extracçâo e grande-"YJT__U:"'hh'°r™ á rua llrab<¦• 4 - Cascadura, das 9 ás ., horas.

ÇJOÇIO, OU SÓCIA,*J l'rccisa-se, com
gmentar uma fabrica detc, para 12 volante;no aluguel c tendo-sc

- t

fcsfí^saEz -;

Usem
Nanforre. Fácilo liygienioo.

i «"iisns (lo cirurgia.
Cario-
monte

diz tudo
com cia-

reza o
(jue se Ideseja
saber,

Pl,r mais ciif-irnigavalmonto e

H-ÍOãl

0 MAIOR RFGLAME!!

Companhia HMnl e Con:{füc(ora
(i&™£A1' R[i-"-'ZADO, .-oo:,ooíooo)

_ MATUàlAES DK 'ORDEM
Cncarrcga-se Umhemi UKUWl

..^T„ r ««"servação de prédiosMrucíSei, recebimento de ,.;, g";,Pra e venda de terrenos < ' ¦¦•*'
ÇPJ512* ,rl'"'c sn rrlacioneiit

i;rosi'i;ctos i-
Kl A DOs «'--

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Camomilla, Rhuibarbo, Calumba 1 Pc-
psina) Formula de BritoÁpprovado e premiado com medalhade ouro. hífiraz nas digestões mal ela-üoradas, dyspepsiaa, vômitos, eólicas rioligado e intestinaes, inappetencias do-¦ es dc cabeçc c vertigens. Vidro síaooDepósitos: Drogarias Pacheco, rua

| tios Andradas, 45; Carvalho, Io de
j Março, io; Sete dc Selembro ns; Ei 1

99 «• Assembléa, 34 Fabrica; 1'liamiaci..fcanlos Silva, rua Dr. Aristi'
i n. .'.-.;. lelepbone ii. 1.400,

des l.oi
Viila.

(.10S71

A "GARANTIA OA MüZONIA"

2'i:(.-.' m
ÇôliS A'

predio», reeoii-
 com-

'Je Iodos os ne-
¦"'in immoveís,

MXPI.ICA-
Tel« OURIV.1JS N

I preciza dc empregados para lr.'-]li„
! rem na augariação do seguros n. -:.¦ c:«;m Nictlieroy. Exige-se refe

paga-se ordenado o conintl-lix-poncncia desnecessária, l)iric::, sc por esçr-pto ao sr. sub-diclicando as referencias,
; Branco 24,

! dade
i rencias
. são.

tircclor,
Avenida

in-

Ki ile T.i CALCADO'

liei
Dao-s,- enicaras, copos, pratos t;cd Alu.

lula;::

PENSÃO FLAMENGO
am-sc

rnaliza os trabalhosueeis (jue sejamiiiita o mal

I£vita<c
1 usando rs

velas sn-
üpticas. São Inoífensivas, conunoJas

c de eíicito .«eguro. Cuixa com 35
vcía. 5$ooo. Pelo Correio mais $6oõ.
Depositário; praça Tiradente» n, 62,
pharmacia .Tavares

CARTOMANTE

com 1;; 1,1$.)o,n 
urgência, para ,iu.

doces, pastelaria,
sc peque-;"" ¦¦'.:¦¦"¦¦" - - ti«iofq£{ %>_ ¦

e.ntr ilinhoira diariamente, niicrcndoprecisando trabalhar mas .?« ,,- ílogar dc caixa, sc o intSidcrchamby n, eoó _ Meyer

PART©S-n,^T^3
cura,
sües;

II,IU'¦or, •„ cavar ouro. Carposta resUníí do Cor-
íi-ioo S) JII rrVPOGRAPHIA. Ilthographia, ,M

pEXSAO 
- Dá-se '"

mili;

Ca
(511-0 S) ft

DEX5AO
dom

utrea

'.cisa de familia,iii".-., fornci-c-se, á 1
' n- 3- Catleti

a cav
a J'un:c;!it
ir Dantas

meiros sérios
de fa-

11. ;o.
(3702 S) T

; 1:111 zs
inhos.

rua Tiieo-
5 13.
(4/Ü3 S) J

lugar

n
DK. ANDRADA,

corrímentos, liemorrliagias e suspen-de ir.odp simples, evita a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer oincommodo, sem provocar hemorriiagia,

NA GALLTNDO, parteira do HospitalClinico de Itarcelona; consultas diárias
graus ,.0-i^ pobres. Acceila clientej emnensío. Consultório e residência; tua iloLavradio n. 111, «obrado. (44,8 S) J

— Inspirada ebecco da Cariocs
Silva Jardim.

brasileira
. , , . Ko" Jardim\erdadcira, Consulta»,-¦o. ltnlrada pela rua

I3Ü0 J

,- n'a's '¦ cavalheiros de
,_\\ H °i,lmos W,J-<-m°s ricamentení?SaMo£.pea ?ou?r <ie

11 ,., ' 'raia "o Flamengo,
-—J J 3180

DP
plica o
ííícaçio
pratica,
suspensão,
9 ás 11 e¦.591, Central.

MOLÉSTIAS DÃS SEMHOSÂS
S«i322.»l» ANDHADB esPcdalis, ^^^ jpS A GRAVIDEZ, Jor MCura 

"r-i!;iV""j"" 
í s"1:,|c Ouin»B .„'«_, ...

..~ 1 "1"*} das l.cn.«cm dor. Ko,, sete ,Ie

Ri:
çado
ças.
e itiaii
visitar

da Cs.;ürtifíuayana n. i_(S
para homens, senhoras c cie».lista casa e a (jue melhor senbarato vende, por isso convfieste cstabelecimenlo. J y, ¦

fic;i jjroccsso dcseientifica, "sem" 
oS". Ps__*\ S.EMPHK

com brilhante resultado. '"••- nrçJ«J«»
Çtc, sem operação ide 1 4s 4. Pagamento cai prestaç8e« módicas.

. ''"ic annos de
nagias, carrimeirtos,
Çtembro 11. iSS, das
Cons.; frotis. Tel.

CASA PARA NEGOCIO
Aluga-se a da rua Cachamby n, ,4mesmo 110 ponto «los bondes, própria na-ra quitanda, bazar, armarinho ou phar-macia; trata-se no n. 236, com o sr.Pires, estação do Mcycr. (R -_,._

MOOISTA

«NA DE ESCREVER
se uma pequena, cm perfcit««r Pi.ço niodico. Cariai a V—. _Ja Lm s6- _JL-í_}'

ESPIRITA~
Cláudio Pimcntel, com seu poder sob.oceultismo, continua ao dispor dosc_ distinguem com a 6tia confIjpnsiillas sob qualquerl'lora Indígena, Acre:rc, 60.

que'.fiança.
mplo —

(õoSj /,

MME. PASSAREMlaiem-se vestidos chies, preco modiCO

(j nçaivcs ias.

Casamentos trata-se com
brevidade,
mesmo tem

vil .-5 ,- certidões, ci->n, ..,.>, ,c religioso, co$, inventários
S^ss/uSí.0 4°,Ido' i«««flS:
conde ,?„ p- 1, Sc!,'t*«e. á rua \'is.conde do R,o Uranco. 3.-, sobrado. To-dias, domingos e feriados. At-
dos os
tendem-sc
Telephon

a chamados a qualque
Ç n. 4-540, Central. S

r nora.
1644

PARTEIRA
Con:

••»
longa

T.icm ciicontr
uai gato ;

pescoço uma ,
ac fugiu 1:0 dia
ciba a. Sj. (t"

a:;.-,-?,
-.«leira
¦'.! de
1 S)1I

pEXSAO _ Fornece-se-f c:;'.-i de familinnque Vailadares 64
ineM, emmineira; avenida IL->•sobrado. (51348) K

TTM CAVALHEIRO precisa de -
iferns1 hlrií^n-t"^0' par:1 dei!"„S;,-

lU^c^r^-^- 1««Ãta Para° c=uiptor;o deste jornal.
(-cóc s) j

HVrOTHECASgrmitíes ou p
na cída.Ic c
e«(;:enas quaniias; ra-1-«le.: e j.i.-o mouico. Informa o *r, Pinien

l.i; rua do It.sr.ri.-i c. 14- sobrado, fun.dJ__ (47S3 S) R
Cura-se com as trar-remédio vegetal, viu.

Ceará. Encoiitm-se n.i•''• 99. C4573S) J

IMrOTEXCIA 
—

rafas «le eatuába,
«O iíj scrúo do
ma Santo Cliristo

•ctr.de.
l.\f Vendem.:

ü;;;-rai
<¦ g-.-.-wts parti-
La ci ara ». iop,

(374 S) R

intíf do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de fWarço, 67Presidente—ln?5" t,i,,"!— >-«" •

A verdadeira
iitnie. Palmvra

pratica, traia de moles-tia;, de senhoras e suspensão, por umprocesso rápido e garantido. Acceita | —
parturientes em sua residência, áCanierino n. tos. ü. <

Internato A escola america

Ctos e colunaram CUI 
'''-'¦"¦PÇ

(S)

SYPHILIS
essiíxcm m;i»i;n\Tiv\

il-onnuta de Brito)
deAPo^rc,,rã;PremÍ'ada °?m mcdalh'

t.'<)\-

QUERllSSER^BELLA?
Usae o EPIO£RMOLverdadeiro amigo da nello — v»n,in .„

perfuma.iL, SiSacil^S^^011"3 a8
VIDRO 4«IOOO

VACCAS T 
~~" -'---'

Vendem-se duias dc boa raça. 'endo
llw. v.rna com uma vitclla c outra cóm bar-

íú? Ê!J m"°S' ^ Pr « SStWÍrua Getulio n. 31a (Cachamby) Mcycr

Professores e Professoras
LÍNGUAS Tn tíiua professora de

.—finas, (lisnoiiiio doa numas horas da nianliã. acceitaiiiiniinos dc Francez, Inelcz
len  ¦¦¦ ¦
1)

Impotência
Riíiiío dc força?
«Imente pelo pod<

1 Dinheiro,

HjacuUt;õs^ pre-maturas, fraque-ra sexual, emma.
|»wimento rapi.

seular VI.

pequenos em-ires

João Ribeiro do Oliveira Souza
Director

luiuiioü uc x-raiicrz. Inelcz ii Al- „„.... ' alugueis dc predios mV.,fii.n,. práticos n theoricos « ru , l-Pp c:" **_*<*** measaesf riaPfi:a Carioca 47. sob, rs 4S.tris . B0 "' "• de ' &* <¦ WsoS) j

inglez ^1^5* Mande

Ura
quarto

OUARTO MOBILADO
moço,
con, 0^^"^ m

cia uma «-asa .„, c,.,„'?' 1.efcn;n-
kmilia, onde s? ^"'V^."»^^

J sooo

ri ¦ .In»„». j" c,n|,.'«es. hoiibas, i»r
bÔi-bi- Í,,C" d-01.nar'z c dos ouvido..uoibt.iIi.is, comichões, dartliros ia,eezema erysipela, syphilis e rlieimai,mo antigo c recente. Preço 2Í.0Ò
do- And'03.' Dr°8an.as Pacheco, ruados Andradas 45; Carvalho, rua i< deMarço 10; a rua Sele de Selembrn-»i, e ««¦ a rua da Assemhlca «. Ks-brica: Pharmacia Sanlos Silva rua DrAristides Lobo 220. Tel. 1.400!'Villa.

PEQUENA FAZENDA
Vende i

Jl£í^Jj|C3tcJornal paraO" p"Y"fMkumm
Quereis vos habilitar

quer academia ou no i" ecurso de Preparatórios oucionam profestores ds todaNormal. Avenida Rio Bran

coni segurança p:!ra

co. 106 e loa. os 'llMS a;S"ns da E,

i 1-, —Agrenor BarbosaHanco de Deposièoa e Descontos
FAZ TODáS áS OPERAÇÕES BANCARIAS

Jirttico, Mr. Tc-
l« garante ír.tdnar
em ses metei, 105

da Qiutanda n. so, i« an-
doralcilio./por pre^n mo.ii-

(:i)ij J)

1 PROFESSORA
c thcoriá, 1

luto .Vaeio
mnoa par.i

de

de Mus

piano, carto, solíeia
auna do Ir..-i*j

módicos
Bevilactp r-.as pa

iiustca; prepara aial' ao mesmo; nrri.-oj•l li. Jforeiiti, çi4
(45/S Sc__ 1_\

210 reis em selloi«em vicie, pela'volta do correiorecebera para ririrsos c.K:av.ira3. tittetc nll.vranil- CR io..)
Tintura ideai g__.

rantida, para res-ao cabello a sua côr original pre.

.1 vo
'23,

ilmes dç ,
l'ipcl.-,.-;:i

COLORINA,

-¦¦ -^'.iiiuiia Dam fvama. * ,' annos da*Escol» Nom-f> C a£?"s?5o cm
c«»" Norma, Jo In°sS!Í? ^.^'í^^-v
to, :

HyPNO-MAGNETISÍ
«iscola

Quer

{lucncià m 8 liç5es Dod,">- in-

aJ-iuíril-o? Toniae o Curso?. na rua Mar
lições podeisiijcnciar aos outros I Processos ranldnistgundo o Yoguismo. r*"P,„^d

AMA SECCA
Precisa-se de uma, entre

,.-, dc --%-imzT .cata
B'C-t

"09 para tomar ron-a^ f 2S a""
Ç» de anuo « Sais ^le«Uin'a «í?^
B'c-sc refe,-ei,c;3,. 1 , ^r ços- lt:'''cs- Ex -"^____l__. R 496S In, i,9, V K..K TL

' *•¦" V".-T. Isabel.

GBJNOE JRMJIZEM NO LARGOMULÃPÍ"
áííSí? -«***-» «wwwnta ou castão!;...

Çreío loSaoc.; pelo j Mn«u«pe n. S. próprio pnra Ti, " 1™**° na rns
pqwito «ral. n,a ¦• J?« Compoiilii» oS^SH,**£' í^eqnim ou ,'

» Vu,'oikío (lc, Jf«.estanrante. 'Xrata.
«Io fiapucahy

Je tima perto de umada Central, ?J|2 horas desta capital,com 40 alqueires de terras, 60 e mai»cabeças de gado, produzindo 40 litroe
i-r 

"lt dl,ar,os' il»,'rna« dc seila, regalar casa de morada, boa agua eraiidcpomar, moi,,ho. bons pasto? de «ptogordura e jaragtia, capocirSes o uni»pequena matta; informações por favo,a ma do Ouvidor, 134, com Frota.
(4183 J)

TUBERCULOSE
«do Pelas noíabiüdadcs medica,paiz e^da Europa. Cicatriza os pulmões,

IV*0; , 
fr?c''-' anemicag, dyspqiticas,

dan lí, nCm-Ca5 ? f0rtak'c0 os "<¦••'¦«•dando o vigor da mocidade. Drogaria
Vidrou J ilh°f' R"1 Uruguaj-ana? 9,.
~LÍe altcsta«|osl (J. S«4>

dn.

BILHARES
¦ns, emCor.ipr

SS5A?t8(a™ e» Perfeito VslãííoPICtos. .PratA-se 110 largo do Ros
íegunda mio,.

...Itt. *"4)

t.JV-^i^JfcU^t,....,,
¦mi 1, r_,_._^.



¦ajagSKHro*" ¦:
ume

'ZúfUr'ié~*"i'¦ 
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 29 de Maio de 1910 !!

,-.g*-—******,-*— ' m*u**al*eBeeei^me*^mmÊemmmsmmmaÊeam^mmmmimM^eÊtmmmamuMMm\m*auimn _____ mw——, __ 0 PBDMfTfl jj M TOE
tVXO 60
c cinta

1 U.ocia.ão dos proprietários da Alfaia.
,.,*¦'?•.' «i- Manâos. das quaes fazem parte
?/ primeiras casas no gênero, vem deste
V iV ciiimiiinicar a quem interessar jpossa,'„. i.reci-nm de bons operários'-'-bilitodos em obras de manga»'.'..,', 

lambera obra nieuda.
i" nor isso todo aquelle, que esteja «m
ídici.es, c wicrtndo oecupar os ínnume-', 
! locares vacas, deverão logo qu" apor-

t« nesta.
íototí,

, i mia ma

idade diridii.se aos 100.000 Pa*
ito á rua Municipal n. 56 ou na

70 ú Alfaiataria Colombo,
quaes sc coinpromettr.11 a mantér-lhe'•¦ 
ei elíectivo. ... , .

Para orientação dos srs. officiaes abaixo
..vicimos a tabeliã dos .preços «ue ee

n 
"1" 

nião dc obra, e de cujo fiel çum-
Tlínento Riinantimos. sendo a Associação

nriiicipal fiscal. __, ,*,* •'__,
i'*..,., f.oS; sobre-easaca. 55»i smokin»
t« fraclt, 40$; j.qiietáo. 30$: paletot,

¦V (.'ca *>$ e io$; cUlcte, í$: bnns:
,.V|ot'. 10$; calça, s* « 6$; cnllete, 5$
(¦}«.':. (K 1153)

Casa mobilada por3a6mezes
Vhiga-sc uma na rua Barão Scrtorio

•i- para puMicna família; trata-sc
,.', ,'rá dos Ourives 49, AlfaiaUria.

4133 J

AUTOMÓVEL
Venile-se 11111

XAROPE DE LIMÃO BRAVO E BROMOFORMIO
*--* DE QUEIROZ - S. PAULO *—* '

Poderoso calmante. Os resfriados, rouquídões e
catharros bronchicos desapparecem logo ás primeiras
colheradas deste poderoso xarope. Não contém morfina,
e, por isso, pôde ser usado sem perigo.

A* venda em todas as pharmacias e drogarias do Rio.

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos de nosso dever prevenir 03 con*

sumidores que
çado V'-Ux nos,H

em virtude do «ito a.can-

RUA SENADOR DANTAS
Familia de grande tratamento -c- dc

irrcprehensivel limpesa aluga a casal 011
a rapazes lindos salas e alcova de írente
com ou sem pensão, ú rua Senador Dan-
tas, 82. J 5229

recentemente reforma-
com 7 logares, autor allemão N.

f,., pela terça parle do seu valor.
t 

' 
lèr c informações na Garage

il á rua Silveira Martins n. 110.
(J 3180

PENSÃO UNIVERSAL
'lia n. Geraldo n. 80, esquina <Ie

A .cuida Kio Branco. Alugam-se excel-
i«'ii'._5 commodos mobilados para famir

,'e cavalheiro» de tratamento. Cozi-
«ha de 1" ordem. Com ou sem pensão
Acceita avulsos. (S 980

BELLOS TERRENOS
A Companhia Predial "America do

Sul" está vendendo, a dinheiro, por
preço reduzido, lotes de .terreno nas
ruas Aquidabam, Maria Luiza c traves
sa Aquidabani (Meyer).

SO' ATE' 20 DE JUNHO, depois,
preços antigos.

16 — Rua da Carioca — 16.

CURSO DE MUSICA GRATUITO
Na Avenida Rio Branco n. 127, sc-

gundo andar, acha-se aberto o curso de
musica dc Mme. Seguiu.

PROFESSORES: üe canlo, Mme.
Seguin, discípula de Isnardon, do Con-
servatorio Nacional, de Paris; de piano,
Arthur Napoleão, do Instituto Nacional
de Musica; c de violino. V. Cernichia-
ro, do Instituto Benjamin Constant.

Inscripções diárias, das 2 ás 4 horas.

Papeis pintados
g Vendem-se papeis desde 400 réis o
ga!õc3 desde 1.000 réis; na fabrica da
rua da Carioca 11. 41, moderno.

J. 4.105.

fl Nofre-Pame de paris

tini apparccldo 4 renía por .preço; mais
vantajosa* numerosas imitaçües que, embora
tenham um brilho perecido, sua intensidade
apparcnte tlcínpparecc rapidamente, seuao o
mu consumo egual ao dt qualquer outra
lâmpada dc filamento dc metal.

Por isso, quem desejar unia lâmpada de
i|j "watt", (leve comprar somente em casa

• lc toila garantia 011 constatando ante os
apparelhos a economia real da lâmpada nue
lhe nfíerecain. — Avcui-U Passos, 3t> e 3»""
LUCAS & C.

GELADEIRAS
Vendas em prestações.
L. Ruffier. fabricante.
Rua Vasco da Gama 11.

| j
' MM». VJEITAS
; dU-TOMANTI. estrangeira, vencedora

eniii' lugar no grande concurso de eu-
t-iniancia do apreciado semanário O SU».
url*no". trabalha com perfeição na seten-
cia ido occultismo, diz o preKUle e preuiz
o flituro; desvenda qualquer mrstcrio ua
vid* concerta qualquer ditficuldad- eni ne-
gocik, faz reinar n paz no lar daa fami-
fissil une os desunidos. Possue, a» verda-
deiras pedras do Sivul, vindas dircetamentc
d..-, Jerusalém. Poderoso talisman conhecido
até.ihoje. _ .

ttua 'Ia Carioca 65, a* cindir, entrada
pel», beceo da Carioca 23 e rua da Carioca
«S.-lcasa de loterias. Domingos e dias le-
riodos até is 4 horas da tarde

O 50:7)

MOVEIS

i6t>.

APOSENTO
Aluga-s * um quarto mobilado, com
nsão, a ciurI ou rapaz solteiro: na

« das Laranjeiras 105, telephone nu-
eo ll-St, Central. (R4964)

COeSO DE PREPRATORIOS
MENSALIDADE, 25$ooo

Diurno e noclurno. Professores do
•¦In, a", Rua di Assembléa n. 9S, 2°
idar. J 4<>«

UM BOM ESCRIPTORIO
Cora dois compartiinentos por 70$.—

Trala-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.
S 1646

GRANDE VENDA com o desconto
de 20°|o em todas as mercadorias
Xarope Peitoral de Desessartz

e Alcatrão da Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela lnspcuona de Hy.
giene « premiado com medalha dj ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso peito*al cura radicalmente
bronchites, catarrhos cltronico3, coque-
luclie, asthtna, tosse, tísica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipaç5íi, rouquidão, «nffooa-
çôe», doenças de garganta laryngt, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$joo. —•
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das 11. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
e á rua da Assembléa 11. .14• Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Ari*
tide.i Lobo n. 229. Tcleplioue 1.400,
Villa.

MME. OLGA
Alia cartomante — Fuz com que os

amantes e os esposos se entreguem de
corpo c alma e faz todo c qualquer. Ira-
ballio, sendo os mesmos garantidos.
Consultas a?ooo. Tem um breve para
o socego do lar. l're«;o io$ooo; cor-
respondencia com 2$ 100, cm sellos para
a resposta; só attende a senhoras-, á
rua Fernandes n. 19—.Engenho Novo,
das o da manhã ás 8 da noite.

(R 4851)

OURO

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

nor aluguel mensal e módico, todos OJ
moveis: rua do Riachuelo n. 7. Casa
r.íijri-sso.

riatina, praia, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro c de casas de pe-

1 nhon.-s, compram-se á rua do Hospício
In. a:6, unica casa que melhor p.aga.

J 5SG*I

CUgA DA
TUBERCULOSE
Pelo especifico do Tle. Nasrimcn-

to Pereira, empregado lia 10 annos
com grande exito, no; hospitaes de
Lisboa c Pnris. linconlra-se na Pliar-
macia Mello, rua da Constituição,
13. consultas daa 14 is 16 horas.

Mediante apenas eo? são attendidas
as consultas do inlerior e reuicttldos
medicamentos para tratamento duran-
tc um mci — Pcilidu- no «pliarniaceu-
tico DU. J. COI.LJIO iMl.I.1.0,
rua da Constituição, 13 — Kio de
Janeiro.

Â prestações e mellioves condi"
cõe» « só nu ma Soiimlor liiise-
Mo n. T3. — Tclopli. 88S1.

CORA DÀ TÜBBMH10SS
A. DANTAS DE QUEIROZDR.

Modernos nicthodos de tratamento
medico c cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 «3 11 ua
manhã. Rua Uruguayana a. «n.

B 3280

OU
Prata, briihantes, cautelas do Monte

df Soccorro, coniprain-sç,; na praça li-
-Sdentes C4, Coío Garcia. __

GONORRHÈÃS-
j «w» coniplicasôe». Cura radleil {01uto«-M*us iegurok e tapidos. Br. JO*>J
ABREU. Da» 8 4a 11 e da» 11 k* H
-nrat: 64 fu« dí S P«dro. 5a

jtmW -e$È m

{li /• •
'} /

Ssn, ÜAMir.1. Ci de MExnoxçi
Residência: Lirànjciriís — S«r

gipo.Curado do Blenorrlia^K-i com c
Èlixir. de Nogueira do Plico. Chco
João du Silva Silveira,

Accacia Co.inoi — Mi

SO ATÉ JUNHO
TADELLAS NI e H

touotos xtfp lotooosooo
ií. KUA DA CARIOCA, ií

A Companhia Predial "AMERICA DO
SUr," mediante 1anfa provisória neceitá
contratos para CONSTRUCÇAO 1MMI5-
DIATA, ou seja ontrega do predio cm 2,
3 c 4 fflezeS, «a TAlt£LT«A M Çadeanta-mento dc 10 a io •!•) e na TAB1.LI.A H
(sem nenhum ndeantamento); pagamento
ent 73 prestacSes u-.ensacs, a .partir da data
d-j contrato.

Exigem o lerreno e este livre de onui.
Esta rari/a risora até junho; depeia a

Companhia só tari contratos conforme o
1'rospccto Geral.

Pcçuni já scstiros inforniacõej na sede,
da 1 ás 5 hora., da tarde.

NSÃO Mil

SATOSIN
é um remédio t-.nico pela sua ef-
fictícia curativa em todas a- af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e clno-
nicos dos bronchios e dos pul-
mões nos diversos periodo» da
moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tuberculose
comprovada lexercc rffeitoj ire-
troativos sobre a iníecção até
um limite tal que paralysa p des-
envolvimento dos baeillo» d*
Koch até supprimil-os coiu o em-
prego prolongado;

0AI1T0..IAXTI. 13 CniROMAXXB
ESTRANGEIRO

Troliallia com quatro baralhos d_ caru» t
pelas linhas das mãos, fai qtue^ucr tri*
balhos, une os desunidos e fa:: reinar a
par nos lares das finiiliaj—unico ua Ame-
rica do Sul que. por meio dc lima consulta
nocturna.* descobre qualquer segredo, por
mais ditticil que seja; trabalha ha des an-
D09 Ui) Kio de lanciro, onde se tornou
muito conhecido pelos seus ncertos e hons
trabalhas já feitos; mora na praça da Repu-
blica li* 5 -annos, e sempre sa tis fes a pea*
soa mats c.tiffínte,

Poisuí es vtrdtdeiras pedras de Sival,
vinda» directamente de .lerus»'ciii, iwJtroso
talisman conhecido no Brasil — Consultas,
daa 9 da manhã ii 7 ila da -noite, t;a praça
di KepuWicg n. «a. — PRAÇA DA REPU-
RLICA N. t.. (Et.uiiia da rua Senhor dos
rasiasj. (4) J

15. AVENIDA RIO líIU.SCO, 15
Sobrado — Tel. 367». N.

Coniplotainòutó voformntl» (11**
põe do 40 salas elocniitoniente mo*
bllndns parn fnniilliis o cavullieiroí
do triitniiiPiito.

Boa ro/inlin, bom tratamento,
frimso o peixe todos os dins, ul-
moco ou jiiiitiii- 1$500. Eni assi-
-üiiiittii-H l$20l>. Dinrins de tiÜ.
5$ o 6$000. (5>1«S .1)

Convulsões

SATOSIN

PROFESSOU DE INGLEZ
I.kües praticas c tltcoricas a 5$ooo.

men saes. 2 vezes por semana. Kua Ma-
ri:; c Carros ;l-|6, casa s« J W»

Qi?iiasiai;!!a!i"iM»iEii!iiKi9iiai:!:iHi:!iiBaig
I A CÜKA DA |

SYPHILIS I

Sobretudos, ij »v«ag*3^ «!©*5j
Ca-W^aiPS^eler-i-

UOS DOENTES DO ESTÔMAGO
(pie nos mandarem o seu endereço,
t.cotnpanhado dc nm sello dc 100 réis
fi ira resposta, indicaremos, gratuita-
íueiilc, «> unico meio para obterem uma
cura verdadeira e radical, Cartas á re-
ilacção d'A.Abelha, Villa Ncponiuceno,
Minas. (

JOGA-SE POR 1305000
A casa da rua Sara n. 72, tem am-

plus c arejados commodos; a chave
•s da mesma rua e Irrita-se 1

(lt. 41S0J

nes e
Muitos ternos dc roupas do superiores casciairas in-

glczas de pura lã, pretas, azues c Je côr.
Camisas, ecroulas, cbapúos, capas do borracha, guar-

das-chuva, luvas, meias, collarinhos,punhos, lenços, sus-
pensorios, ligas o grande variedade de oulras novidades
para homens, rapazes e meninos.

Grandes sortimentos dos artigos acima c a preços
muito resumidos.

CASA RIO TRIUMPHAL
S6=RTJA X>0 OUVIDOR-56

A todos as Sras. e Senhoritas
que queiram fa::cr sons costumes tail-
leur ie recommcnda por esmerado, bom
L-osto m perícição o ntelicr de Josc Mi-
randa c nunc. .Miranda, ex-contra-incs-
ires das casas Kauniit c Nascimento
Na rua Sachet esquin; du Ouvidor.

J 5-M.l

é recommendado por summiila-
des médicas brr.siititat e estran-
Keiras.

IA' venda em todas a* boas pharma-
cias e drograrias do brasil.

CÃO DE VIGIA
Vende-se um exclusivamente para ess

íim cuni treis c meio annos dc cdadi
cor raiada, raça lolio, mediado 1,10 d
comprimento e 70 de aluíra por nome
Leão. l':ua ver e tratar com Oliveira a
listrada Real iie Sama Cruz 062. Marco
6. UaiiRii'. (3^41 .')

Ensina-se a todos um meio de M
saber se tem syphilis adquirida g
011 hereditária, interna 011 exter- g
ua e como podem cural-a fácil- g?
mesto em todas as manifestações ¦
e períodos. Escrever: Caixa Cor- B
reio, 1686, enviando sello para B
resposta. p

í.2ini!.9Bi!»ia;:i:iB!i::iiEiii:i!:nB':!;!!S:ii,BE;:ia
M 3-IQ4

PARAHYBA DO SOL
ESTADO !H> RIO 1)13 JAXllinO
Vende-se nesta cidade, no logar de-

iluminado Gramma, um magnífico pre-
dio com boas accommodações, próprio
para familia de tratamento, próximo ás
águas Salutaris, com araude terreno e
pomar.

Trata-se, com o propriêlario, á rua
Visconde do Rio Novo n. 2, na mcSiila
cidade. («M.|.|i-') I

ULTIMAS NOVIDADES DU GRANDE SUCQ-SSO-GRUPO PAULISTA

ULTIMAS NOVIDADES

no 11.

Oiuitndns neln api-ociitdn nctrlti
—:.! AllKlAlli MAIA *—

121170—Slipnlicu—Miiilinlia —
Pãr.oiitn — Motlinlm

12117Ü—t) Cumliuco c o Rnlnio
— Coco Huliiiino— Glilco
5I11116 Xicoláo — lJnluqiie
ruiilistn

<iRA.\l)l'; SÜOOBSSO ^,._>. .."GltUl'0 1)0 LOIRO
121120—Afiiimliiilio—Tiumo

Os (.'liiileirus — Tansío
121122—Vir» .Ncciadu—l^ilka

São Rnn/.in/.n—Taniío
121121—Ouaudo ella ttosla•?!.••

Polkn—A Cnrn uio etic...
1-olkii.

A' remia em todas ns rnsas do
lii-inieii-ii oiileni

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada cem medalhe
de ouro

Infalüfel o» empigens, darthrot,
tarnas, lepra, comichões, ulceras, ecxt-
mai, pannos, feridas, frieiras c todas as
moléstias da pelle Pote i$5oo. O
tito: Drogaria Pacheco, rua doa
dradas n. 45 o Sete de Setembro. Bi.

4110 J

'r

PHARMACIA
Vciitle-se tuna optiman-.cnu. situada,

com consultórios médicos, tendo cisa
para residência com grande chácara
Completamente sortida e l>:m afregiie-
zaíta. Ver c tratar na mesma, á rua
Visconde dc ltamaraty 99. M ..3*9

A igitação violenta seguida de movi*
mentos bruscos dos membros c dos mus-
culos, que ataca as creanças, é geral,
mente provocada pelas lombrigas. be;n.
pre se deve evitar que o mal adquira
taei proporções. Logo aos primeiro"
symptomas, como sejam comichão na
nariz, pontinhos vermelhos na lingita,
máo hálito, inchaço do ventre, ranger
dos dentes durante o somno, fraqueza,
etc, deve-se ministrar o Vermifugo
"Tiro Seguro", do dr. II. F. 1'ceiy,
unico verdadeiro, cujo modo de usar s«
encontra ua circular auiu-xa aos ira»-
COS.

O Vermifugo "Tiro Seguro" do dr.
H. F. Peery, propriedade exclusiva dj
Wrighfs Indiaii Vcgetable l'ill Co.,
uão somente opera a destruição com.
pleta das lombrigas e solitárias ou tc-
nias, mas é tambem de effeito benéfico
tanto para o estômago como para os
intestinos, oiiiiiquilsildo o foco donde
aquelle.. vermes sc alimentam.

Vende-se etn todas as drogarias •
prineipaes pliannacias «lo Brasil.

WRIGHT'S INDIAN VEGETAULB
FILL Co. 37-*. Pearl Street — Nova
York. E. U. de A.

1SOQ0 0 KILO
Café dos Estados. Rsle deljcioss

café é rigorosamente catado, moido á
vista. Rua Urugiiayana, «.-squina;da «Ir
Hospicio, botequim. S .|>ltl

MME. MARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado era

Londres. Berlim e Moscow onde ad-
quiriu <rande pratica sobte occultismo
faz trabalhos para o bem estar, assini
como regula nego*-ios mal suecedidos.
etc. Vain inglez. ailcniáo. russo e pn-
tueuez. Rua do Lavradio, ,-,ó, (4183 J

FRUTAS
Goiaba, caju', cidra, figo, maDga,

maracujá, pecêgo, r outras fruelas do
paii, compra sempre a l.ouipaiilna Ma-
nufactora de Conservas

Rua D. Manuel, .13 •
tal, 5,"4«

Aliiiientic.as
- Caixa Pos-

(3O.S3 J)

PENSÃO RiO BRANCO
Mugam-se a famílias distinclas e a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos ano-
tentos a preços razoáveis. Cozinha ae
1» ordem, Kua Fialho n. jo (Palaceté
Eial-iio, Cattete-Gloria). Telephone•.Cen-
trai 373*- (R4lo)

SÓCIO PARA INDUSTRIA
Precisa-se de 11:11 com 10 a 15 contou

liara uma fabrica de artigos de primei-
ra necessidade que se «:;«!«• a dinheiro
c diariamente, installada em edifício
próprio. Cartas a Bruno, neste jornal.

.181 J

ESCOLA NORMAL
Convidara-se os responsáveis pelo»

candidatos ao exame vago do 2° anuo
da Escola Normal a. comparecer hoje,
ás. 4 horas da tarde, á redacçâo da
Vida F.scolar, rua da Alfândega n. 7.1
(assumpto urgente). (5-l.í-J)

Aluga-se
/'culta

o melhor «Ia rua Salgada
;,S, com C quarlos, 4 salas,

copa, beiiheiro com agua quente c fria,
pmprio pura familia do tratamento.
Pôde ser visto a qualquer hora, por ler
unia pessoa a tomar couta. (61H0J

CASA DOS EXPOSTOS
Alugam-se os seguintes prédios cuia-

chaves se acham á rua do Rosário ur
mero 56, 1° andar, onde se trata.

Rua da Alfândega, .--oS, sobrado _ e
loja: Iravcssa íV<ia Velho n. o, loja.
próximo «io «Mercado Novo; e becco dos
Ferreiros 11. -•*, tambem perto do Mcr-
cado Novo.

ii tua dos Ourives 54.

SR, GViDSO ALVES
da freguezia i'«>
Minho (Portugal) "--
pede para procurar,
S.i CS. loja.

o.itello — Ancora de
«— Mano 1 Ferreira,

.-..cuida Meai de

COLCHÕES
Vendem-se para solteiro a 3S, 4$, 3?,
i.S diios para casal a 7?. <)?,, c_ 12$;

. officina e deposito á rua Hei Ca-
próximo á rua de C.utuinby.309,

(5*ióo D

PENSÃO CAXIAS
dc c-celk-ntcs commodos dc

¦«¦:«<• nara ínti-.ili.ij o cavalheiros ile tra.
.-.iii-ii;¦','. I.argo do Jlachadó 11. 0. 'tele-

(Oiiie 5.115, Central.
ü*:iav: j uruBM. i.xí-**»r.-. ejtt- -eicrs.

'^p^^^^^^^^

mi^Ê^immmÊ^mB

Central 1937

AVENIDA

nu

Empresa Da rio l & C
Avenida Rio Branco 153

Dois trabalhos de arte
Desempenho impeccavel i

Artistas de renome !•-..
Cleo Madison!!!...

c
Rawlinson!!!

liua da tíarioea ns* 60 e62 Proprietário M. PMo teteohone
 UM MAGISTBAIi PlíOGliAMMA BE OEAKD^ABXE MOJ

O Ciucmi*.
monto o ampara,
ino(l6st»8 em íreral,

!¦ tl.ASSB

E UM MA.ÍUSTRAÍJ FKÜUKAfflMA Lm ir»ai*i.v.^.4f *fn'M"ri3JíS5^
Stleal, no intuito tio dar uma solida provi. Ho r6ç»nl.ocl.m.on^ C e « esra, ten io .ires -nto o grande suecesso nleani-aHo o no desejo Ue íayoi*M"-P- «W°r^rTn°m° as
reral. dará iVoJo EM .UBPBI3B. c a procos communs, o sensacional o upmirnl-so arama

CHIS 15
ns u Tira ira H KOrí fl FliiTí IIRS M l/ARiuLillis] inuLnIVl

E POLÍTICOS
Hoje f Iodos

sas pela

^ Tributo de
Caíaliierismo

''"^BB^L^1 ICM O POMPOSOS

Rs.

'TTIXJLN<DNL__
Direcção »lc Alexandre Azevedo

HOJE - Pfrimeh*a repi-ssenftação — HOJE
VS 8 I10KAS E 9 3Í4

Águia
_çj^___5isB^âím^SB£Í^SaS^3S^3^iiS£^S^S^i

Comedia c.-n a actos de M, Armont e Nnmcf -- Tra«!tic.iio
nicuini

... DISTRIBUIÇÃO — — -

livre ile Luiz Pai-

3 actos- >COLD SIEAIj»
Protagonista:Herbert Rawlinson

A XST,l.i.n. IIESPEIUA

ACTOS

Que é a peça mais cara c luxuosa da época, lnlcrpro-
lada pria trindade da arte 'dramática italiana RRLLA
HESPERIA, Emílio Ghiohè ^o famoso ZA-LA.-.M0RT) e
d sympathico o elcpanle arlislu ALBERTO COLLO, jul-
çamns estar assegurando o seu completo triumpho.

A maravilhosa innisc-eu-sccno» nos cuidados do cou
ile Negroni, da Tibnr-Filrn- dc Roma. o os penclrau-*
tes lances dramáticos da mais alta moralidade, tor-
nara a obra digna de ser admirada o vista mais de
uma vez, para ronhecerera-se os processos subtis o
suriimamcnte artísticos, que foram empregados na sua
opulenta montagem.

ÉSf ¦:-'.^i%^IHk
Sm ^^_m^M

wQfif í ¦' _^SL ^^Ss^^^tyi^f^^i^^^^j^^s

'_\_iá^^A . -^3_BMBtó38(§™o5«'^*iT

*?Wf -¦*' 
_*}Ú_S__ffM''^<i^___\W^

l-itl*C01(l!IX ,; 
Ilocard  A. Serra l-rancisco........
acnieoúrt  IVrreir.i ile Souza l oinimusario ile
•Piicoclie  luão narliosa f.illicrla Docard.
Cliatissctle  I.uiz Searcs Ke.nu ,1'reeorliiii.
Colide «le l.a lli-nvc r.i.tcllo llranco Ko-Kc
Fictigiiv  Mario Aroío Jtilicta

A. 1VAZEVEDO
J. 1'iiiliciro

olicia 15. Arouea
Emma «lc Sonz.i
Adelaide Coutinl c

..... Ili»s:!i.i l.nEtiro
Eva Duval

esiiliü üinorib

«in

diiia grandes stirpre-
nova "troupe" contratada 'pela
1'arisi «v Molina.

-feira, ,.i do corrente, cr,-

li.':ir.io as arlistas «le Rrande succcSso:
CiII.I.A — cantora excêntrica franceza;
I.A N'OKM«\ — granilc couplctisla
hespanliola; LA CI0C0XDA —. canlo-
ra «• bailarina hcspanltola 1 JEAX BAK-
\ U,1,K — cantora Cr«liicuzn.

o Cabarct dc Mozart, sob a direcção
do tetior MARIO SAYIKINl e doa Vo-

1 icu. «Ia syiupalhica cabaritiérc — LA
Sll.lAXA. 5479

THEATRO S. PEDRO
~ 

EMPRESA PASCHOAL" SECRETO
Hn.p _ A's i3i4 c 9 3''' —HoieJ loje— DUAS SESSÕES x WJ

Eitrí-a d«" excêntricos musicats
MUGUKT c 1COKO

Masnilicoa números de ventnoloiiuia
Alta msgia conv.ca

• i burro n-.nMciil — Inítrittncntos exc-
i' .-¦¦; -•- A melhor attracção nv.c ttcfja.*
n:t::ic i'írcorre n Atncrlca do Sul.

Scenarios rproprisdos — KiquÍs->:.v.o
iiuardaroupa

E a querida revista
•T"

es¦111
S actos - «üiiiversal»

Protagonista: „ZnZ,DLBO MADISON

Jornal Mvers
]V. s

Reportagens sensacionaes '•••
Últimos modelos de modaL..

Noticiário da guerra I,.. D401
atfft_____________\

rom nunnto o magostoso lavor acima seja um programtra do mais inoonlostaval suecesso, ainda assim exhlWreraosa soberba a sen.
UmentSVmodla social |»'E"L."0 TE&-.EP*HON'E

Vrtlstleo traoolho do Eclair, em U^xtons^p.irt^ qua encerra a mais profunda licito d) dignidade- íeiutiiina . de dedic.i-.ao tratoml
Vaz i>arte ainda *\o mesmo progrumaia

RAXM!^' JOURNAL. ,-, nol-^tte-ra
A mais -intifta eacredittda rS ™ada"le aíonto. -TZÍos munlSos ooSTa J5SppÍrl«fto da moda parisienne, interrombida pola guerra
affirNAMff^o.._, __rM ECLA1RJOÜRNAL (ultimo numero)

-Uíi-vib,,**, ,!„i.„. ..«gico de a.ctu"alkl«d., Jnterprttado, pela tomem, L*»A Ü_S (a fwflfâfc 
"SFIeLGICA? CAlR°'' " *

Jayme

Acção no castello de Vereottes, r.utna província ao norta da Timy.
ACTUALIDADE — Mise-cn sc.nc «lc Jo.io Barbosa — bananos

Mobílias «Ia Ca..a "Le Mobllier", 3> rua Chile, 31.
iovos de
(S-|Bl)

ü!9
Silva —

™JÂLr^^HEAfRC^
.iE^eiaxil-fctsaao espéctaculo

Un grundo companüia do operct;is
•»aJ,i[^K»n«»>araEi«OTSzjMW PAIj«\IYHA BASTOS

iltliamta 1 ultima vopresentação da opereta
despedida]

QOMPAtSRlA

elitÍo::-.;iü:u-io illustrtvdodo Faina unlvors
niITMT\ ':[MF'\ • Um vibisnle «ti.n.ia lr...:«:«« (lc .iailainiai.e. imerpr,¦;;.*¦,«. i tu lormosa LEDA GV S (a ãppellidada

Bn».?ri««5e MARIO BONNARD, üob 11 denominarão de PELO TEU AMOR... A MINHA VIDA 011 A INVASaO OA
ünpcr-eieRaiite mn_\\,-j ..*'„„,. r,.| ;.....; ,,„ 0, m:,;s ([0lurosos c|ii?(.ili()5 di iieincn*:« itnena enropea... SENSACIONAL I 1 !

dos MYSTERIOS DE NOVA YORK - i.i" eu" episódio-
SEGUIR 

'— 
RiappãriçãoOUINTA-ilF^ »nLl.à°''dr2f;ãS ".'«'rvvTcTORÍA LEPANÍ'0,*"ao i-steinda'pclo nc,„> ; •-,: .. -. •. -i .:.'-• ' •

vammmmmwmm%%ymmummmwmmW^
8 m E SN1A _ PAWS^"-"hoje

E" DA

|H 
HAS M0™*}™^,^ ensaiado e interpretado pclo Brande ZA-LA-MORT (Emílio Gliione) <cb o .indo 

f(
M BOSCAüÁ, 4 longos ncios Tibei -Filmo, de Roma.  

___^^^^^^_—B_—mm«
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NAS O;1
— A E

li- Recita
; assignatura

DE

MASCARA

BONECA
*^-*j-*aM

t_ar,ra-H*5W-K****a*n**»***^ '

notável creacSo de PALMYRA
BA-TOS

Mestre Hilário José Ricardo
LANCI5L0T

Armando Vasconccllos
A em preza giiraiito quo os

ospectaculos do lioje o ninivnliS
«scríío os ultínws <ia. actmil
'•tourní-o" PALMYRA BASTOs
que partii a 31, para S. 1'ftulo

Ntll II MORREI]
Sciifiacionac» eurprezas pei03l.nü.autc dcacmpcolio uc tc

piniii.i.

comperes
da a cj::i

Ornnlks

;.'"i.'t::

o PARAÍSO
ENGRAÇADISSIMO

E MOVIMENTADOS AC
inimitáveis uV.iudcv;llíistaí

EMPRESA PASCHOAL
Theatro Carlos Gomes

11
\\ci,«.

llp.

DIVIDIDO EM TRES LONGOS' ., er'iir.-il "".
Birré. Soberlio

dettaca Mlle,

ni-ini!|cstaç5es patriot-.ca3 no
destile dos aluados

ã — Fcí.t.i dc «• -';-*!e cm bene-
Vircem Ccp, io'J o patroCLiio

| "A K:«!u''. Ouas sessões—ma-
progrnnima. Ililiieto n venda na

c.ua Mendes 1-erreira, rua Sele uc Se
U'OnVi-a-fcira." 

f"-ti*il do ccntenaVio -•
O quadro novo - MEU BOI FOI PRE-
RO - - A sesuir a operem _. MENINO
HON1TO '¦' •i;-'1

min «iiimi-miih ai" ii—1  *""*r

ENGRACADISSIMO VAUDEVILLE.¦ -¦--." «\CT0S, rí-picio- uc lacuicnic
fianccíci Hcnnequim, Bcllaitd

dwempenlio ^ .:::¦ ¦ theatraes dc l'a,b, enlrc ee, quai
J. FABER.

EMPOLGANTE DRAMA POLICIAL, EM = LXTtNSOS
GAUMONT. Esto FILM n utn ;¦-¦¦-¦
i-ar.tea e episódios

ACTOS. <!c
poÜcial, «um

c episódios scnhiiicn.cçs. ^^ _

O MAR SE CALA
BELLO DRAMA DE AMOR E SACRIFÍCIO,

ACTOS. Emodonstr.es ücenas passadas a '"'¦¦¦:\..r'"..

Quiniaícira -- EXUIBIÇÂO DE ASSOMBROSO'ÍK L"*S «gffl?'J A ^O *DE ' FA"

EM TRES LONGOS
Uo ir.ir.

TRABALHO D-AR-
tia cala^troplie do "l.e-

I7.1A. U 5t.-5)

— ilarc;
I f-i/« parle ci eminente

1- ioj o - 29 üe Maio - i-ioj
A podido o pela ultima voz, a ope-;

reta em '7- actos rio Wcllinor n l1'. i
nrucnbecuit — Musica do maestro|
I.I.O 1'Al.l.
Fe-incoza des EloS.ars

Na qual tomam parto as priinoiras]
soprai,ns MAUIA WU1SS o TINA
ir ai ;co.

Heijouto da orchestra Ciammar-
note. 1

lii-cvcmcnto—¦•°ei-nta d'onorei, do
inacsir.'. Cav. Mogavoro. ' jPreços e horas do costume, Os bi-i
lhetos ti venda na Confeitaria Cas-1
tellõos o na liilliotct-ia do tlieatm,
das 10 1;2 da manhã :V; 5 da tarde ;1
depois dessa liora, sú na bilheteria i
do theatro. I

SEGRETO
TH-EivT^ÍFlO 

_ S3. JOSE1.

tiLOPEe - SEGUNDA-FEIIaI 29 DE MAIO - IIOJT3B
ESTUPENDA NOVIDADE!

Scnsacioual film Oa fabrica SUL AMUKIOA

TSTBRIO DOS
cm C ffartes, cada qual mais emocionante I

Sublimo drama"~põílcial, os mais extraordinários trues

Eesnaac© d© Aventuras
10eCcs fortes durante duas horas ! Luso doslumbramento c arte'.

começam ás seis horas da tarde e terminam

AMANTES

^_WB^__m__w_m__^Mamtmm w n mi m ¦wgg ____*£E£££E££S£S£S£^^

Empresa J. Cru/. Junior

Híi íl? O programma som agua!
UO u aectaoulo sensacsoit

—:— Rua da Carioca, 40 e 51

HOJEO es-'«af

As sess«.ies
a meia noite

continuas

.Preços -po^is-i^^-ss

,l^^LZl_._._I_l-!„.»,-—^^ .nau» ¦ .¦g™"???"-» -S-iSí^*:

Theatro S Josí - BKÉV-ES.ÉNTK -¦ Estría da Grande Coi.ipai.liia Nacional do Operotas, r
r.urletas e Peças etc. costumes regiouaes, cnm a espirituqsa burlem - IIOME.V1 DU NEIIAOS.

KmmWm%WKm%-m%%m
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THEATRO REPUBLICA^ J. LOUREIRO

lío-lssciir F. Qnolrolo

THEATRO REGR! Elmpresa
José JjOiix^eiro

EIMPB-IDS v JOSE'
LOUREIRO

3B OJB
Enorme suecesso ao

a**.**^»-f*-^^«MT.W3s>i**ea**^Ki^

rrande artista
HOJE

.COMPANHIA RUAS, DO

IIOJIO - A's

PELA PRIMEIRA VEZ

LISBOA)THEATRO AP0U.0 DE LIS15C

7 Oli c 9 3I-T - HOJE

NESTA TEMPORADA
A RAINHA DAS REVISTAS PORTUGUEZAS

CâUllero Gâstülo
com a sua companhia attto-mccanica

O REI DOS VENTRILOQUOS

Exito cia troupe QU-HlFlOLO

lltlholcs ao «Jornal do BrasiU àtò ás 5 horas r Preços

- AGULHA EM PALHEIRO
n-i,;..-! i\e Erceílo Uodriç:'.:c:. Jclis H cr:-.-.:uÍM e Marcai Va:-. Musica de Fe-

EM

jTHEATRO APOLLO
Grande 

companhia lyrica italiana Rotolt & Billoro

ÍÍÒJÍE3 — ^l'S B 3-J4 — E-JOJ363
! ULTIMO ESPECTACULO

DESPEDIDA DA COMPANHIA
A o;«era em i actos de YEROI

pectai
Composto de 2 films de valor,:.' films quo poderiam formar

cada um outro programma, 2 trabalhos que são bem dignos
do querido publico deste CINEMA,

1 PBEEllMRf 1IÜ
] (AlIVr»A 

INÉDITO)
Formoso trabalho da grande fabrica NORDISK — Film de

grande enrredo, de momentos sensacionaes, dc urdido.ra
bellissima. ií actos.

1
i .&**.0"

«!j£n^w B& A.

üliiolc
costume.

do

Quinta-folr»- Matinée. Ultima semana.

NO RIO DE JANEIRO,
1'ELA PRIMEIRA VI_2

. . JORGE GENTIL
. . JOAQUIM PRATA

RodriEU**,
líppe Dnr.rio c t;arlos

GRANDE SUCCESÍ.0 DESTA COMPANHIA
i.i..QUANDO LEVADA A' SCENA

U3 e Galapito ••<_.•
Zé Quitolcs • • -

n PAPEL DE i~i foi creado com çrar.il- nuccesso no Rin ptlo artor Jorge G-J.iti!.
TOMAM PARTE TODOS OS ARTISTAS DA COMPANHIA

—TÍTULOS DOS QUATROS: — i.—. E vi-.-.i o v-llio; 2. — Portucal novo;
• — Dá cá lima pistola; 4- — Portuguezes é cheirado; 5. — Apotlicose: 6. -*
'¦V.t-1 ««obícriDlo: 7. -- Pote das almas; 6. — Apotheose.""íS'«UMda roupa do.CASTELLO BRANCO. -Direcção milftca! dr
PASCHOAL PEREIRA ¦— Miseen-cc.ene dc PLDRO CAERAL,

ArunliJ e todus «s noite AGULHA EM PALHEIRO, 5153)

Cantada pelosarlislas : Élvira Galeazzl, Rina Agozzino,
Bergamaschi, UgoSiarturano, Cario J>íelocchi.. M. Fio-
ri e E. Orlaudi.

ADEUS AO RIO 1>E JANEIRO
Pllhetcs ii venda «itiiõs 5 horas na agencia do «-Jornal do Brasil» 4 de-

pois na b.lhctüria tío theatro.

! 

Quarta-feira, 7 de Juuho — Ucnppari.-ão da Companhia do PolythoB
ma, de Lisboa, com a f.ecu de grande suecesso
5457 O ALFERKS OA PLiVOT.

Lindo romance de amor — Bello trabalho de arte o fiais
romance da fabrica FO.X. FILMS

Interprete principal: A. esculpluralc admirável artista

BETTY IM^M*
A unica artista já duas vezes laureada, a iípcomparr.ve

mulher que domina na tela do_cinema. — 5 Actos.

Um dactetive caspora

irno

e!

_—_ rm_ _ . _ ^^^. ¦ _m__^ =-y *• ¦--, ¦ -** .ülí^? .ai»«-»* »¦»••»--- —

Grandioso film do Nordisk
**ffWM i* I r,lll^'-WM«*«B*«*»»CL*1»i^***LfBM*w*:tl<:^

ü
OÜINTA-FEIRA. — Mais duas séries do tnumphal

SUBORNO- -7- Episódio :-Salvando a. \xxye-
rica da guerra-8- Episódio:-O trustdo
carvão. ''"*
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19 CORREIO DA MANHÃ — «epmda-feiia, 29 dc Maio dc 1916
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seus habitues so 1
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A maior importadora de films "idas 
inelliorfs

fabricas
Exclusividade para o Brasil

HOJE — üma grande noyidade parisiense
Prcmière" de um trabalho que em Paris occasionmt s

o mais estrondoso successo:

•O PARAIS ® m

:•_.¦

Interessante trabalho da artística fabrica GAUMONT
FILM EMPOLGANTE, FILM BELLO E ATTRÂHSNrE

EXTRAORDINAKIO TRABALHO EXECUTADO POR
MISS. RITA JOLIVET

a formosa sobrevivente du catastroplic do LUZITAMl •
a artista americana mais bella que pina os imleos mundiaesa mulher elegante por excei lencia cujas toilelies deslumbram •* AmatuíLMtíorim" d° rem°' ^ nataVa°' da e(«uit»^ô, do

A ENCANTADORA MULHER
*?..--_--

¦>¦*¦

fmf^mmmmM -»-'.T.-*-rP£_ARTISTAS DE FAMA, FILMS SENSAOIONAES SO' NO ODEON 
'**_

Vaudeville de HENXEQÜIN, o grande compositor tio comédias «agênero, flim executado pelos
MELHORES ARTISTAS PARISIENSES,

sobresahiudo o trabalho da graciosa artista
MLLE. J. FABER

a linda "etoile" do theatro da COMED1E FRANÇAISE

^W$ ATOGRAP PA
-iJEnPepois da Arte, o dominio cias lettras! - * MÕã

O gexuo tue duas vezes abalou avança EMILO ¦O-I.^.-SS,-.^
*-i ¦...—>«1

• - A__* • ..__•_J?--J!______^
0 nt-dnsi. successo alcançado pela obra tiofecundo e..«.Tiptar fraii.cz nos centros litera-nos do mundo „.., u narantia Jc sen valorartislico.
Toda a obra de Zola è u:n estudo meticulo-•o (i is talhas da organuaçt-o social, e porisso todos os seus livros sc destacam da«rondo nus** «lc romances sem fundo t«te cphcmora duvação nos unnacs da litc-rattira,
A .'.ia obra formidável i lioie da bibüotbe-ca no imin.lo, t_-l a crande .a de sua origina-iiiiaüç. Assim, c dispensável «mc fjçainosreclamos nue muito secundários seriam anteo ni;_o já formado oor todos os paúcsClllíCÍ.
Pa.-t.iremcs por alto, oortanto, upreci_i--c.«c critica, p„ra entrarmos na narrativa doire::::,.

DI.SCUIPCAO
Pl-lMI-lí... AOTO

Sa.-.ard, elegante o ten..-, arruinára-se com«fpecui.icncs da bolsa, pouco lbe importandous meios de viver on de vencer, desde queuma farta messu lhe trouxesse uma r-"ire--cnMç.io social dc accordo com a sua vidauc perdulário.
Nunca um elemento per.r houve na Tida<b nue a pretendido necessidade de conti-filiar '.mu representação «me os recursos nãopodem manter.
Saccard, a tado o tr.ns;, queria manter i••i,i ofiu-iosa representação; e. por i.so, pre-wlccenilo.se <!c suas amizades formou oplano de lançar i praça o "Banco Uni-ctr-scl'.
Mas faltaria a Saccard o apoio do minis-tro, ila fazenda, — oorque era necessário queu influencia «b secretario de listado en-dossasse o lançamento de um estabelecimentode credito.
Acontecia, pniéin, oue o ministro nâoconfiava "as combinações «Ie seu irmão: erecusava o seu nome ou o nrcstítrío ¦'" -tua

a_n.ui.l_.l_. i empresa sonhe .a por SU.-.-*'*.

D,;-; negociações cntabolatlag, estava muiloao par .j deputado Ifubert, uni dcssc9 rc-
piescntantcs dá nação ouc tem como prin.-i-oa1 renda o advocacia administrativa. lirauni elemento superior o parlamentar, que se
collocava ao lado dc Saccard, e, assim, nãot-ii d.i-.i que o improvisado banqueiro pudessedispor, <le um collaborador dc grando in-
í*licitem social,

A PRIMEIRA VICTIMA
Suildcrnian, uni experimentado homem de

negócios da bolsa, anmtnciára a sua retira-
d-, à vida privada.

Era uma fonte a explorar, e o deputado
III rei o não oorilc.. dc visin,

í) ão tardou portanto, ouc o velho bolsista
fosso envolvido pelas palavras capeiosas de
Httiet, e o seu dinheiro entrasse na grandeespeculação tio Saccanl.

Conseguiu-se, então, o lançamento do"Banco Universal".
Desde que o nome dc Suddcrmain foi

conhecido como Um dos principaes accionis-
tas do banco, começou a nascer uma Rrandeconfiança no estabelecimento bancário, visto
como ninguém acreditava oue uni leão ila
bolsa, «-orno era tido Stiodcrman, arriscasse
o scu dinheiro em empresas pouco recom-
mcntlaveiS-

1;' tle crer ouc Stultlcrnian tive.se, por sua
vez. os scus planos; porquanto o raciocínio
menos experimentado loco concluiria que tim
homem einfronhado ¦_' ¦-. searedos desses com*
olicodo. expedientes dc bolsa, não arriscaria
uni ceiti! sem que atrás do acto so escon.
(lesse cm plano.

Saccard estava radiante cor.i a sua obra,
tanto mais quanto a tomada das ocçfies
crescia com vertigem.
VINTE E CINCO MILHÕES UE FRANCOS

O capital annunciado fora de vinte ecir.ro milhões do francos. O successo, po-rem. deflendia dc uma completa c ';c»**ur;u o

¦ —mmm¦*—*—¦ waamammmm mmm ¦i,..,.
;í-|. !| : 
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A cotação oa bolsa

f!*ae exipa que outros tomadores fossem nrocurados.
Siidderniarj, ji oRora. envolvido na crandetentativa do baccard, buscava entre as suasre.açoei pessoas i!c dinheiro «pie garantissemo successo da empresa bancaria.
Entre os seus amigos, u:n havia — Dai-

-.reniont, que dispunha de fortuna, c tinhaa qualidade muito cstimavel do ser mnleviano. Stidderman contava com esto jacado caracter Ac seu amigo para abrir-lhe acarteira... palacianamcnte. 15, assim, em-bora já no começo tantoi tropeços o cer-«"«SFem, na bolsa conseguia cotação a novel.íAikco Universal,
SECUNDO ACTO

_ irai NOVO C0_.1IMI.SA
taccard, qno era a alma de toda aquellatrama perigosa, não poupava esforço) parafozer inspirnr ao publico uma confiar.ca

pe.o Banco Universal, que, nliã*. estavamuito, longe dc; poder garantir 1101' seusacciomstas o _os depositamos por contascorrentes o1; fnmlos a elle confiados.
, «São et..-.iva Saccard, entretanto, de mui-tip ícar os (artifícios, áilieiando comparsas

para uraa pantomina eu que sc visava aelevação «lo cotação das aeções na bolsa.NSo tardou que tira senhor ..S.ibbaline,
uni desses testas de ferro que não faltamnunca em empresas dc tal natureza, sur-(tisse no caminho dc Saccard, offerccendo-lhe^ o seu concurso.

Combinarão! ambos que o primeiro fizesse
constantes procuras de compra de aeçõesdo Manco Universal, na Holsa, porque issocrear*. ao redor do estabelecimento de cre-dito unia atniosphcr,. dc confiança.

c 11 boa fé do publico fc ia nssim em-balando, parn mais tarde explodir entrecólera; mor dentes,
A PROPAGANDA MALVADASabatinc desenvolvia a sua actividade atédentro dos lares, incutindo aos portadoresde _ economias ,1 ambição de lucros que osTstioinios sobre dividendos fabulosos annitii-ciava. Us pequenos depositantes iam app..-recendo. As aeções eram procuradas, ei-acc.ird ufanava-se de um triumpho ines.perado.

Mas aquclla situação amhigiin não podiacontinuar, tanto mais quanto já se pro-¦'..lava no teimosia do ministro ... I-a-xu-
da dc nc.s-.-.r ao estabelecimento bancário oscu apoio official.

Saccard c scos amigos faziam crer queo Bane.) nozava de todo o amparo do go-vexno.
ÜWI TBLEGRAiPMA ALARMANTE

Cprrimn boatos pouco animadores sobrea situação da politica externa da frança.e havia mesmo certo receio de uma guerrapróxima.
Isto de alguma fôrma asilaria o povocontra os estabelecimentos bancários, vis*ocomo os pequenos ou grandes correntisiasfacilmente se alarmam nas ore.isiões e:n

que uma noticia de guerra ««loira nas
praça2.

Mas Saccard, que vinha apparelhantlouma grande enscenação ao redor do BancoUmvcr.=al. fez constar a segurança do es-tabeleeimento por todos os meios. :;..,. pou-liando o artificio c as .nunaias-
NOVAS TENTATIVAS

Não obstante haver logrado successo acomedia de Saccard, era imprescindível quesc conseguisse o apoio do ministro, urna
yca que o bafeio official c sempre umbom elemento de recommcndaçSo. Huret,um dos bons amigos de Saccard, fei as

iua- tentativas; :_** o resultado foi o
qup -previra já o improvisado banqueiro:
o ministro recusou ns suas boas graças, e
ainda asseçurou uma rigorosa fiscalização
no funecionamento do Banco.

Em um aviso formal dc mão dc"*ferroso!>re possíveis fraudes na existência insus-
tcijjvel do Danço Universal. Eniquanto
tmln isio se passava, os directores iam lan-
çando mão dos depósitos para manter em
alta as aeções, que mandavam comprar porterceiros á Bolsa.

COMPRAR A TODO CUSTO
lv esta, situação fictícia cada ver. maisse complicou quando, por informações offi-ciaes foi assegurada a paz.Passada, portanto, a hypothesc de uraacorrida ao Banco, Saccard e seus compa*-nheiro* dc empre-.. cada vez mais se fo-ram emmaranhando nos azares da comprados títulos bancários, e nssim <;o_nr_ror_-ct-.'-j-

do o uctivo dos corremtistns.
Eram cartadas audaciosas que sc repetiamtodoa os dias !

TERCEIRO ACTO

d? g^LT" is ã'KáM de Hma p""*

£/nitczy%tZáisL^

t_. ?_^,„,*?(1""_ul"_ de Su-lderraann I Ea-
lí -iri?,0'.' S50 dc ,0**0** °5 ««-PO».

.««Si101 ?W. 
*3hr>!e incendiaria en-

e^«tfc„STx.?o° hsr'-Ã
tos Bolsistas c _ de sunpôr nue elhtosse usaia scentelba lançaito aoQ rastilho
Tinham lançando lu mimo tempo.

Nao tardou que alguns portadores de«çoes procurassem destazer-se desses ri-
?«t«C°™m_i,-.<"0' ¦,D^é-!,• «os <«""orw,e estes, como era natura «jue o fiiesse-n
«_d-r'a?i„„„S," <,m? Verdadei" 02vender títulos em pleno successo de «Ita.fc para impressionar aos «eus clientereuniam os directores com^rsas en.cSí
«côes rre"m a!i conl0 «"«adores ie
__S? .«.Si, "C*m10 que <*"*«». 'Iludia-se
?d'«™, Pforara que elle estava lon-ge de spppor fictícia, e nem se d_-f_>l_dos títulos tomados e ainda subsww amaior numero dc acçüe.. 6u*-scr'-'-ia
BecSviW ia^ams '<ã • Condessa deBeeouviler, quo empregou toda a sua
VmUSuft 

COmPra ^ P***15 d» *SÔ

«cão ^ n.l,C,0S_que eô »P«--iados na

ctos°ht9pnoC_S.' COn!0 ™ h"-Jo^.

EM ASSEMBLÉA
E .18 coisas corriam assim no melhordos çffeitos de mágica, quando entre dpróprios directores começaram a surgirfundas divergências. Era fatal.A perspectiva ia cadeia antolhava-Se ¦

ma de um homem que. devia estar aoién-te dos commentarlo- do momento, e que,
«eWmm0- f5° •ll!,ci". I™-**"*- «os ••«n;
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Nesse mesmo dia, as aeções do Ban-co eram offereeidas francamente S ven-
2_._. " a te,ar^ dos crontes que co-meçavo, era a débncle imminente I

A FALLENCIA

«£H!r°ií' SC£*,a9 e.e ¦'««nrolam, a que osespectadores assistirão, e que nóa1 nos cU«.peneamos de reproduzir. S5o todas ellis«quencas de acontcciracnfos .Stuoso.«mp.e. infa.liv.is nesses grandes couros
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para ,.Saccard e os demalia directores: r«_,a pr.«ao, porque necessariamente ns •¦--
moias administrat-vos viriam ao conheci*mento da justiça.Saccard, ainda numa visão d* esper-.,,,ça, appeila-para outros bancos, em b-j*.«a uc auxilio; mas, era tarde' T -.ns portas _o l!:o fechavam "1
.,1, ?B apoios ò as apostrophes despe-nham-se sobre Snddermanii, princip, ,r.-«-te porque 0 «eu nome fora ò mo ii , daentrada de muitos haveres «ini o. •'•,_casa <lc aventuras.
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deb-rio da grandeza! «-... . ....r— expiara a sua culpa... XHitoda a tragédia d» ouro, restavan ape-nas a mina c a obscuridailc...Os gr.-.nics comparsas de Saccard ft-

pallianm-.-c sob a sombra do anoiiymato.ou emigrarem ú catn de novas aveptit-ras. ,E aqu-'.l!e que sonhara um di ¦ iraas aituras de uma vida dc fausto ,'i •!-
tima scena deste drama o cncnn^ir.-m.i.a lutar no trabalho rude de jtendo a esposa como auxiliar (!>'«lomcstioos. Um dia, alguém ...
Saccard um carga numa empr-r-na em via9 de orgnnisação; m-mem. que passara iá pnr tantasras. responde resolutamente 1— A minha felicidade «stá e:casa, na obscuridads do trabalhodesto.
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OS PREGÕES DA nOLSAA scena passa-se no edificio dade Pans.
A quem conheça o que i css.1 ajílo-meraçiio «le homens de negócios —' unsagindo por procuração de terceiros, ou-tro. levados ahi, pelo ejoisino sanando-so flo ganho, — e muitos outros ainda,levados pelo simples platonismo _e umavida fictícia de membros di alta greydos dictadores da tortuna alheia, — a

quem conhece es;e meio ntordoante rc-pctin-.os, excusado nos é pintar esse' (or-migamento de homens que se batem peloouro com o mesmo afan heróico com quese bate um patriota pela integridade m-cional t
Xas grandes quadros da; cotaçõc», e=-tavr.ni afixados grandes cartazes assegu-ran.lo a paz, garantindo haver-sc debelado_odo o receio dc uma guerra externaO PRIMEIltO f-ASTUBlOGuddermann e Harrict ahi estavam, co-

frT.c0sm .í'raci.<>s-a -ír* PfecaT-remTcõn-ira as malhas da justiça.Em uma acalorado discussão, Sabbati-ne, um dos comparsas de Saccard, quenão concordara com os resultados de di-videndos, declara a Suddermann que, a-despeito de uma .perda de alguna milhõesde suo parte, seria ti*. 0 ^lBT do 
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quillamento uo Banco Universal !
QUARTO ACTO

DERROCADA DE ESPERAJÍOAS!Suddermann inspeecionava po • todof oimeios cm que se reuniam as grande, fi.guras do mundo financeiro, ís imprelsoes do dia que se relacionassem com aboa ou ma sorte do banco.Um dia, cm que mais prazenteiro m-
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'ni'08 d,; 5ua í0113' ¦¦Preienta-va-se elle no restaurant da moda, onde,na maiono das vezes, se comparece mai.por chie;' do que por appetite. A. at-tençoca u0 _,odos .aqualcs^ lcõe- dí fi.nança. se crivaram sobre Suddermann.«\ importância social qua revestia .¦ua personalidade, porém, sentiu-se msípor lhe parecer que aquella curiosidadecnvciiv-a uma circumianoif, extronhauma espécie _e in.errog_t-V._a no „g_uma consulta velada sobre o estado i°»\-

B ,is«m termina a obra de obs-re critica do malogrado escriptor ír
açW
ti,

.-wit-i um m h iiM-;»n--s3Hi«_r_i_iija_MB_»ia_á__St^_^^

to nnir ¦ t^.»» - - ~* "^~ complemento do programma- '-ZZ~~ARMADILHA,.PARA_TIGRES - "^maSS**^~;SANSVIKEN_lpR_ÍM_ÍNr=
¦__SS_SES_í»S?r1®HÈ__SC__nB!i_._t-^ -¦_.,__~~~ <_» ' * -*--—-* \- JL\ _T1 HA JCi k\) """

____ ____. _-_. ^y^amí'^^^-~^ .^**a^á__s?s.-0«!H %Sm-~mmnmwmmmmmmmmmmmmm mZZ^IZZZZ '

ité o dinheiro dos innocentesi.__

|____e____3____á_______a_ai as___ssK__Es_çf__tis2___!Sí •^&sga3-Bmssi$
O COLLAR DA MÚMIA

por Psillander
BÜEVE

lnB_B___H_____l•>****a****M*^^ J ÉmmSmmc, ¦•,;:,,::.,í;

*********'**aH«**^^^

1 ÍV30NTMARTRE Pio_neD_?,on.-ay', Em 6 actos desempenhando o papel
^Protagonista o próprio autor_,.,.„.-__., ^m^^32t^^?ri3t7^m^m^rET^^3273^_S^
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