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nnpressOes
da sp. Mac Adoo

.:.,, interessantes as declarações

yr fez o sr. Mac Adoo, secretario

,„ Thcsouro da grande Republica

; Tte-americana, iia sua chegada a

\\r_sliiu_ton, e que foram publicadas.

I pvou o sr. Mac «Adoo desta parte

d,-, continente as melhores imipres-
.-, c a convicção do grande pro-

,.,i-., que vão tirar as ilações da

America das iniciativas e resoluções

,'., Conferência dc Buenos Aires.

r.cíerin-O.e especialmente ás cida-
. quc visitou, o illustre estadista

norte-americano declarou que, 
"em-

bora esperassem elle e seus compa-

nheiros encontrar lindas cidades, já-
-,Y poderiam pensar que cilas exce-

lessem 'lado quanto a imaginação
...le crear". -K entre as lindas cida-

d,¦¦ nenhuma mais linda que a do Rio

,;. Janeiro. Quanto aos paizes, -disse

,. .-• "desejaria que-todos os commer-

, antes ê capitalistas iiortc-aniericn-
: os visitassem essas bellas nações,

aíim de que pudessem .pessoalmente
..-.ciar quão ricos são esses paizes,

(jiiâo grandes seus recursos naturnes,

_ mo rapidamente sc desenvolvem, c
- -mo ciuios estão dc oftporluniclailes
: ra os norte-americanos qttc dis
-.-_m de capital e sc seiííem anima-
,;.,.- dc iniciativas". Referiu que falou

. -; presidentes dc todas as republi-

«•ft* e aos seus principaes estadistas,
«¦ fit os quacs se alongou en. considè-
t-; .,'>cs sobre as questões que mais iu-

t.r-essam aos seus respectivos paizes,
1 acerca da politica internacional

americana, '«encontrando em todos

elles o firme desejo dc fortalecer as

i-i bçõe. comnierciaes, financeiras c

I iiticas com os Estados Unidos;

liem como verificou cm todos os

p.izes uma auiíude .profundamente

amistosa, isenta de qualquer stispei-
t.i de desconfiança -para eom os Es

tados Unidos, .suspeita que cm gráo
mais ou menos acccnttiado existiu

até agora da parte dc algumas repu-

hlicas da America tio Sul c da Ame-
rica Central".

Apraz-nos registrar essas declara-

ç .cs -do illustre estadista norte-ame-
ricano, .porque sempre vimos com

bons olhos e applaudimos o grande
movimento dc união entre as nações

americanas. Temos sido sempre por
essa união, quc assegura aos paizes
do novo continente uma situação

mundial respeitável, -situação que
afasta o perigo dc velleidades contra

.-. independência de cada um delles

, 1: cò!*ra a integridade dos seus ter-

r:,.rios. Assim, podemos todos viver

a nossa vida no nosso hemispherio,
- 111 receio de que outras -nações de
.uras parle do planeta se venham
: cila introroctter. -Assim, seremos

bastante fortes para conseguir o rc-

.'.u.ito a toda altitude que nos convc-

nha guardar. -Ameaças mal disfarça-

das não nos farão demover .de .pro-

positos que se inspirem em nossos

interesses. A America toda será

uma força temível para resistir a

outras forças ímindiaes. A preemi-
i-eticia dos Estados Unidos na Ame-
,.1 íoi durante muito tempo mal vis-
1.:. pela sua apparencia de uma su-
-..rioridade ou de uma hegemonia
(pie melindrava os sentimentos de in-
('- pendência e a própria dignidade
«ias iiações menos forles que elles.

l'.ir isso as tentativas de approxima-
cão e de união, que datam, de 1889,
.i-.i primeiro Congresso Pa-n-Amc-ri-
.:-, ti.i de Washington, niallograram-
.= -, dellas não restando senão bons
('Ycirsos o affirmaçõcs platônicas
ile solidariedade continental. -Contra

t. pan-americanismo havia sempre

s-.-.spi-itas de imperialismo, suspeitas

que só agora começam a desapparc-
ur deante da attitude c palavras do

presidente W iisou, que timbra sem-

i rc que se refere 'ás «ações america-
: • cm collocal-as no mesmo pé de
.; .rt-.iia egualdade e de independeu-
ei.t incontestada, -de modo que os
!¦.-.*• -s que as prendem são os de ' uma
1 .mnlcta e honrosa associação tendo

I- r objecto a causa conimum da rn-
li.-pen.dcncia dc todas e de suas liber-
('eles".

A interpretação do presidente
v.'i!.*on á «doutrina dc Monroc dissi-

pn ioda a desconfiança das nações
!i:n.-ts ua 'America com relação aos
intuitos dos Estados Unidos. Oi Es-
: dos Unidos não sc apresentam
: -ais hoje como o protector ou tutor
1 a.s demais nações americanas, ares-

tes a se arrogarem um direito de po-
lieia sobre e!l.*.s. O pan-amerícanis-
ii o do presidente Wilson não serve

;, nenhum fim de domínio. O mon-

rc-ismo do illustre estadista invporía

(.ara a America 
"uma associação de

i: ".eresses e dc .negócios, baseada cm

v.níagens reciprocas, com .'"iio na rc-

nivação econômica a que o mundo
*..:e inevilavelnicntc assistir na pro-
:Yna geração, quando a paz tiver

-liado ao s a iabor salutar". Os
'-¦¦tios 

Unido-, enorm.mcntc enri-
i.uecidos com a guerra, hão dc por
i rça exercer acção .preponderante
nessa associação. Mas se os Estados
"Yiidos 

têm muito dinheiro, precisam
empregal-o, e para isto os mas pai-
res da America llics oíícrecem terras
fecundas, bem conto preciosos cam-

pos dc acção no espirito emprehendc-
dor d,os "yankees".

Demais, os Estados UrJ.-Jos sen-
*¦ ni que a America Laima sc des-
envolve, c já não c mais quantidade
de.prcsivcl para seus cálculos poüii-
c*s. Os Eslados Unidos vêm consti-
tuir-sc na America do Sul um bloco,
como o formado pcias potências do
A. B. C, as tres grandes republicas
íul-americanas, bloco que se impõe á
«onsideração e ao respeito da rica

e poderosa Republica do norte. Foi
depois da "entente" entre essas tres
nações latinas, -definitivamente fir-
mada no tratado de Buenos Aires de
maio do anno passado, que 

"os Es-
tados Unidos as associaram como,
numa espécie de conselho de familia,
á solução do conflicto .mexicano, e
repartiram com ellas a responsabili-
dade da ordem e da paz no conti-
rente d,e Colombo". Começaram en-
tão as tres nações da parte, meridio-
nal da America a pesar na politica
do continente, -c a participar das re-
soluções aos problemas que interes-
sam a essa .-política. E* uma posição
conquistada quc uão perderão mais.
Só temos nós brasileiros proveito
com a união americana. Teremos
larga compensação das vantagens
que 'tiram os 'Estados Unidos das
nessas relações, e realmente «_ o
que elles visam con» a sua política,
confirmando-se assim »nais uma vez
o conceito dc Washington que _ lou-
cura para um .povo esperar favores
desinteressados da parte dc um on-
tro. Mas 'precisamos fazer-nos rc-
speitados, rcor.ganizando-nos cconomi-
ca, financeira, «política e administra-
tivamente. Elevemo-nos á posição que
nos compete na America, e teremos
tambem voto influente no consórcio
americano.

Gil VIDAL
 — « »i _¦¦

primeira indicação do nome do eximio
brasileiro para representar o Brasil nas
sõíennidades com quc a Republica Ar-

gentina vas comniemorar aquella sua
grande data nacional. Ninguem nos

poderia representar mais dignamente. Já
fomos nós que primeiro nos lembrámos
do nome do sca-idor Ruy Barbosa para
embaixador cm Ilaya, onde tanto elevou
o nome do Brasil, já pelos seus extra-
ordinários talentos que illuminaram os
dcba.es naquella excepcional assembléa
internacional, já -pelas doutrinas por elle
pròpügnadas, todas inspiradas no mais
apurado sentimento do direito e da jus-
tica.

Sabemos que o governo resolveu en-
tregar ao egrégio embaixador; não só
a organização da embaixada, como a
composição de todo seu pessoal. Asse-
diado por muitos pretendentes a íi_u-
rar na embaixada c pelos seus protecto-
res, o presidente da Republica tem rc-
spon-dido invariavelmente quc nem uma
só nomeação sc fará sem ser por in-
dicação do senador Ruy Barbosa, .«cm
podia ser dc outro modo.

J. GAMARA

Com o prcsidcnle da Republica vol-
tou a conferenciar homem, á tarde, no
palácio do governo, o sr. Pandiá Ca-
logcrás, ainda sobre a proposta orca-
montaria para o exereieio íuturo.

Essa proposta ao qtte sabemos, não
será enviada á Câmara, até o dia de
amanhã, como é dc praxe, mas sim no
dia 5 do próximo mez de junho, visto
como estão sendo feitas varias altera
ções nas proposias dos ministérios
ultimados os cálculos que o governo
vem lcvanl.irKlo sobre o quc deve pro-
duzir a arrecadação de novos impostos.

pela casa dentro, partindo-lbe tnn raa-
nequitn, que cra de páo, e as respeita-
veis costellas do laborioso industrial,
que eram de osso commum e não esta-
vam á prova da fantasia da direcção do
Correio, e por ultimo o Thesouro Nacio-
nal fica chorando os vinte c oito con-
tos que o sr. Camillo Soares gastou
superfluamente, numa quadra em <|uc
todas cs economias,são uteis c urgentes,
« o governo apppclla para 

"utn imposto
de honra qtte salve a nação!

E fecha aqui a novella trágico-comi-
ca que vimos relatando 1

E' esperado nesta capital eni 20 «lc
junho próximo o general Williãm ç.Gorgas, chefe do Serviço dc Saude «lo
Exercito dos Estados Unidos da Ame-
rica.

O general Gorgas, bastante conheci-
do pelos serviços prestados na exlin-
cção da febre amarella em Cuba e Pa-
namá, vem estudar os mcthodos hra-
siíeiros para combater as febres paltts-
tres.

Pigtira hoje na ordeni do dia da
Câmara a votação do projecto de rc-

forma eleitoral, li' assumpto quc
ficou da sessão passada, juntamente
com a reforma èo ensino, esta ob-
stmida pelos que deliberaram travar,
em •torno das emendas ao decreto do
Governo, um ¦de-bale de mero interes-
se material, como era o da questão
aos famosos equiparados, que se não
discictiu, mas se cabulou

A respeito èa reforma eleitoral

quasi quc não chegou a haver pro-
priamente uni debate. Tratada já no

fim da sessão, -poucas emendas ao

projecto mereceram- nm estudo meti-
euloso, podendo-se dizer que o quc
ha de capital tu matéria está ainda

para ser resolvido. ¦

Aberta a Câmara, e quando não
existissem-, tut.i pastas das coinmis-
soes e mesmo dependendo de sim-

Tarece que ha, dc facto, no Congrcs-
so alguns senhores fascinados pela idéa
dc sc recorrer aos Eslados e ás muni-
cipalidades para que elles concorram
cotu uma taxação especial para ajudar
o paiz a sair das suas difficuldades no
anno vindouro, Isso c tle embasbacar.

Quem ignora que Eslados e inunici-
palidades sc encontram tão comprem-
mettidos como a própria União?

Não é de hoje quc chamamos a at-
tenção do Congresso para a estúpida
¦faculdade que, por trás «Ia Constitui-
ção de _|. dc fevereiro, os Estados e
os inuniepios sc arrogaram, dc recor-

c advogou, rcr aos prestninistas estrangeiros, sem-
prc que se viam em apuros para sclver
os seus compromissos.

¦E' verdade que não ha muitos inunici-
pios nessa situação. Mas existe o nu-
mero suíficieiitc para a evidenciação
precisa dc que o nosso systema finan-
ceiro pôde ser Siifficientemente avariado
pela pratica perniciosa dos empréstimos
a todo o transe.

Em muitas oceasiões fizemos ver á
gente, quc nos vem desgovernando des-
de muito tempo, quc um bello dia os

Em vista de certos factos quc se ve-
rificam continuadan».nte na adminis-
tração publica, não pôde haver ninguem
quc leve a serio os cuidados do governo
pelas coisas referentes á situação finan-
ceira do .paiz.

Haja visla este caso: icsti publicado,
no Diário Official de 27 dò corrente,
um aviso do Ministério da Viação, de
numero 16S1, ordenando a gratificação
de t.i;s contos DF, uras ao engenheiro

e | Marciano dc Aguiar Moreira, por 'ser-

viços extraordinários" prestados ao
mesmo Ministério.

Sabem os senhores quem é o enge-
nheiro Marciano? E' o inspector ft--
der.ti das Estiadas de Ferro, que per-

fl nosso conunercio e
: apra

rosamente 110 nosso intercâmbio com-
mèrcial, c a estatística de kji4 e 1915
bem claramente o demonstra. Sa-
bido é que o Brasil não tem podido
tirar os lucros que lhe caberiam,
ooramcrcialmente, se .preparado esti-
vesse para o aproveitamento do en-
sejo, magnifico para a America,
ainda que terrivelmente sinistro para
a Europa.

iNo anno de 1914, já a estatistica
aceusava sensíveis differenças no
nosso intercâmbio commcrcial. mas
como a guerra começou no segundo
semestre as differenças não se tor-
naram em demasia sensíveis..

No anuo de 1915, poróm, todo elle
em plena híia guerreira, paraiysada
já totalmente a navegação allemã e
austríaca, o grandemente reduzida a
franceza e ingleza, os effeitos da
grande conflagração attingtram toda
a intensidade que continua sendo
observa.ia.c quc naturalmente só ter-
minará quando fôr disparado o ulti-
mo-tiro.

Estamos, .porém, em época de cs-

cra o motivo por que ei censura da
sua policia deixou figurar no cartaz e
ser representada uma peça cuja cxhi-
bicão estava virtualmente impedida por
"considerações de ordem delicada".
E', porém, o que eüe não diz.

Entretanto, com a subida do Sr. Au-
relino ao cargo que occupa, o serviço
de censura tlieatral foi considerável-
mente melhorado, havendo mais dc um
indivíduo, bahiano ou não, que com elle

justifica a percepção dc dinheiro da
verba secreta.

O que se deu íoi o seguinte: au-

gmentaram-lhe'os censores, os.cncos-
tados e os ordenados, augmentando-se
tambem, parallclarncntej o relaxamento

geral.

Esteve liontem no Ministério da Pa-
zenda, «m demorada conferência com
o sr. Calogeras, . «Ir. Amaro Cavai-
cante.

E' natural que se morra no hospital

da Santa Casa. A morte constitue
mesmo o termo lógico da gente desgra-

cada que lá é recolhida, mais para mor-

rer do que sc curar dc doenças já em

gráo irremediável quasi sempre, O quc
surprebeude todo o mundo, porém, é

que num hospital organizadoos doentes

tudos especiaes, impostos pela .pro-1 encontrem meios para sc suicidar, peor

pria guerra e -pelo que ella ainda I ainda, que um indivíduo apresentando

possa determinar. Assim, achamos' perturbações mentaes seja admittido em
conveniento extrair da _ estatistica j unu enfermaria commum e nella aban-
commercial algumas informações . ,*ona_0 a ponto dc se poder atirar pela
mais interessantes. i janella. Pois bem, essa scena einqcio-

cebe mensalmente do Thesouro a baga- ção, a Arp;

,, . , - , .. , municípios estariam cm condições de
pies inclusão na ordem do dia, outros . ,,.,.,, .,, „ ,. .,, , | insolvabihdade, vendo-sc na necessidade
trabalhos, como o Código Florestal,
tao elucidado já pelos discursos do
Sr. Augusto de Uma, o Código das
Águas c o de Contabilidade, c a pro-
pria reforma do ensino secundário,
bastaria o desejo de uma nova lei
reguladora do processo eleitoral par-o i
merecer a preoceu-pação , daquella
casa do Congresso, lão nul vista pela
opinião, cm virtude do seu manifesto
desinteresse por m-uiíc-s dos probie-
mas que é chamada a resolver, e que-
não resolve nu só resolve quando cs-
timuhdn pela vontade governamental.

¦O anno passado, não obstante o
tempo que .perdeu nas intermináveis
tricôs do reconhecimento de poderes,
dedicou-se a Câmara com amor á vo-
loção finei do Código Civil c a ou-
tros estudos quc redimiram um pou-
et, as suas faltas ordinárias. O prc-
prio Orçamento foi por cila despa-
chado a tempo . encalhou somente
no Senado, onde a- inqualificável po-
litica dos negócios pessoaes o retar-
dou, obrigando dapois a Câmara a

remalal-o ás cegas, no vitimo dia da
ultima prorogação dos trabalhos.

f.sic anuo, já foi preciso que um
membro da Commissão ..e finanças
reclamasse do Coverno a remessa da

proposta orçamentaria para que delia

de recorrer aos Estados, que -por sua vez
appcüariam para a União, encontrando
esta nas mesmas condiçõe.. de penúria.

Agora, dá-se a reciproca, mas com a
mesma significação dc miséria nacional.
E' uma inutilidade nppcllar para Esla-
dos c municípios. Quasi todos cllcs es-
tão mais ou menos cnealacrados,

-¦Epiquaíito durar a guerra curopéa, 6
possível qualquer arranjo com os belli-
geraiitcs. Depois qtte o conflicto .ter-
minar, eulão, chegará o momento cm
quc o Congresso -ha de comprchcndcr o
erro que praticou, consentindo na orf-ia
dos empréstimos estaduacs e nittnici-
paes.

jSabcinos que já são muitos os can-
didatos ao logar de pagador da . cj.iiti-
da Pagadoria do Thesouro Nacional,
cargo ipie ficará vago dentro em breves
di.-is com o pedido de exoneração feilo
pelo aclttal serventuário.

Ouvimos q.e o ministro da Vazenda,
de nccòrdo com o critério adoplado
pelo presidente da Republica, nomeará
para o referido cnr£<> um «.'.o*. ac..Kics
fiei.-*, o qual conservará os seus compa-
nheiros de trabalho, evitando asim que
Sejam dlispensados diverso:, funcciona-
rios com muitos annos de serviço.

Solicitados pelos jornalistas que '.ra-
' balhani no Senado, alguns nicTnbros
'dessa casa do Congresso, principalaicn-

I te os que fazem parte dr. commissão de
Finanças, recusaram-se, honlem, a emi.

; tir as suas opiniões em torno do eha-

tclla d-e dois contos df. reis. E' um
ordenado fixo, que lhe dá para viver
bem. Pois o sr. Tavares de Lyra, numa
época cm quc se fala em impostos dc
honra, 011 dc deslionra, ainda se lembra
dc tirar dos cofres públicos gratifica-
ções para um funecionario tão bem
remunerado.

Mas não é o sr. Tavares quc assim
sc conduz na administração (le um paiz
cm bancarrota. Se o sr. Weno_lí»o
Braz sc dér ao trabalho de verificar o

que fazem alguns outros seus auxiliarei,
ha de saber que elles despendem, de vez"
0111 quando, alguns contos dc réis com
gratificações a officiaes e auxiliarcs de

gabinete, gratificações absolutamente in-

justificáveis neste momento dc penúria.
Com esses exemplos, o «pie é possiv-d

adniiltir é que o sr. Wcncesláo pódc
impressionar-se com as nossas difficul-
dades financeiras. Mas a maioria dos
seus ministros com isso não ae importa.
E gasta á larga...

O ministro da Agricultura recebeu
liontem o seguinte telegramma de
Goyaz:"Aviso a v. ex. Goyaz conseguiu en-
viar para a próxima exposição, amos-
trás de algodão, dispensando portanto
espaço limitado referida exposição, dc-
vido difficuldades transporte interior.
Saudações. — Dr. Aç/enor Castro, ; sc-
eretario Industria, Goyaz.''

ÍA Allemanha, que ainda em 1014
nos comprou 41.21*1 contos, ouro,
em 191. não pôde adquirir do Brasil
.mais de 20_$ooo, .tambem ouro, de
mercadorias nossas. Em compensa-

gciítina, que em 1914 nos.

nante passou-se 110 mais aiamado dos

A sublevação
irlandeza
O

INa noite histórica em que a casa
dos communs «anecionou a diploma-
cia de Sir Edward Grey c deoidiu
lançar a Inglaterra 110 conflicto con-
tinental, que a política das "enten-

tes" tinha tornado inevitável, a cias-
se dirigento da Grí»-«Brctanha teve
pela primeira vez a opportunidade dc
reparar os erros acctimiulados duran-
te oito séculos e de encerrar defini-
tivamente o cyclo trágico do confli-
cto anglo-irlandcz. Falando em nome
da Irlanda nacionalista, John Red-
mond arrebatou os seus ouvintes
com a torrente da sua eloqüência
cettica, promettendo em nome _ da
ilha opprimida um apoio incondicio-
nal ao governo na crise internacio-
nal que ia culminar 110 rompimento
de hostilidades. Sob a influencia
empolgante da palavra do primeiro
orador da câmara e arrastados pela
atmos-pherá emocional que a situação
creárá, ns mais intransigentes adver-
sarios da autonomia irlanddza ap-
plaii.lira-.n o ¦leader nacionalista vi-
ctoriaíulo-o como o -homem, que tinha
de antemão assegurado o triumplio

hospitaes desta cidade, um prolonga- n!i|ita.r> desapontando a Allenianlia
mento da Escola dc Medicina, onde 

j confia-iltc nas difficuldades que a Ir-
tudo devia ser modelar para bem servir j lamla erearia para a Inglalerra no
ao ensino da arte de curar: um homem,

A Prefeitura mandou pjgar ao sena-
dor Epitacio Posso,., pelo'laudo arbitrai
relativo á questão das. passagens de 100
réis, a quantia de .) :oo;>ío.o; pelo mes-
mo serviço, recebeu o dr. Ubabliiio do
Amaral 2 :oon'. 000.

Porque essa .csegualdadc ? Dar-se-á
o caso do trabalho do Senador Epitacio
ser mais notável qttc o dn dr. Ubaldi-
no? Ou provirá cila da' circum. .anciã
dos laudos dos inválidos valerem mais
quc os das pessoas ainda validas?

ir.ado e annunciado imposto de honra,
se cuidasse com- empenho. P,' jush Ss. eex. não querem adeantar Uni juizo
assignalar-se esse facto, ao menos temerário e, una vcee. declararam to-
cana uma compensação aos erros dos que sc reservavam para discutir o

O Ministério dn. Vaição solicitou do
da Fazenda as necessárias ordens, .-.fim
de quo pela Delegacia Fiscal do The-
souro Nacional .em Londres, seja paga
á "Société de Constrtiction du Port dc
Pernambuco", a quantia de francos
999.062,94, relativa a trabalhos exc-
ctuados durante o me/, de abril ul-
tlmo na construcção do porlo do Rc-
cife.'

ItabUudcs do Congresso.
Para que a Câmara se dedique aos

assumptòs pendentes do seu voto, c

preciso, porém, que se faça ali effe-
ctiva a autoridade politica do leader
__•_'-•_ ij.c Deputados seus commanda-
dos, A falia de numero {'ara as vo-
loções é sempre facilmente remedia-
da com o telegramma circular de
chamada. Por que não delibera o Sr.
Antônio Carlos agir syslemalicamen-
le junto dos seus collegas refracla-
rios ao compaPccimenlo á Câmara,
entre os qwics manda- a justiça dlcer

que figuram sempre os próprios re-

pieseiiiantes mineiros?
lisse trabalho de verdadeira cen-

tralisação da actividade parlamentar
precise ser ofíectuaio, Porque c o
único r.7./',i-- de tornar as sessões do.
Câmara profícuas e aleis.

*«-**-»aEv--<>_r.*>"*

assumpto quando o presidente da Re-
publica apresentasse a sua esperada
mensagem, expondo, em documentos
offieÚT..*., o prnsr-men.o do governo so-
bre a situação financeira do paiz,

Ao Ministério das Relações Exíe-
riort." communicou a legação do Brasil
cm Berlim ler obtido do governo Im-
p_ri.il que o brasileiro Guilherme Flodt
fosse dispensado do serviço militar, c
que o sr. Paulo Fernandes, tambem
brasileiro fosse como tal reconhecido,
máo grado as autoridades allemãs que
o consideravam cidadão_ portuguez.
obri&üido-o, ímh* o_*_*e tuo ti vo, a apre-
sentar-se diariamente ;'t policia.
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í*._i!í»no »_/[Ü[!luUo &

O «Ua de
le c railiaso,
o bri-lm .ir
__H__i.rc_._a_.

T_r..'..'_.;m."
ií)".*; rnaxim

1*1 TRMPO
lontem.

r.'o de

:-.cst..
. ..f8.

capital

HOMEM

Pü«ÇAS
Solire Londres" Paiis" Hamburgo

" I t.-H.i" Portill-1 (esc-.i-.lcis.- .
'" Buenos Aires (peso

ouro). . 
¦" Nova Vori;" Hespanlia
Ks tremas:

C:.i._ r.tatri-.
l!v '

t'-.:
Libras — =;?.<"*• .
Letras do Thesouro — A

por cci.to.
• -Tmr

O director geral dos Correios, sr.
Camillo Soares, ;evc uma idéa possivel-
mente genial. S. cx. cmbirroti comi
as carrocinhas que o Correio dantes |
apresentava na rua. tiradas por modes-
tos, mas nedins burros c eram empre-

gadas na collecla das caixas distribui-
da. por vários pontos d.\ ci-indc.

S. ex. ac'1011 (pie aquillo de carro-

çns t. de burros eram míiüífcsla.Mes
tristes do nosso atrazo de americanos

que sorrimos desvan-ccidamente ante a
idéa de (lar ao mundo inegualavcis li-

ções de pro.eTCF..o.
S. ex. sabia da cxis.rncin tle moto-

cyclcttes, com o adjacente carrinho ao
lado. uma coisa boni:a, muito rcluzcn-
te e muito barulhenta. K, per que sabia

I, I da existência dessa maravilha da meca-
nica. rcsoK-eu.se a mandar rccoiiier os

110 d^s"'"^.....» burrinhos ás cocheiras respectivas, por.
1-7J.Í- I--.6.I os cocheiros em descanso c nastc.-.i vinte

xliiculns, uns

O general Setemhrino de Carvalho
proniotteu fazer algumas conferências
110 Club Militar sobre a acção que des-
envolveu quando esteve em nolorie-
dade, r.o Ceará c no Contestado. Ua
dois Setembrinos nesses casos: um i o
coronel «pie, a serviço do Partido Con-
servador, conquistou, s\ibordinatido-sc
a esse partido, os bordados de general;
o outro é o general já feito que, diri-
gindo uma expedição militar, "pacifi-

cou" melhor do quc os seus anteces-
sores nma faixa conflagrada do torrito-
rio nacional,

Resta ver coreo o sr. Sctembrino se
alliviará desse duplo peso de responsa-
bilidade. No caso do Ceará, elle poderá
aliegar que obedecei ás ordens do sr.

j Hermes, aquelle lempo marechal do
Exercito e soldado raso do Partido que
reduziu este paiz á mina.

Xo negocio do Contestado, general á
frente de tuna expedirão exelusivamen-
lc militar, o s>*. Sctembrino lem absn-
luta necessidade dc -provar que os seus
actos sempre estiveram á altura da ..';!.
gnidade da corporação a que pertence.

Ila um relatório, elucidativo de tudo
quanto o sr. Seteiubrino ordenou ro
Contestado. Fsse relatório, pon-m, não
ar,parcct\ c pelo? modos mão nppare-
cera tão cedo, de sorte que o general
é q--e tem dc fazer divulgar as c.ois-s
coiro cilas são. •

Ora releva uoírr quc 11"." é por melo

comprou 19.55.. conlos, ouro, elevou ' alojado em
em 19-15 .para 23.781 contos a acqui-
sição dc produetos brasileiros.

Preferimos tomar por base os va-
lores cm ouro, porque, sob o ponto
de vista do commercio internacional,
é esta a .moeda mais expressiva do
valor das tra-nsacções.

.A Austria-d-tungria o a Bélgica,
que tinham -comprado, em 1914, re-
spectivamente, 9.025 c 6.615 contos,
não puderam comprar-nos coisa al-
gutna no anno findo. _ A _ Áustria,
porque -tem os seus navios inimobili-
zados; a Bélgica, porque desde o co-
hieço da guerra foi invadida pela
Allemanha- e nessa situação se inaii-
tem ainda.

A Bulgária, que em to'- nos com-
¦prou i»6 contos; cm 1913, 69 contos,
e em 1914, 6 contos, ouro, em 1015
pediu-nos 11 contos de mercadorias.

A Dinamarca foi uma boa fregue-
za... em resultado da gúerra._ Em
geral, a.s nações scandinavas vieram
soecorrer-so dos produetos hrasilei-
ros, fazendo compras muito mais vo-
'himosa. do que anteriormente á
guerra.

A Dinamarca, que em 1912 e ipt,.
nos comprou 1.646 e 1.341 contos,
respectivamente, elevou as suas com-
pras cm 1914 para 2.545 contos, c
(im 1915, para 10.855. contos; Como
«sc vê, o salto ;".oi dc S..310 contos.

A ;Nòri_cga comprou-nos. cm 1012,
1.152 contos; cm 191,., 882 contos;

:n 1914, 2.776 coutos, e em 1915,
Ij.o-o contos.

ií. iSttccia açcusott tambem notave
augtn-enlo no valor das compras que
OOS fez. Assim, em 191-2, comprou
nos 5.702 contos*, em ioi,. 5.842;
eni 1914, 9.-41*6, e em 1915. 42.450
contos. K' a Suécia a narão que
áceusa mais sensível aiurihcrtto nas
suas transacções com o Urasil, 110
anno qtte findou, apezar da guerra,
ou, (porventura, precisamente .por
cr.usa da guerra.

¦Os listados Unidos que en» 1914
nos .pediram mercadorias no valor dc
168.900 contos, elevaram em 1015 as
.suas compras para 196.858 contos.
Todavia, cm 1012, essa grande Repu-
blica comprou-nos 259.500 contos, de
.orle quc a differença a mais dc
1:1:5 solire 1914 é ainda inferior ao
\alor das compras que o.s listados
tinidos nos fizeram tres annos antes.

A 1'Vança tambem accttsa augmen-
to em 1015 sobre 1014. pois naquel-
lç anno comprou-nos 34.036 contos,
c em 191.. 51.616 contos. Todavia,
antes -da guerra, a França comprou-
¦tios: em 19i_, 64.1.156 contos, c em
1913, 187.58. contos.

IA Grã-Bretanha, apezar de ler o
domínio dos mares, tambem aprosen-
ía grande reducção nas suas com-
pias. Km 1912, o -Brasil vcndcu-lhç
?'8;/«-6 conlos; mas. cm 101.1. já liou-
V;- declínio mas transacções, pois a-pe-
nas .bc vendemos 76.-27- contos.

maria de clinica ciritr-
ica, e jã suspeitado de loucura pelo

medico professor dr. Valladares, não |
mereceu cuidados bastantes que o iiíi-

pedissem de dar, pelas próprias forças, j
termo á existência. j

Ninguem contesta quc cm uma casa
de saude, em uni hospital ou cm qual- j
quer outra parte, os melancólicos mais I
ou menos andados sc possam suicidar.

momento decisivo da intervenç.i.. na
luta europeu. I.ir-sc-ia que o "Home

Bule", já approvado pel.. parlamen-
to, .ia ser definitivamente realizado!
no meio do congraçamento nacional
imposto ao paiz .pela ameaça externa.

Mas a decadência do instineto po-
litico da classe dirigente da Inglater-
ra, que já -se 'tinha -patenteado em
nma série de episódios menores da
historia dos uliimos annos, revelou-
sc dentro em -poucos dias cm um su-

Mas tudo leva a crer quc, nas casas de premo erro cujos effeitos começa-m
a -manifestar-se e que terá como dc-
finitivo resultado a reabertura da
ukera .politica destinada a cnfraqnc-
cer permanentemente o .poder britai,
nico e a impedir a realização do so-
nho de (dominação universal acari-
ciado polo imperialismo mercantil da
Inglaterra. Os wiionistas dc Ulstcr,
os fanáticos calvinistas do norte da
Irlanda, que nas vésperas da guerra
tinham surprehendido a Europa com
o espectaeulo inesperado de um pro-
n;ii'eiam.-nlo militar segundo o 1110-
delo clássico da .America Central, rc-
solveram vetar o "Home iRule", i;.
inscripto entre as leis inglezas. As-
quith, desprestigiado .pela sua capi-
tulação perante a grita dos prelos de
Lord Northoliffe impondo-lhe a uo-
meação de Kitohener .para o Minis-
terio da Guerra, cedeu ao ultimatun»
da reaeção conservadora e fez pas-
sar no iparlamiento, desorganizado
pela guerra, .tuna 'lei adiando a exe-
cução do "Home Rule". U resulta-

o desse

enfermos convenientemente administra
das c cuidadas, os indivíduo, reconheci-
dos loucos devem ser submotlidos a
um tratamento especial, ao mesmo tem-
po «pie a uma vigilância immediata,
capaz não somente de melhorar seu cs-
tado mórbido, como de evitar acciden-
tes fataes que podem sobrevir ás tor-
turas moraes quc elles padecem.

A Santa Casa não <: um manicômio;
portanto, logo quc o dr. Valladares rc-
conii.ccii iim louco enL'** stMis doeníc?,
deveria ter exigido seu afastamento da
enfermaria que dirige, e á directoria do
hospital ao mesmo lempo cumpria pro-
videnetar pela sua remoção para o Hos-
pitai Nacional dc Alienados.

'Mas uma e outras pessoas são por de-
mais oçcupadas, para que possam per-
der seu tempo com a salvação dc vidas
pouco preciosas como o infeliz e des-
vairado enfermo que não pódc resistir
a um impulso de sua combalida uniu-
reza.

noticias
que siu^ir.. fiil^'.ir..n

t.;r_.c, a ofíu.car-Ihe
pes
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das suas conferências no Club Militar
que o sr. Sctembrino pôde ser innocen-
tado das culpas .-iue os seus horiibros
são solicitados n supportar. As acc-.isa-
ções movidas conlra a rua "pacifica-

ção" partem da Câmara. Dir-sc-á que
ali não mais baia um sú amigo do go-
verno a que serviu o sr. Setembrino,
que o defenda cabalmente?

O sr. Pernctta, do Paraná, não fez
clira rccomracndavcl. O que se torna
preciso é uma defesa á altura do.
aceusação.

FABRICAS DE SEBO
Na sessão de hoje do Conselho Mil-

nici-pal será lida a representação, na
qual os proprietários de fabricas de
fusão de sebo pedem (jue seja proroga-
do o prazo para a mudança de seus es-
tabelecimentos para a zona suburbana,
ou que seja annullado o decreto que im-
pôz lal mudança.

E' fóra dc duvida que a anniillaçíio do
decreto não pódc nem «leve ser conce-
dida. A oppòr á argumentação dos
preparadores do sebo, ba oulros argtt-
mentos cgualmcnttí valiosos, não sendo
o menor delles o sacrifício imposto a
quantos residem nas redondezas de tacs
fabricas, c que são obrigados a sttppor-
tar as terríveis emanações quc dellas se
evoluiu.

Mas tambem compreb-enderaos que o
prazo de seis mezcs, qtie finda cm 30
de junho próximo, é assás limitado para
a mudança de fabricas que têm maclil-
nismo.s e installações valiosas e de dif-
ficil aproveitamento quando desmonta-
das. Assim, o Conselho pódc ceder em
parte ao pedido que lhe c feito, -dando tos herecíiens para consumo nos pai

do desse erro .político irreparável
não tardou em fazer-se sentir. Red-
mond c a quasi totalidade da banca-
da irlandeza na casa dos communs
.permaneceram em -uma attitude de
abnegada fidelidade ao governo que
os trairá. O "Press Burcau" ingiez
fazia telegraphar paru todos os rc-
cantos do globo a noticia tranquilli-
zadora de quc a Irlanda, absorvida
110 'turbilhão da guerra, estava prom-
i'.-!a a dar o heroísmo incomparavel
dos seus soldados para a defesa da
causa commum do império britanni-
co. Entretanto, a Irlanda, desillud.i-
da pela lição da maior das perfidias
políticas, começava a conspirar para
se .libertar pela força do jugo> estrau-
geiro, que, em nome do principio das
nacionalidades, apregoado ,por Sir
Edward Grey como plataforma dos
alliados, apertava de -novo o torni-
quetc cm que durante séculos teni
estrangulado uma das raças mais
brilhantes da Europa.

Quem tiver lido as noticias que a
inquisição jornalística da Inglaterra
tem expurgado de todos os elemci»

tuna vez a força irresistível do k_%
ingiez tinha provado como é perigo-
so afirontar a sua cólera.

«Mas a verdade sobre a situação d»
Irlanda é muito differente. (J pa-
«Irão pelo qual se affcre o valor de
um movimento subversivo e que ser-
ve para distinguir os levantes cphe-
meros, quc apenas deixam na histo-
ria dos povos o vestígio trágico da
anarchia «lestruetiva, das revoluções
que assignalam as crises dpcisivasda
evolução de uma nacionalidade, . a
analyse das forças iníellcctuacs que
puzeram em actividade as energias
elemehtacs da insurreição armada.
Julgada desse modo, a sublevação Ir-
landcza pôde sem exagero ser consi-
derada como o episódio mais notável
des!.,s últimos - tempos, «porqmfí cila
marca a aurora da consciência na-
cional en» unn povo que até agora
não tinha conscr-uido coordenar em
uma syuthese rãaiònal as forças in-
stiiictivas que traçaram a sua orbita
histórica.

1) aspecto mais -tsuiigenit' .Ia grau-
.K- tragédia dos eólias da Irlanda <í
que au- hoje essa raça privilegiada
pela iutel-ligcncia e pela imaginosa
sensibilidade artística só é conhecida
através da historia lamentável das
suas relações com o conquistail-or cs-
trangeiro. Privados da organização
politica sem a qual nenhum povo
pôde expandir a.s suas aptidões para
a cultura, o.s irlandezes evitaram :'
inoculação de uma civilização anta-
gonica á sua índole, procurando abri-
go no meio das poéticas superstições
«lc uma crença «pie se harmonizava
con» o mysticismo vago da alma cel-
lica e que mantinha a integridade da
existência, 'nacional ipela resurreição
romântica das tradições da raça^ n.i
formação dc uma theocraci.t guiada
pelos novos tímidas dos deuses chris-
tão*. Mas emquanto o nacionalismo
Srlandcz viveu ua atmosphcia puraj
mente emocional que o clero creíi..,
identificando as idéas da pátria c da
ireligião, iodos os esforços 'libertado-
res não passaram de movimentos in-
conscientes em que o genio nacional
se insurgia conlra a dominação es-
trangeira sem formular, comtudo,
um programmá definido de recon-
strucção -politica. A significação im-
poriantissima dò movimento de .*.!
dc abril c que pela .primeira vez cm
oito .séculos de luta con» o auglo-
saxonio o celta ir.landez pegou em
armas sabendo o que .pretendia fazer -
no dia em que a guarniçã. invasora
fosse obrigada a transpor o Canal de
S. Jorge.

iNa apreciação desse^ intcressautis-
simo movimento .político, quo não
íoi encerrado pela violenta' repres-
são militar, mas quc vae ser o ponto
de partida de acontecimentos desii-
nados a exercerem uma profunda in-
fluencia na futura «historia da Httro-
pa, é preciso não esquecer que _ a
mallograda revolução irlandpza foi a
expressão material e violenta da bri-
lhante renascença intelleotual quc lia
annos agita a Irlanda e que, sob ;>
direcção de -uma pleiade dc homens
quasi todos ainda moços, conseguiu
systematizar as vagas aspirações na-
cionalistas cm uma formidável cor-
rente política que synthct.za as_.cn-
deneias tradicionalistas do patriotis-
mo popular e os projectos defiiiidi>s
e -lógicos de uma organização pobli-
ca capaz de converter a Irlanda cm
uma »*igorosa e cfficicntc unidade
nacional.

Sob esse ponto de vi.ta, a grande
crise iniciada na Irlanda offercce ¦>
interesse excepcional de uma prova
valiosa do .poder que uma minoria
intellcctual é capaz de exercer na
orientação e systematização das for-
ças Inconscientes da alma popular.
Encarada como um elemento para ;«
solução do grande problema europeu,

a prorogação do prazo pedido, lauto on 1 zes neutros! pôde s-.tppôr quc o gran-1 a altitude «ia Irlanda representa

bnlos. não ba raz."io pnra que aos in-
dustriacs do sebo se não dé um prazo

.. superior ao que lhes íoi dado, tnmb-em
Qtiand. chegou o anno de ioij, «a ¦. 

|Ui.a RC ,„,,_.„om ,,..„_ omic n5o Et,;a!n
íj/ío fomos alem de 59.959 contos-nas | tão inconunodos,
vendas, que realizámos, c estas ainda '

cairam cm 1915 para 56.931 contos,
tudo cm ouro.
¦A .própria Ilollanda. apezar de t.r

iitiantido a sua navegação, reduziu as
compras íckus ao Brasil, as quacs
aítiügiram a 42.032 conlos cm 1912,
.^.528 em 19»,., 23-9-10 cm 1914 c
20.95.. em 1915.

A Itália aceusou lambem augmen-

menos do que é solicitado, mas em lodo j t'e levanto iríandez de 2.| dc abril te
o caso procurando não ausmcntnr o nu-! ,tha~sido apenas tun motim desorieti-

no meio da
«1- demonstrar

e_ta. I a 'diabólica perversidade do tentador

alor dos;"njui.t.s! prcjl'ilic;lll0, e ° v:uor uos|tado, cuja 
"significação

Se aos'vaqueiros foram concedidos I Srandc guerra europea
tres annos pnra mudarem 03

,,_»«»->¦_¦ 1

Pingos & lespinyas!

germânico. As -próprias proporções
materiaes (!o acontecimento foram
prudentemente reduzidas de modo .
não alarmar os ivpecladores de além-
mar. li quando o canhoncio da es-
quadra britannica abafou por sob as
ruínas dos quarteirões mais impor-
tanies de Dublin a insurreição, o
iivH-ndo distante acreditou que mais

_»___

_\ salvação _c nossas fin.ir.c_g <"• uma
tarefa difficil, uma portu sem saida.

Pois a-r s.lv.isõrs r. n*. íircf,

0 sr. Irincu p.d-
eleito quantas vezes

to constante nas compras que nos | C.mr.i
&z,-.apezar da gu-rra: 7..191 contos I rara a
cm 1912; r.4.19. em 1913.: 12.,.__'. em j a «7__
].;-i.|, e I4.779 em 1915. !',' de prc-
ver que no anno corrente tambem a I
Jl_!ia, pela scnsivel reduecão das \

.... puzeram n.s?e csta.io ;
::n sniilii, nec.t:. emprestada

O ministro da Justiça nomeou Sylvio
Bitcno Xctto para exercer o carjfo de
escrevente juramentado «Ia 3* preloria

-¦»-__s^-«*fir>**í_--a***

e e:to contos nos novos
cinco ou seis. Passou-se isto ba muito

poiico tempo, talvez quinze dias, talvez
uni mez...

E agora, abi vae o fecho do conto:
os burrinhos tornaram a sair das co-
cheiras, -para puxar as carrocinhas;

para a almofnda dcanteira destas, fo- ^ín^^M^U_BOA--FUNDApo EM 1864
ram os cocheiros, retirados do seu des-

Banco Nacional ültramarin

suas viagens marítimas, descaia na |
respectiva estatistica.

,A Hespanha descaiu lambem, pela ;
falta de transportes: ...8(7.. contos1
em 1912; 3.309 em 1913; 2.354 em1
lyi.!, e 2.841 em iyi... Embora no
vauo findo as cumpras hespanholas
f.issem superiores ás do anuo ante-
rior. ainda assim foram inferiores a
1912 e 1913.

Portugal lambem, melhorou as suas
coir.p-ras: em 1912, 1.406 contos; em
1913. 2.C.Í06; em 191-4, 3.697, e em
.9.5, .«.,"2J contos.

Se .i Brasil tivesse organizado e
impulsionado convenientemente as
suas producções, c se possuísse os
preciso? meios de transporia para
trazer dos campo." até ao mar o que
a nosso, lavoura e a nossa industria
do; EsVados conseguem produzir, o
Brasil teria podido alcançar resulta-
dos cominerciaes bem mais aprovei-
laveis. Infelizmente;-..

—-t.-^—f^T-^^-r*1 —

quc accorroram ao I\.f...<._o
ite tia reu colle-ja rico, ti-

Oq r.iutiVJns
ri-hHco, a con
veram uin fk';.*.poi-::;inenío ; o perneta cari-
talivo mandou ..j. a cada nm, uma praíinha
dc mil rei-.,

— Pc__ tostôee, exclamava mu deile*. in-
dignado, com c^ia 'v.iícria ncnliúm pcrntta
vac lã das prrnas!

O IMPOSTO DF, HONRA

IVra .un;j'r:r o funding, o Thes
De muito ara,;:?, eni bo:n -ncuí,
Ti jxJc-5c .1 r;ien_i.[.r ;
FcJír, qitando sc está

Lir o

precisa

Vac dahi ao Zé Povo
Po!. mie ha muito o

nilo é df.~d«iuro
vivor.-io A uri?.-..

r-wilc o cciiro,
. Zt. não te.:, ca*

[mlsa 1
__er.ic c_:n q*ic c

-.Sooo.

HO-JK A carne
p.i" ,-. corne bovina posta liojc cm con-

mmo*'nesta capit.-.l, ioi aifixatlo pelos
marchante- no entreposto «le S. Dioso,
o. pr.-. s cie S3" e Ç54o, devendo ser «o-
brado ao publico, o m-iximo de .?s»o.

Cfira-.iro iSsoo e ifSoo,. po: *

i$j«o c viteüa $C:o o
___r" fr <_S__MH

O senador*Suy üarbosa será o em-

baixatlor do Sr.osil nas festas do.cci-

tenario tle o de .'.«'be-, que se vão ce-

1.
nos

canso, c ludo voltou á antiga, porque...
v--_ o leitor saber porque... —

.-.quc as -..oío./cleUes fs.ão tod.15
inutilizadas, algumas dellas inteiramente

partidas; dois dos empregados do Cor-
reio, quc laboravam com as graciosas
machinas, csíão nas camas ri.o hospital,

procurando concertar as costclbs, eu
os braços c as pernas, victimas de la-
mentaveis desastres; a Light ficou coin
dois postes - dc illuminação quebrados;
ca rua da Conslituição um alfaiate foi

bi-'.'-ar na Republica Argentina. Honra-' colhido por um dos interessantes vehi-

os sobremodo ter partido de nós a 1 culos que errou o caminho e !hc entrou

Rio di' Janeiro—S. Paulo—Santos
Capital IS.OON') contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhore» condições do mcrc.do.
II. «Ir» Quitanda esquina Alfândega

Atrencia, I*»-açn 11 de .Vuulio

Km c"_n.__..r e..tx_d.:ín horitcm ao3
chefes «Ias repartições subordinadas ao
Ministério da Fazenda o si-, Pandiá
Calogeras declarou-lhes qtte o governo
ingie. prohibiu, desde 13 de inorço fin-
do, a importação do .sirangeiro de íru-
tas etn laias ou om vidro*?, S-ccaa 0:1
em conserva., exemplo as passas e as
frutas importadas com licença do íioar
of Trade ou por ella comprados.

Explica o Sr. Aurelino que prohibiu
a represen'ação duma peça thcatral já
cm scena, "..attendendo a considerações
dc ordem delicada, de rjue os poderes
públicos sc não podem desaperceber".

Xinguem contestou a existência das
"considerações de ordem delicada", a

que alludc o Ciicíe de Policia. E* pos-
sivel quc haja mesmo no assumpto
considerações de ordem delicadíssima.

O quc se disse, isso sim, íoi quc não

podia a Policia, a mcr.os que a tenha-
raos para o livre exercício do arbitrio
c da inépcia dos que a dirigem, vedar
a exhüiç-io de peças por ella mesma
vistas, revistas c autorizadas. O con-
trario seria cxpür os interesses com-
merciaes mais respeitáveis á vontade
soberana e sem contraste dos bel.guins.

"O 
que o Sr. Aurcüao devia explicar.

\.ic «alvar o paiz, que 3.1 agoniza,

Its.e inii^-Sto. que evite a mor-tteria.
Diz-se, vac ser cobrado tão só.nente
E_n;-,-_mto dure a cr'.-_ vexatória.

Mr.. ]k onla dc^-cnfiüJa -nr.*.its çrn.c
Dc uma perpet.i.ad. provisória
Dessa interinidade permanente.

*
* *.;*

T.ii*.'* *•***. -.-.j.*. ror/csli.ç..'. o .r. Tri-
ncii Machado qnc a .-.a divisa c "D.-js e
Trabalho".

Cc-r.pre.ic::ãí-*sc: o íraba.l.o de ^r.var
os votor. dos qec '«iá est.lo com Deus".

agora julgar-se
luizcr. Ouvindo

d-fc.a oral do seu diploma, hontem,
' ' a conimissão verificadora de Poderes

do Senado julgou-o suficientemente,
depois que o cx-civilista, ex-dcmagogo,
ex-socialista, cx-athcu e ex-homem pro-
feriu aquella sab-.ija peroração, cxol-
tando "a bravura, a honra, a lealdade,
o patriotismo c a abnegação do general
Pinheiro Machado e da sua raça." Foi
como se as torneiras trancadas da rc-

presa da sua eloqüência se abrissem
bruscamente e vomitassem aquelle cal-
culado elogio fúnebre, como um desafio
á repulsa que causou a sua attitude de

penitente ajoelhado nos últimos mezes
dc vida do chefe conservador.

Por causa dc uma caleira de ser,ido-
qtte lhe garanto o subsidio por oito an-
nos, o sr. Irincu rclracfou-sc publica-
mente, com as mãos cruzadas sobre o

peito, dc tudo quanto antes havia dilo
contra a caudilhagcm c conlra o pinhei-
rismo. As mesmas palavras eom que
elle ou'r'ora costumava cortejar o tini-
nente sr. Ruy Earbosa, pronunciou-as,
honlem. evocando a memória do adver-
sario a quem em vida ibc apodou com
os maiores insultos.

Xão podendo provar que foi .leito,
o ex-popular candidato exhumou o che-
fe gancho, suppondo assim que aquella
casa do Congresso lhe agradecerá a
sab',.j:ce, sentando-o na poltrona que
pertenceu ao fallecido Augusto de Vas-
conceüos. O Senado, porém, ha dc con-
vir que já é tempo de :r saneando a
sua corporação, repellindo do seu seio
um indivíduo que o paiz inteiro apon-
ta como um reprobo desmascarado pe-
Ias s-.ias próprias mãos.

faclor capaz de alterar profunda
mcnle os resultados futuros tia (çucr-
ra. De ora em deante, os, estadistas
inglezes têm de contar cnm .'. effei-
to dissolvetiíc «iue a Irlanda ine
conciliavel vae exercer no imperi i
britannico. Eo famoso "Zollvt-rein",

que o.s impcrialisías esperavam fun
dar sobre os alicerces creados pela
cooperação das colônias com a me-
tropole, -parece ide.tinado a ficar
mais unia vez adiado para tempos
melhores.

A. AMAI...IV.
n—.. ¦! mu

nacionalidade italiana, que percorrem
os dois municípios negando-se a pagar
os impostos nas respectivas municipa-
lidades.

*
rreíeitos, jf.Trcs, vcrc.dorc- de t_:íos

n.xvlnj.ios do Kspirito Santo hyfj-t.iecarf.:..
a sua soiidrui-iiad- ao sr. Pinheiro Junior,
diz _n ttlegTantma..

— H sc o homem não se agner.-ar ?
 "Mão faz mol I ífizcm uma segund.

Iiypotheca «to P.crrjrlir.o M.ntciro.
Oyrano & O.

Continua o intendente Leite Ribcir»
110 Conselho Municipal a disseminar
noções de hygicne publica, que tem mc-
recido o applauso da opinião geral.

Ainda hontem debateu a questão 4%
venda de produetos alimentícios que
precisa certamente ser regulamentada
cm uma cidade de um milhão dc habi-
tanies, onde .o esquecimento dos pre-
coitos de hygicne, acatados cm ioda a
parte, determina males avuítadissimos
na população.

A maneira pela qual sc faz r.o Rio
de Janeiro, enlre os consumidores, a
distribuição, seja das frutas, dos lrgu-
mes, dn pão, do peixe, ó rea'-i'*n* !Í*'-
gna da attenção das pcssoa3 incumbi-
das de zciar pelo bem eslar gcr.il do
povo.

Os legumes então, cernidos d-pois
das viagens penosas quc fazem nos
samburás dos quitandeiros, constituem
nada mais do qu..- um simulacro de ver-
duras, porque já foram exprimidos o
bastante para perder o sueco 'pie cou-
stitue sua porção nutriente tle verda-
de. K' simplesmente essa uma das ra-
zões porque a alface, tão agradável ..e
comer-se na Europa, não di aqui oi:-
tra sensação além dc um gosto de fo-
lha virde,

Seria portanío, urgente quc o Con-
selbo estudasse esse problema da a.;-

mentação do povo. cuidadosamente, da
nrumirra*; faitas

ido. Mas
medo a supprir
ouc apresentamos nesse
ao env.s de projeeu. innumeros capa-

zc; d. deslacal-o entre seu:- sirxlhanlc.

o dr. Leite Ribeiro, e as pessoas de sua

assemb-_i que s1* interessam vivamen.

to peio bom estar da população ^ cario-

ca, deveriam couceatrar sua acti ¦'¦¦'-

ti nico, d maneira a

Não -'¦ absolutamente exacto q-je au-
toridades de Santa Maria Magdalena
tenham invadido o 10o districto do mu-

£Ü\Í*4! 
Camp°3' a!leSnn'b qUCfí5i'3 ! sobre um pomo

Oudmo. hontem no palácio do In,i j _K não simplesmente d.seorttnade,

o presidente do Eslado do Rio, qnejir.-.; realizado Je facto.
acabava de conferenciar com o delega- I . o in.._ será dispersar uma activiflá-'
do dc policia de Santa Maria Magda-1^ ri,ie ^ annullará por falta •!. cot-

Trata-se de masciieç -rolantes» de ic<-¦-*-¦¦

*':¦-* . ;.....,._i-*_^*^_r__5S?t___._te^_-*ii ^__a__ .<«*_-¦». ¦-¦-•--¦ ¦ ¦
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CRISE
E C*

sr. dr. Wencesláo Sraz
Tvm artigo anterior já deixei dc-

monstra tio a que ce reduzia a pr_t.cn-
sa idéa do sr. presidente da Republica,
dc. exigir novo3 sacrifícios, ao contei-
buiiile, i-iu impostos, para solvcr lis re-
sponsabilidades da divida externa. So-
bre a importação, isso í impossível,
attendendo a que cobramos direitos cx-
cessivos em -nossas tarifas e que o
custo de producção nos mercado., cs-
trangeiros c os fretes subiram de inui-
i", onerando o eonunercio 'ias mercar
dorias que iniportainos. .Vo consumo,
multo poucos serão os gêneros que lc-
remos -<lo tributar •_. o pequeno augmen-
IO qu..- fizermos no fumo, no álcool,
nas bebidas fermentadas, a muito custo
nor. darão uma receita de tres a einco
mil contos, ünde, pois, ir buscar os
(.mios oitenta c cinco mil contos? Só
cm lim novo imposto de honra, que não
pódc ser senão um imposto dc renda
-scmclhanlo -ao "IncomMnx" í-nglcz,
¦podcro-iios -iicoutral-os, I*aríi isso
deve o sr. presidente da Republica ob-
ler do Congresso uma lei autorizando
a laxar os -títulos federaes c anunici-
j.a.s c os alugueis dos predio*. nesla
capital c nas capitn.es dos listados, fa-
zcn.lo votar pelo Congresso o ¦seguinte
jirojecto -de lei: Imposto sobre .-. ren-
ila: Cédula A: 1 %, sobre.os juros dos
litulos federaes e 'iiiiinieVacs; Ccdu-
Ia 11: i %, 'Sobre os alugueis dos pre-
dias no Districto Federa! i* tia» cant-
taes dos Estados; Cédula C: : %. so-
bre os dividendos dc bancos .- oo • i-
nliias; Cédula !); 3 %, sobre os Iu-
crus líquidos do comnicrcio i:o lJ:str-
elo Federal e 11'as capitães dos lista-
tios. Sú assim s.* -cx. .poderá oMer os
.00.oco contos dc que carece para pa-
par pontualmente o serviço dc nossa
divida externa. Reflicta, porém, bem,
s. cx.: esle projeclo .cm sobre
<i que apresentei n grande deiva.ua-
gem do onorar fortemente o honesto
(¦• nmiercio deste «paiz, já exliausto e
depauperado.

*\"o governo Campos Sallcs-Miirtinlio,
rcconhccs-nd.i eu a .impossibilidade dc
pagar o Thesouro iroprotUic_irai.ilente
mo.nno contos dc drfH-ri.-nç.v- d.- cam-
liio,. i-l.il.orei ic fiz votar .... Câmara o
projeclo dos valos-ouro, atirando sobre
11 con.mereio, c por conseguinte sobre
o consumidor, ism- ipágamcnto. Agora,
.- uu novas cxigcnciiis para o pagamen*
ío dc juros da divida, feilas „o com-
inercin uor, seus lucros líquidos, é me-
llior dizer que ao comnicrcio incumbe
pagar ua moeda desvalorizada qne te-
...os lodo o serviço da divida externa,
•pie gerações imprevideiiles ncciiniula-
ram e que cni 11 o-.r= :i incapacidade com
'i "fiHid.-tig" uiigmcntamos animalinen-
te .le £0.000 coutos. Não . jiíMo, uão
«'• digno, nSo ú 'to-nesto.

..mia lia -dmi o Jornal do CüMhwv-
rio, im uma varia, salientava que, ap;-
/ar- das economias tunas i.ei., ac ....I
governe, <¦*..<; havia despendido -r.u um
¦-.uno cerca dc quinhentos mil conlos.
dra, se -não -kmios rendas superiores a
trezentos mil conlos por anno, ctinio
gastarmos quinhentos mil? .Vão é isso
.uu aclo dc rematada loucura c con-
dciuna-da inépcia? -Não c.-.'.vi «-sia situa-
cão a aeoi!-se-lhai-*ti..s profundas embora
dolorosas, economias? Já não gastámosconi o fim do governo Hermes -e cm
um anuo -ik-s-lc governo, quinhentos c
cincoeiila -nil contos do papel mpcda,
desvalorizando o meio 'circulante c fa-
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NO SENADO

A TRAPALHADA DAS DUPLICA-
TAS NO PIAUHY E NO

ESPIRITO SANTO

AS ELEIÇuES CARÍOCAS

O sr. lrineu entrou
com o seu jogo.

Cambio de i(íido la.-.iv.i
("•lide -nos quer
dos homens que
sus legisladores, -uiiini--".
aasislido a:.s ftmeraes des!:

a
erat" a Hriprcvttleiicifl
governam c dos nos-

i-F-ní******" *i.<;,

Rcptililicai
qne so íoi crer. " ¦¦¦¦¦*:i nrrn-s-nr-Vi ¦* '•¦*.
;i _ bancarrota e .'. miséria? Nós, que a
fizemos, Havemos lont-ros izlccies, ce!i-
«navaino-s outros fins querendo engran-
decer a pátria c fazer delia uma grau-
do nação dc accordo com a concepção
(le Lislz, auior dos Iolve._in allemão.
uma nação dispondo dc uma raçs
forle -e de um grande território, pos-stiiiíJo iodos os climas c prpditcçõcs,
um Exercito e uma 'Marinha fortes,
defendendo as suas .fronteiras e a in-
tcgraládc de seus mares, uma vasta e
rnor-me marinha liieroaiitc, levando a
todos os -recantos do mundo o pavilhãonui-i-vciUe o ns o-ecsBos de sim "-o-
dticção. Toi, movidos por esses grandes
ideaes _ qui: o Exercito c a Marinha,
colligaklos a republicanos, proclainarame Republica -e enviaram para a Europa
.tun velho rei venerando c sua augusta
e diena familia.

Qtie tristes dcsillltisõcs cios têm dei-
xtrjo na alma anvargurad.-i esses vinte
o cinco annos dc <regi*men (lemoeralico?
Temos, é certo, um alcvanlado -pro-
gresso material (-ni algumas cidades.
O Di-'.ri.eii(. Ec.lrr.-.l, São Paulo, Porto
Alegre, Ilalra Pernambuco, -mesmo, o
att-nstaiu. Mas temos feito isto á custa
de grandes desne-sas. t-rjdivivJat-do-.-ris
até a raia dos cabellos. Muitos Esta-
H-is ahi catão, reduzidos á sniseria, não
podendo pagar nem iii-esmo a sua -rua-
frlstrcturn, isto é. a justiça. Para e
Amazonas são -r-x-eitu..!os frisaníes do
we affirmo e nn entanto eram c são
listados -riauisslntns: Imãs lá vastidão'! ¦ Amazonas, .'. gran.!:-:. dôi seus rios
c de sitas ^florestas virgens insonda-
reis sc nppõe a ticqitonrz do bomeüi,
pciUul.irio e ineomnetcnle. *

Sci/oticlln CORItAA.—¦¦M«**lt-----W^.yHff.

Presidência do sr. Urbano, presentes
aS senadores. O sr. Metcllo leu a
acta da sessão anterior, que foi appro-
vada sem observaç.ãcs. Antes do sr.
Pedro- llorgcs dar conta do expediente,
o sr. Urbano Santos pronunciou um
pequeno discurso, dando uma explicação
ií casa. 'Referia-se ao requerimento do
sr. Krico Coelho, feito verbalmente da
tribuna, na .sessão, dc sexta-feira pas-sada, no qual o senador fluminense pc-dia que o nome do sr. Bernardino Mon-
teiro fosse riscado da lista do.s senado-re-s ausentes com cansa justificada, poisse achava acttinlaieilte governando ol-.spinto Santo, conforme communicaçãomandada ao Senado c a todos os sc-nadores pessoalmente, não podendo as-sim accuiiiiilar as funeções de embaixa-dor u presidente dc Estado, ao mesmo
tempo,
.Esclare.cndo a còiicíjiclh da mesa, o

vicc-pres.dcntc da Republica disse oseguinte:
,'A mesa reccbcii na scíão dc sexta-fona uma reclamação feila pelo sr. se-undor Erico Coelho a respeito do fa-cto dc figurar ainda na liata dos sena-dores o nome do dr. .Bernardino Mon-leiro, quando s. cx. coiiimunicott aobenado que assumiit o governo do Es-lado do Espirito Santo.'lera sido lidas no expedien!-* do Se.nado ns _-Omn.un.caci.es procedentes dobalado do Espirito Santo, de mu ladodando como reconhecidos .- proclamadospresidente e vice-presidente do Esla-.oo dr. Bernardino Monteiro e o dr.A1liaj.de, e de outro a (firmando o re*conhecimento para esses cargos do dr.l.tnlieiro Jiinioi- c coronel CalmouEssas coniniiiiiicaçõcs contraditóriascomo sao, são enviadas todas, ao quedizem cll.-.s, pelo Congresso do Estadoapenas com variação dos nomes que asfirmam,

Depois dessas, chegaram outras com-municaçoes, unia» dando como empos-sado do governo o dr. Bernardino.Monteiro e ouiras o dr. Pinheiro lu-mor, e, finalmente, commiinicãçõesfirmadas por esses dignos cavalheiros,(.ada uma dellas participando sua pus-se do governo.
Por outro lado. não ba muitos dias,loi sitbmcUtdo á consideração ,|0 Sena-do, pelo sr. senador João Luiz Alvtinia indicação, requerendo uni(ia comiuissão de Constituieã

macia que affecta precisamenteventilado no Estado ,1„ Espirito Santo.Esta indicação foi apoiada pelo Senadoe remetida a commissão de cujo es-tudo pende. '
A mesa considera assim a questão af-fecta ao Senado, pendente do parecer(ie unia dc suas coitin\iifeõcs, cuja deli-beraçao aguarda para a acatar, como é(le seu dever.
Em seguida, o sr. Pedro Borges leuo expediente que constou de vários.y.i.ograpuos devolvidos pelo Ministério

d. ír-i' a -e.f1,0 ,m,iíos teI«S---"nmasda terra capichaba communicando a*posses duplas de_ prefeitos municipaes cdemais autoridades subalternas. Comoà fácil de adivinhar, tanto se conside-ram de posse das posições os amigos dosr. Bernardino, como os amigos do srP.nheiro Junior ü,„a trapr-iadí qtieo.» secretario leu por desencarno do
lédio.. ,C 

' ° "ad° C;-"!mi c!lcio ú<
Mal se tinha acabado a embrulhadaespinto-santensc, entrou o sr. PedroBorges a ler mais tclcfiraiiimas Eram< o. Piauhy, lambem noticiando que láexistem duas asscmbléas locaes cadaqual funccionando regularmente, de acco do com a lei c a Constituição etc.

Jl'5;? g?- ° ^»'1;" «orrin; emqua.i-o o 5r. 'Raymuiido dizia para o sr Pi-
çali-ese:rrC"'a 

° ''''r''' ° i!'' Ribcirj Go"-
— Ça marche: ca va hien..xJ sr. Epitacio Pessoa pediu-,-, n-ila-m O representante parahybá,.,, 

P "^ 
.ss ."a10? 5rc i^ríum s""-

commissão de0Legis4tU Ju^ffi» p."_
afilio1' Fol"Se ni_d-. se ^ »•
Freire? escolhido o sr. Sá

¦fassando.se á ordem do •],_
cou-sc nao haver numerose a sessão.

O MEU PROCESSO

ves,
parecer

ição e I)i«a!o-
o caso

verifi.
levantando*

Pirimeifo sortimen»-
to paj*-, o inverno

A CASA NASCIMENTO
•ttàttUk-n*. U

ounun-
,. ,. cia ásua distineta clienlcla que•tcaba do retirar da Alfândegao seu novo sortimento parainverno conslituido pelosmais recentes modelos damoda parisiense, om Goslu-mes Robes, Manteaux, Blu-sas. Chapéus e outras novi-dadfis para senhoras ocinhas.

iPrcv.amcníe convocada, a comuiissão
vcrificadora de Po-dcres do Senado re*
uniu-se liontcm, ás 2 horas da -tarde,
na sala da. bibliothcca daquella casa do
Congresso.

Sob a presidência do sr. Bernardo
Monteiro, «presentes os sr. Abdon Ha-
ptista, relator, Luiz Vianna, Walfredo
Leal, Rayniundo de Miranda, Eráncisco
Sá e Guanabara, a conunissão ouviu a
replica do sr. lrineu .Machado d con-
teslação do sr. Thomiiz De! fino, cujo
praso terminou lioniem.¦O sr. lrineu, valha a verdade, não
é homem que ge aperte nas oceasiões
diffi-ies, Improvisou a sua replica c
íoi roclicando-a de coinnicnlariòs aos
documentos apresentados pcio seu com-
pclidoi-, tambem ali presente, Havia um
(H-ssoal numeroso, que -entupia m u>e-
quena sala.

d\ir detrás do candidato diplomado,
alguns cabos elcitoracs do Conselho
montavam guarda sola o olhar desce-n-
fiado da comiuissão.

Começou o sr. lrineu por dividir o
seu .trabalho cm duas ipai-tes: a replica
e h rccqnveilçSo, as quaes englobadas,
explicou o homem, nio chegam a utn
peqiieno folbot-o, pois escrever, ávanla-
jado, áccrescénloii "sú é perniittido ao
sr. Ruy Barbosa". Prefaciando as suas
•argumentações, <-'fK. -falou quasi «luas
horas, bíloriando o píeiio de ia dc mar-
ço ukimo. Gabou o seu .partido, a sua
fé-polilica, aífirmando, com exuberan-
cia dè gestos, que' nunca houve no dis-
tricto uma luta cuuio aquella, em que
clle, orador, além das suas barbas, saiu
coroado de louros. Ameaçou o sr. 'Del-
fino de incolierencia, por que di.s-,e este
candidato confundiu impopularidade com
nullidado. A sua força eleitoral, affir-
mou, dando um puxão nos punhos e
deixando cair .. lunota, "era tuna ma-
china geniianizada no Ri-o. que não le-
mia .ninguém e se comjiunhn de vários
partidos, inclusive n cathclico". Ai.ro*
vei-t.in.lo a opportiinidadc, fez a sua
profissão de cidadão apostólico ronia-
tio, aiigurando _ sua ardente fé eiu
Deus, da qual sempre deu provas pu-
l.licas, ora como irmão jubilado da Pe-
nha, ova como anOigo sachnstão que o
foi no começo <la sua vida acadciivica.
O seu prestigio provinha de duas piau-'
des condições: o temor da Eternidade
e c. amor ás classes operárias e a sua
divisa era: Deus c Trabalho,

O sr. Walfredo Leal deu uin apoi-
ado.

O sr. Irlncti proseguiti. A sua re.pü-
ca era curta, pois teve o cuidado de
obedecer ao critério do senador Luiz
Vianna, que já o dissera:

—- O Senado dcx-e receber os seus
pretendentes com este despacho perma-
nente para os seus papeis: resumindo,
•eoltc, querendo.

Entrando a analysar o ple.to. apontou
fraudes nas eleições do seu compoj-
dor, pelo mesmo motivo porque este
apontara na sua.

Não vale a pena repetir, por que -o
processo i o mesmo. De repente, sem
que 03 presentes percebessem a -Inui-
sição britsca, o sr. lrineu rompeu num
elogio po-ulium ú memória do general
Pinheiro Machado, atacando a impren-
sa carioca.

Disse ilo cliefc gancho, o que todo
o partido conservador reunido não _li-
ria quando o mesmo era vivo.

— "Conheci-a ainda na_ monarchia,
exclamou o sr. lrineu, c fui intimo da
sua familia-, Até me trataram por lu!
Pinheiro já era bravo, cavalheiresco,
calmo e recto, como sal» ser ioda a
sua raça 1

O punhal dc Manco não feriu só a
este meu velho amigo, feriu tambem de
inerte o coração da Republica. Quan-
do delle me afastei, r.ão era pnr que
queria hoslilizal-o, era porque tinha um;
1'icigraiuuia a cumprir e clle -próprio rc-1
conhecia que o meu afastamento era!
apparente." Estas .palavras, a commis-J
são ouviu-as estarrecida. Houve quem ,
luvidasso da integridade mental do.
orador, que ganhou a melhor «.h.ise da
sua carreira ar-rasando o fallecido che*
fe gaúcho, .,

Mas, o sr. lrineu eslava comniovido
,-¦ passou a ler um telegranima ile soli-1
dariedade e affccto do sr. Salvador Pi-
nheiro .Machado, a quem chamou de
"soldado da Republica c vedclta du Rio
Grande do Sul", tclegramma que o pre-1
sidente interino desse Eslado lhe man- ;
dou 1111 agradecimento aos serviços of-
íorecidos pelo orador que sc propunha ci|,__,
a auxiliar a aceusação do assassino.de
seu irmão. Voltando a atacar a im*
prensa c os jornalistas que o tè.n ex-
pròíiradp, disse o lioniem que 03 jornaç

Peço aos srs. juizes, aos mettscoí-
lojas c a todos quantos se interessam,
pelos negócios da justiça que digam,
sc, cm face das razões abaixo, eu possotomar a serio a circuinspecção com que
o Ministério Publico vein processal-jnic
criínlnalincnte, por ler eu, segundo o
seu juizo, feito injurias ao muito egre-
gio e venerando safaVdana, desembar-
gador Torquato de Figueiredo.

Ora, digam...

A3-AT.T0 Dal .SIXVA.

Razões do Recorrente

Pur mem questão doutrinaria, redorro
t-Sra esta Egrégia Câmara do despacho de
pronuncia dc fl. 1- digo - par mera
questão doutrinaria, porquo se não Kra oalto principio de direito violado cora a pro*pcsilura da presente acção, for furte doMinistério Publico, sõ não fora o propo*silo superior dc evitar que sc- firme um
precedente mau. nas praticas dc nossa' lè*
sls!atura..o nas praticas dc nossa justiça, eeu o declare com sunin-.a lealdade — nãorecorreria desse despacho. Preferiria irdesde logo ipara o plenário, cm cujo pro-cesso poderia, como .poderei, demonstrar, dcviva voz, mais detalhadamente do que pelaimprensa, quanto foi torpe c indigno o
proceder do desembargador Torquato defigueiredo nas questões decorrentes da fal*le..cia_ da sociedade anonyma Lloyd j;Spi-
rito Satitense, "para 

dar ganho de causa aKno.vles ._ 1'aster, ou antes — ao dr. Mina
Kibeiro, seu amigo e advogado de>-ics.'

c.cm j-ci.-e va desembargador Miranda
iMontcncgro, actual presidente da Córte deAppcllação, que cate processo me acuvar-
dará. -A cadeia não assusta nem iiitimidii
senão os tartufos c canalhas, que assentai.,
os principios da, liberdade nos, gozos da vi*ds. alimentados por meios torpes. Ir para«Ila, por inquiliíicavel capricho da Justiça,empenhada cm fazer calar aos advogados
que se insurjam contra .,3 juizes Indignos,
«rara que a torpeza destes coniiuuc na siihol.ra dc corrupção da sociedade... scr«a
até glorioso. A victima dessa iniqüidade
selvagem apparccc.-i.-i aos olhos dc seus cor)-
cidadãos co.n uma consciência cxcnipü.ica*
dora, que se r.ão deixara humilhar deante
do 'poder tornado abusivo, indisciplinado,
«lettirpador de sua própria funeção social.

Alem disso, tenho para mim que, no' lió-
mem, a vida e a liberdade de nada valem
quando (lie não saiba sacrifical-ás e.n dç-
fesa da dignidade c da honra.

Ora, quem pensa p:..r esta fôrma, e-hgecomo pensa, não .pôde temer o resultado de
uiu processo como esle, cujos fundamentos
já são conhecidos do publico. E' |>or esta
razão que declaro que sô for mcraPqunllo
doutrinaria C- que recorro para esla Egrégia
Onr.ara do despacho de .fl.

Lito Isto, entro em matéria.
-Na minha defeza, \ fl, escrevi :

avio obstante o dispositivo do art. 274
du decr. o.-C.i. de eS dc dezembro ds i.i.,
não é parte legitima o .Ministério p.i!i'icai
para promover contra mim a acçlio de'- iri-
jurias, pelos escriptos que publiquei, «oCarreio de Manhã contra o desembargador
Torquato de Figueiredo, lv não o
seguinte :

A Constituição federal, r.o ar
scicvc :

presente a menor força imperativa. Com
ou será acerto, deante da thearia se fir*
mou, na pratica, esse systema de lc
gislar por delegação, sem o qual não
teríamos, cumpre confessal-o, as leis nc*
ccasarias para administração publica.

Xa caso, porém, lia outro argumento
irrcplicavel — o decreto cm questão tom
Voiça dc lei, em virtude do haver

sido approvado, com outros, pela dispo.
sição da lei n. c.719, do 31 de dezem*
bro dc 191a (art. 64).

''Iso já foi rcconl ecr.!o por míútOfi
accordãos do Supremo Tribunal Federal,
e dentre cllcs pó:i.;n ser citados: o
proferido 110 liabcàs.corpHs n. 3.8.17;
os proferidos no aggravo c no; embar*
gos sob 11, 1.835 c proferidos na a|.pel*
lação eivei ti. z.j-i, Iodos cin 1.15."

De sorle que, na opinião do Ministério
Publico, para se evitar que so desorganizem
or. apparelhos administrativos da Justiça, bem
como os da policia, da livgicne, etc., o rc-
medio c -deixar que o Congresso desrespeito
Pagrantemeatc a Constituição do.paiz; que
a desrespeite o Kxccutivo, o que o Poder
Judiciário, chamado pari conter os abusas
do um e de outro, cnlre no fandango deües,
ao Rom da mesma fntta.

Pois o dr. juiz o quo, no despacho d»
pronuncia á f!., adopiou o pare.-er da*
t*uel!c Ministério, e nsçiin arrazoou:

"...que o início d,, r.cçâo por meio de
¦denuncia do Ministério Publico, tem se*
gura base na lei invocada, cuja vigen-
cia e constituciounlidade vem sendo,
<les.de muito reconhecidos por accordiSos
do Supremo Tribunal Federal, baseados
no art. C| da lei 11, c.?:;., de 31 de
dezembro de igu:"

Desse topieo do d.sp.icbo de pronuncia,
veriiiea-se que o sr. juiz c quu reputa con.
slituciãno! a lei invocada, isto é. o decre-
to 0-263, di 2S de dezembro de 101:,
expedido p..!o Puder Iíxcetitlvo, por uma
dupla razão:

a) — porque a vigência o cònstitú-
cionaliíajadc deàèa ÍJCl vem sendo des-
dc muito rcconhecidiS por accordãos do
Supremo Tribunal;

IO — porque esses accordãos são
baseados no are. 6j -da lei n, 2/10, de
31 dc Dczciíibro de 19121

Km primeiro logar, os tres accordãos do
Supremo Tribunal, citados pelo Ministério
Publico, u.ão r-c referem cspccificadamentc
no decreto n. 0263, dc 1911, c, conseguin*
ti.r.e.-.te, não autorizavam aquella catcgoii*
Cá affirmàçíío do dr. Jui*_ a quo.

Km segundo logar, a despeito dos citados
accordãos, é manifesta a inconstitucional.*
(!.'i!e, quer da autorização conferida pelo
Ccngrcsso Nacional ao Poder Executivo para
decretar aquella i*n; quor <!o art. 64 da
le! n. 2.719, de 31 Jc dezembro de ifaic, na
parte que mandou continuar cn vigor os
regulamentos expedidos cm virtude de auto*
li/ação legislativa.

lv' o que passo ainda aqui 3 demonstrar.

or.DiN.in.i a' CoxsriVKtç.io, _rii só o
povo réus modificas ?

"The íirst is that Congress is not
lifcc the I-arliments of Kunlaud, Fran-
ce and Italy, a sovereígh assembly,
)!(JT IS iSÜBIECT TO TIIU CON*
STITOTION. WHICII ÒNLV TII13
ri-.OPLI. CAN CIIANGE.".

(James Bryce, 2'í.c American Com.
tnoimelth, png. 1S9).

* * Si
Que vale, entro nós, todo esse núcleo de

verdades constitucionoes ? Não vale nada.
O essencial í que, com n Constituição ou
contra a Constituição,,o Poder ou os poderes
cantem sempre vietoria !

E dá-se a essa geringouça politica. a «se
marmitão de cacaborradas, o nome suceuien*
to de regimen republicano federativo I

Mas, emfim.,.
S: * *

A matéria do art. 274 do decr. 9.263,
de -.8 dc desembro de ipu, r.ão estava
coinprclieitdidtt ua autorização conferida
pelo Congresso Nacional ao PoJer
¦Jixccutívp para este modificar a o^pa-
naação da Justiça, local do Districto
Federal.

Ineonstitucionalidaia da autorbacão
conferida ao Poder ls.x-ccutiz'0 pelo art.
3, 11, III da lei do orçamenta da despe-

31 de ciubro de Kjio.

A lei

pelo

31. pre-

Con
l ompete 1'RIV. .'nV.VMl-.Vr f

_-_o Nacional :

' 30. Legislar soba* a organização
nutnieipal do Districto Federal, bem
como sobre a policia, o ensino superior
c os demais seniços qne r.a capital fo*
rem re-..-.",-a_o. para o governo da
União,"

Ora, dentre os serviço-, "qu_ roram r_.
servados" pa-.i o governo da União, i-o
Districto Federal, estão os da justiça .Io-
cal.

Logo, é ao Congresso Federa! qv-c cpm*
pete PRIVaUTVAMEXTB legislar sabre

-150", dc 31 dc dezembro dc
m.... relativa ao orçamento da despeza,

disj.oz r.o art. 3, 11. III:
'¦ Vic.\ o Poder '-KxccuLivo tiulorízado:

III. .— A modificar a organização
da justiça local do Districto Federal
pnra o fim dc tornar mais rápido o
julgamento das causas, uniformizar
quanto posoive! a jurisprudência c c.\-i-
gir o preenchimento de condições mais
cfiicazcs para a investidura e promo-
ção dos juizes e ir.cnbros do Minisie*
rio Publico."

Prevalccehdo-sò dessa autori.-nçrío, o po-
verno, a s8 de dezembro de i>.:i expediu
" alíüdido decreto,

Ouc é, po-tar.to, que prc-te.-.deit o Con*

S.ippouha*3c, todavia, que o Congresso ti-
«c competência para DKLl.ij.Mí. ao

Kxccutivo a faculdade de legislar.
—_ Sobre que matéria a lei do or.amcn-

t_ da despeza de i_rio, autorizou, 110 art. 3,
... lll, :.o Executivo, a fazer, sanecionar
e promulgar a Lei n. .1.263, dc 2$ de de*
zembro de 19.11? — Sobre esla cxc.usi-
vãmente :

"modificar ti orga-nizaçSo tia justiça !o-
cai do Districto Federal."

K para que fim ?
— "ipara o fim dc tornar mais Ta*

¦pido o julgamento das causas»
— "unlformisar quanto possível a ju-

risprudeucia c
— "exigir o preenchimento das con-

diçües .p.-.ra a investidura c ¦; ro*
nío_ão dos juizes e membros do
Ministério Publico.''

Ora, o dispositivo do art. 27.1, do decr.
'*. 9263. determinando que:

"Cabe acção -penal por denuncia d;>
Ministério ' Publico cm o*i crimes de
calumnia ou injuria contra corporação
que exerça autoridade publica ou con-
(ra qualquer ..-gente ou depositário
desta",

teve por fim :
.preencher as condições para a iu-

vestidura e promoção -dos juizes c
membros do Ministério Publico ?

iiniíormisar quanto possível a ju-
risprudeucia ?

tornar mais rápido o julgamento
das causas por crime dc injuria ou de
calumnia ?

¦Só rcsi>ouder:a flífinr.ativamentc a qual*
quer destas .perguntas quem q;;Ízc._e, por
cliocarficc, fazer jogo de disparates,

K', poís, fora dc duvida que, na dispo-
sição do art. 3, a. III, da lei do orça-
mento da despeza, de 31 de dezembro dc
1910, não sc comprchendeu, í-.cm explicita,
nem inifiicitamcntc, a faculdade ao Excculi-
vo de LlvGISL.NR sobre a matéria do
art. .|"7, do Código Penal da Republica.

Logo, a disposição do nrt. 274 do decr.
5263, já sóiiicnte por esta destemperada
exorbitância, seria radicalmente r.uüa.

*.'• * *:*
Mas o Congresso Nacional ititarísàt,

o Poder Executivo a fazer uma ixi oi
um iiCOPUMEXlo ?

um projecto de lei, ou dc uma emenda de
•eetcrlninado projeclo. Isto está consagrado
na tcchnica le-gislalivá. A Constituição Fc-
deral, nos arts. 3Ú c 37, nos paragraplios i"
e 3o desM ultimo artigo; no art. 30 e nos
seus parjgraphos 1 e 2, e ainda no art. jo
cansagra a doutrina. Nem.ha outra fôrma
conhecida para se iniciar o processo da cia-
boração das leis. 1! quer os projectos, quer
as emendas se discutem cm vista dc suas
disposições. ' Isto eqüivale a dizer que o
Congresso con-uitucionahnente cão as pódc
approvar, sc>.n ns ter presentej para os
discutir, ria medida dos lramitc3 parlamcn-
taies. Sem isto, não i clle quem faz a
lei, quem legisla sobra a matéria delia; li*
niita-sc, com flagrante raonospreço da obri*
gação privativa- q.-.c lhe impõe o Constitui-
ção, a referendar trabalho alheio... e sé
pelo rotulo.

Ora, o decr. 9,263 foi incorporado ao
projecto da lei u. 2.719, de 1912? Não
foi. Não sc encontra ahi uma eó disposição
c*c!Ie. Nem mesmo uma referencia par*
ticular a clle.

Logo, para a sua elaboração, o Congresso
não concorreu senão cum a Inconstituclo*
nal delegação conferida r.o. Kxccutivo pelo
art. 3, n. IIT da lei do orçamento da despe*
sa de -tolo,, — delegação ousadamente
transgredida pelo poder delega torio..

Por que fôrma, pois, adquiriu ci.se de*
creto... for;a de lei t

Outr'ora, quando o Poder Legislativo, o
Executivo c o Judiciário eram parcollaa do
poder soberano do rei, diiiam-sc com força
de lei — os alvarás, as carta;, regias, os
a..s_*níos da Casa de SuppHcaç3o, etc K
(üciam-se oun for;a de lei, porquo não sen*
do expedidos como leis, deviam, todavia,
s-ar obedecidos, como se o fossem, porque
emanavam dirccla 011 indircetamonte da au*
tc fidnde real.

Hoje, deslocado o principio da soberania,
da pessoa dó rei ou do príncipe, j.ara a
ração; garantido esse princípio por in-
trausponivcl constituição politica; -declarado
por esta quo são órgãos dessa soberania —
n Poder Legislativo, o Executivo e o Ju-
d-cinrio —, não ha mais duvida sobre a
competência de cada um derses poderes.

aVssi.n, só tem forca dc lei os netos tio
reto: idades, expedidos na conformidade das
leis ordinárias, c estas só vingam quan*
ib conformes á Constituição. Sc o Lc-
r/ílalivo, o Executivo e o Judiciário não
agirem do accordo cora cila, os seus actos
serão nuüos.

Ora, agiu o Congresso, conrtituoionalmen*
tr, quer quando delegou ao Executivo a
faculdade de modificar a organização da
justiça loca! do Districto Federa!, quer
quando mandou continuar cm vigor, de modo
geral "os regulamentos expedidos e.n virtude
de autorização legislativa ?"

Não, absolutamente.
P nrt. 37 da Constituição prescreve:"O projecto de I.i, adoptado numa

das Câmaras, será siibmcttido á outra;
e esta, sc o approva.-, cnvi.il-o-á no Po-
dor Executivo, qne, acqtiies.-euilo, o
f.mccionará c promulgará.".

Ora, o decreto n. p.efi. proveiu, pnr ven.'.ura, dc uni projecto do lei ? Foi discutido
numa das Câmaras ? Foi Eubriicllido depois
á outra ? Esta o approvou ? O projectoloi cm seguida ci.via.lo ao Poder Execute
vo ? Este o sanecionou e promulgou ?

Nada disto suecedeu,
_ Tüis bem : Contendo esse decreto dispo*

siçõcs qne niío são rcgitlamciilarcs porque,e.n vez de concorrerem fera a fiel execução
das leis, a.s alteram substancialmente, podiaO Congresso determinar que elle continuasse

pacificação 199
Contestado

O sr. Maurício de La.
cerda articula, na

Câmara, vehementeí.
aceusações

aos pacificadores
Sob „ 'presidência do sr. Vesntteto 1.Abreu, secretariado pelos srs Ci"Ribeiro ie Juvenal Lamartine, 

'foi 
im,',''(ent aberta a sessão da Catuari éo."a presença dc Ci deputados, .\ _','da sessão anterior fui approvada semobservações;. O expediente lido __,.s.o.u de varias COminuukaçõcs tcletrr-i

_ihicas, 'sobretudo luclafivas á siu-i v,
política do Piuuliy . do Espirilo Santo ;Finda a leitura da matéria do' ex-pediontc, occitpou a tribuna o ar Mauncio de Lacerda, que voltou, coir.o"d.*anteinuo anniinciara, a tratar das 0.oorreaciãs criminosas no Coiitesiado 

'"
Depois dc recapitular o que aivèri-orineníc- dissera sobre o assumpto, odcpulailo fluminense entrou a detnonstrar que o problema do ICoiitijstadõtinha as vastas proporções .!.¦ mu-i. .—,

ve questão social, que não devia seiresolvida pelas armas, mas peles reme-dios ja suggeridos, em inomertto dc p-il-pilaate opportunidade, pelo sr. AlbertoJorres. Quanto a expedição Sctcmhri-no partiu rpara dominar os jagunçosque. conflagravam o sertão paia...,.¦..,.-'havia, evidentemente, um .movimento dèopinião no sentido de que aquella grau-de chaga nacional requeria outra Ibera-
peutica .limito diversa da quo es'ava
sendo 'Perconizada pelos iianidarios ila
repressão ií oitlrai-.ee. Era já nessa ocea-
.sião que o orador se balia pela auiiiis-
lia aos fanáticos, como a melhor solução•para o caso.

Em seguida, o orador declarou nue,
para ser inlegralmoiiSo imparcial, ae-
peitava todos os documentos' lidos pelosr. João Pernetta cdiuo bons. e proce-dentes. Apezar disso, eslava convencido
de que, dca.ti.te dos docutrienros que pursua.vez loria c conimetitaria ficaria dc-
slruido .o pancgynico (h. sr. Sctembrino
de Carvalho, ha dias traçado pelo depu*¦ado paranaense.

Ii comcçoii, então a historiar oa fa-
ctos. Assim é que asseverou que ate"
24 de dezembro de io14, não houve fu-
zilauientos nem dcgollas. Ivsses criinca
começaram depois dessa data, IviTecli-
vãmente, após a .ordem do dia do ge-neral Sctc-mbriiio, mandando passar pc-Ias armas os jagunços, que traíram as
forças expedicionárias, todos os demais
jagunços .passavam pelas malhas dessa
ordem. Ninguém mais escapou. Nem o
jagunço Caraeirinbo de .tal, que servira
de. guia n uma calumna militar, uo
aMaqtte a um dos reduclos.

10 sr. 'Mauricio de Lacerda sustentou
qúc o nr, Sctembrino dc Carvalho não
diitigitt, dc faclo, as o-perações no Cou*
testado, Permaneceu em União da Vi-
ctoria, ouvindo musica e -baiiqueteando-
se, -ciuquanto, por exemplo, que o capitão
Pot.guara, com um heroismo . natural
tomou o rediicío <le Santa Maria.

a\s primeiras degollas, disse o orador,
foram 10. Carneirinho de tal mais 17.
sendo que aquclle fora contratado, por
cem mil réis, para servir de guia :'.
columna.cia vigor, dispensando os turnos que as leis Em Canudos, poderia ler havido ftizi-

devem soffrer para adquirirem validade ? lamentos. Estes se explicavam pela
E' claro que não. Havendo, entretanto' '"i100,1 c,'c fllmla cmt"*r,° soci:i1 e lí01'-

queFigure-se ainda a hypoth.se de
Congresso autorizara o Kxccutivo a cia*

! orar, não uma lei mas um regulamento.
Oue é, então, que dalii se concluo ? —*

Mas- legi-iiar
o não lia di:

ipòrtugitcza,
fazem prova, porque íefleclein dia- meia lingua -bhunda

rcpar.cia a
rem mesmo

¦ leis. Sobre
jutna tia li::-

de ecrio, na

1110-

CS.

Rua do 011 vidor, 167

coeeEooeiiriM"
?7\V!"à Vl'is'-' s>'' I"''!- vender cm , '"*' I!jl'l!",:"""''' "Irva i.:,!:;..a,!o com

ZW-lPl r \ *.. .' .. \"-',a • "blico; e dizia:
iSaCaV™" ."? 

'I,,,S * r- ''"H ~^^^^ ¦, bancada do Paraná'do Ouvidor 93 <¦ ('. e nos aiuti- — Desconsiderou Como assim ?
go; armazéns á rua dos Ourives 3, a 43.~TOA^OUT!CÃ~ Excluindo o João Perneta.

Ha*

O governo do Alagoas
M.ir::..'., .9 (.\. .',.. , _ _cndu . .

I'.:.'.a Acrloly solicilailo do C.-v,.;:.-..:-. cs-
liKÍe.tl uma licença para nusenlcwe por..*¦.-..( mezes, do governo, devido r.o seu

!' de saude, o "lüaiio O:'."'-.'.¦'.", de*'r-rou e.n inita de honlcra que o governa-' -.- •!' Katado desistiu des.'c inp.:i;o, r.;-:e.i-
lerdo ao pedido de iia'.i:.':-s, afiei de cvilar*-;'-.t.i_-"e.-i que começam r. surgir.

a\ poiiliea do Espirito San
O ír. Deoclecio llorgcs:

Vamos muito b
I tado já h.vpotliceou

o Pr. Jeronymo Monteiro:
Sc a queslúo é de liypollicci, nue Iambem temos o Banco II;-potliecari i.

quas. (.-.do o Es*
ao Pinheiro Ju-

O m 00 PRESIDENTE

— O Sr. Moacyr: 
' '

^ 
— Bato-me pelo auxilio .hs muaicipaü

bules á União, afim de pagarmos u dividaexterna. 1;' „,„ imposto .ie honra!
O Sr. Almeida l'aSiiiidos, incrédulo:

rcr a essa espe— be ja precisamos
ic dc imposto, não ter In*

---•is-e—is»-©. :*»¦
" presidente da Republica recebeu'!.:¦¦:. pela manhã, no palácio do ro-'

u-iio os srs. ministro da .-'..... n.l-i, I
.:.- s( occitpou ainda da que.s-.ão de I

futuro exercício ; se- '
iiie'i-(>

".¦...uic.itos para
11.1d.1res Azeredo c P.crnardi
« .' depiiiada Antônio C...
d.i maioria na Câmara, que.' ¦ roisas da nclitúa,

A tarde, proritraiani s. cxs iiadores Lcopoklo d. lluliiõ,-'-.ro Gonçalves e Índio da Brasil ,dcpuiadus Morei.-.. Uramlão, Aba,.*,-Carvalho, Justinianu de Ser-ci 
' 

Mar*-'ello Silva, Castelo llranco. Waidoii-iro'!.• Magalhães, Moniz Sinlré c Comes

Sn iiiissn
disciile*.so
moveis da

.•louniito
'nlui- .1-1

=, tender]
tralarain !

Ilibei

de

Red-Sfar

llujc, s. ex. não rec.
-'".-. \is'.o scr dia rcs.-
.- qitestõc. qitc aguar.!
(.ei.' ivo.

j—iç. Cí«*-t, mr-*\

ÍJHlJ'ri^
I ouc--.

¦.uio

ponta |
eom i
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mm BUSCAR LENHA.,,
1; i;::i'Kiii:i:am ra\ cAiita

DK (IILMIHI
Xa 1'shção de Vi-.';.«e

riamente as múltiplas paixões, do mo-
mento. lv abundou-se c«u considerações
dc ordem doutrinaria, citando Stoiy.
barradas, Dalloz, João da E.;a e muros
i'urislas-pliiloàoplios mais ou menos i.l-
lustres. Justificou o faclo dn maioria
do seu eleitorado ser de cidadãos, que
ró possuem dois nome?, pois a maioria

j da comiuissão tambem era dc senadores
! .«uc só tê-.n dois nomes: Luiz Vianna,
I Abdon Uaptista, Francisco Sá. etc.
| Aeiiili.ulo a uma car:.i do sr. ('annos
[ de Medeiros, que o raptara a apresen-

lar ií commissão o eleitor Moysés Pinto,
considerado phosphoro, o sr. lrineu
disse que este eleitor existia, cr.u con-
ferente da Central do llrasil e ali cs*
lava, De facto, o Moysés, em carne e
esso. apresen!ou-sc.

Rebatendo :i crilica do seu competi-
dor sobre ns comicioS promulgados pelo
contestado, o orador disse que era um
politico (jue vivia sempre em contado
eem os s-.-tis eleitores, tendo até cm
vésperas de eleições o doin da ubiqui- |
dade... lv por cen momento, em que t
o si. lrineu declamava, patlicllco c
sonoro, a conunissão, como n-.vn sonlin 1
mágico, vin-n nos botequins da Avenida, j
pagando café aos amigos; cm Copa- !
cabana, tomando banhos de mar; em j
Santa Cruz, comendo churrasco uo Ma-
tadouro; em Villa I.oodoro, jogando ;.
I.isca com alguns officiacs camaradas c,
finalmente, em Guaratiba, saindo ao
cair da larde pnra l.-.iicar :. rêdc côin
cs correligionários pescadores..,

Foi 11:11 suecesso essa tcurr.ee dc
rhetorica,

11 r .lu .'. coinmissiío que o perdoasse
da fadiga, mas ia defender as eleições
dadas como fraudulentas e ia apontar

. [ 0; mcs:'.'.Os_ vicios nas eleições do cen-
tcstanle. Ainda tuna vez citou o general
Pinheiro Machado, que af firmara:

— (.' Senado não gosta de se, cace-
tendo.
_An.aJy.oti, debatcndo-sc num mundo'.1.. cura?, as tU*ii;Oos do 1" díãlrtcto.
Recordando^ a . i-scaiiiotciçüo soffrida
pelo sr. Siqueira de M.m-:-.--., jurouque a firma deste senador foi rotibula
pe-os s.:t'.s atlvcrsarlns pa-a ¦>•¦¦ ; hVítr-
ilu* o resultado obtido. Sensação!

lv preparava-se ncvaincnie para ¦¦¦.-.-
cudir a jiirisprinl, nc.-i franceza cm cima
da commissão, quando notou-lhe sijnaes
ciidentes de impaciência c cansaço.
Esperlo coma sempre, o sr. friiuii re-
quer.-.i c obteve que í,ass. :n adiadas os
trabalhos «ura boje. Kra 111 .'..:o d.i i,--.
de, (itiau.lo vncrfroii-sc ;-. reunião.

Pela saía, o.s curiosos ficaram a'co-n-
mentar, recordando uai outro lrineunm...-. conhecido, .-..«ui !.., tempos, ,. ..*

j praminciava nu Câmara discursos i.ic.-n-diários contra o iatidiliiU.no e conlratjii.ieii.) _Al.icii.idp, apo!!(,indo-o .'. N'.i-
[ção aítonit,, como i-.-i criador de ec.u.s

Logo, — éc nos termos da Constitui-
çãò da llcpublica — fazer leis sobre es
serviços da justiça do Districto Federa!
.'. funeção "privativa" do Congresso X..*
ciotíal, iiLai tem esle. e_ini|ictcncin para
delegar, a se., alvcdrio, essa funeção ao
Poder Executivo.

Logo, te.; lo esse Poder expedido, Cem
*•¦• dc dezembro dc 1911, ,1 ii.-.-. ... o.a.í.i
sobre u rcorgànisação da justiça do Di.--
tricto Federal, mediante mura delegarão
daquclle Congresso, é esse decreto nullo
e.n ludo quanto iór contrario ao direito
firmado pela leuislação existente.

. On, o Código Penal da Republica de*
c5aia, no art. 407:''Haverá lop^r a acção penal:

Paragrapho 2" — Por DUeTU.VCIA
do Ministério Publico, e.n iodos os
crimes c contravenções,

Iíxceptuam-sc:
Io — Os crimes do furto e ric da*

inuo, r.ão tei-.Jo liavido prisão ci-.t
flagrante;

2" — Os crimes <!c violência rar-
nal, rapto, adultério, parto supposlo,"calumnia" c "injuria", EM (1!'lã
F.i.MIvXTi; CAHE1.A' PROCEDER
POR QUEIXA DA PARTE, .alvo
cs C3E03 do nrt. ;,-.«";

Maj, se o citado decr. u. 9.2G3, de cS
.:.- dezembro de i.it, estabelece:"Cabe acção pena! por denuncia do

Ministério Pul-Uco cm oí crimes dc
tlALlíMSIA r.u IXJURIA contrít

líxccutívo aquella autorização ? J1
ião esto fizesse um rcijiilumeni-, t Xão ;
fará isto não havia necessidade de autori*
zação do Pod.-r Legislativo, porque .1 Consti-
tuição, no art. ^s, _- que ,v a primeiro
Io c.ipilulo III di secção II,

Co.icIiie*se que .no seu pensamento, ao dar
cs:a autorização, não comprchendeu a idéa
de conferir ao Executivo a faculdade dc
reformar disposição alguma de lei substnu-

Poder ! C.va. da Republica, mormente de lei penal,
tendeu Porque, segundo a tcchnica jitridica, no

puder de 'regulamentar uão «c inclue o dc
legislar.

Cem que autoridade, pois, cnsartoti o Po-
dc: Executivo, r.o decr. 5.-63, a disposição

dispensado esses turnos, commotletl uu.
aeto visceralmente inconstitucional. Logo.esse decreto, em tudo quanto fôr contrario
ás leis, é letra morta,

Xão

por

cjiigv:

corporação que exerça
blica o;, conlra qualquer
depositário dc_ti".

manifesto nue c.:;r dífpopitn
i porque attc.ita contra o do a
j Código IV....!.

E ..lese ,«.-c é duplameale* PRIMEIRO,

autoridade
:cr agente

p.l*

07 dò

-que do

_vi;

Po'der
1 paia tanto còni*

porque contraria
,-.._:ic Código, que

•Io arr.
rcito att

olIer-Ja

do.
ornaes, íic.ju mal-
...r os adjn: ivos•iuie di-ili-ai.i os

M) lUiíM.W

A r.i-esi.l.-n, i.l ,1 |
iiiicn

.Ifcil 'cz-idro, 2; —- (A V
! .gar ,1 convenção do pirti.V.'Io" := ¦•' Ni proc':tm ul> a ca
ilu nr. Ilaillc V On'.."..-. ,' ...
.1.1 IC-j. :!>: .:: no futuro .; : i.

nob.iin i•..;-'«'.\ti\h\
» 1 ¦¦iirj r i<t—1 o

Foi pasto :i dispo-,;*,..,. 1Í0 V.
do Iu5!,i.(t, para scivir no !.:* :
jamín Conslant, o esoreven
da Defesa Agricoia, Vital ,\

'uno 
Paula

.•ii.ie não
30..3 que ii.'

.11. , - 1

' .1.; In
.11.1

il.-.l

ate •.!-,* Cirvnilio.
possuo uma ei..-.-

.'.idid.i a curada
1 de sua .".1 milia."., 

a pi' .'ru-dade
l-"rancisco

de p,
para as redacçü.-» d.,.*.--u.a.i, ¦* j.cr eüe. soiii
com que 110 di., *,i
irgcuuos ou.- o admiravam...

E parecia incrível, di.vr-se i|ti« ambosc_s If.nciis eram o mesmo homem, co-,-i.i-.as e ambições differentes!
!.;**.*¦«*

SECfXDO,
~p lição expressa c'.

lei tTa Republica,
-'•<•'". s-e aücgue que-. ío Código renal
v:vo", pftJcíido, po;
r dijiiosições rcgulamonlarcs p;occssuacÍ

L-sús que l.a duas escolas, uina ouc con-
Ura (.- "direito dc ccção" como "sz!.-
í.-livi", c outra que o reputa direito
idjcciivo", seguc-se que, tendo o leg.s-
!..- pátrio comprchendido na Código I
uelic (ü.i.o-itivo sobre o "direito dc j
.-.!'.". .' que ndoplou a primeira d:s-i¦'ícolr.?. I.o_ro, 'j por uma ici ré* i

aquella dis*

- I..VS ATORIBUIÇCES DO PODF.R
EXlvCTUIVO — .prescreve:

"Compete PRIVATIVaVMEFXTE ao
Presidente da Republica :

.. Sanecionar, promulgar c fazer
publicar os leis c resoluções do Con-
grosso : IEXPEDIR DECRETOS, IX*
STRrCÇõlvS E RECU-LAM-EXTOS
par.. a sua FIEL EXlvCCÇAO."

Ora, se é funeção PRIVATIVA do pre-sidente da Republica.,. crpciliV decretes e
rcQulamcnlos fur.: a fiel execução dos leis
e resoluções do Congresso, não tinha este,
para tal fim, nem o direito, nem o dever
de mimosear o Executivo com semelhante
autorização. Seria até uma demasia desres*
peilosa. Seria o Congresso fazer barreta*
das no presidente da Republica... com o
chapi-o do presidente. Logo, o que, então'Pretendeu o Congresso foi, com efi.i.o. de-
legar r.a Exccuticvo, como aliás <• ¦•¦s.cu
o Ministério Publico, c o confirmou o sr.
Juiz o quo, a faculdade dc fazer uma lei
d. reforma da organização judiciaria do
Districto Federal.

Xão é isto um abuso clamoroso ? X'ão
'i a violação prosseira do disposil ivo do
--•::• 34, ns. 23 c 30 da Constituição da
Republica 1 Poi. poderes
dem delegar ?

Que se dcsrci-icile.-i principios constitu-
cionics meramente lr.tplicit.is, \á. Pude ha-
ycr uma razão occasional multo forie q-.-.c
justifiiiue a transgressão. Mas, que se
attcnlc, füi-.m populo, contra dlsposi-
ções expressas e insopliismavcis da Consti-
tuição, com uma rabanada ,!e lei orçamcii-
lar-'. - o qu_ j,. cc.r,-, c,-, acontece neste

ajiaiz, oi-dc o sentimento juridico-se npap.i, jcomo lâmpada importuna, rara que possam•labtitar ins trova--, nas oceasiões propicias. I
c= que o vão reduzindo n uai montão :1c
rumas, materiaes c moraes, principalmente 1
morac?, f

C0..10 so poderá disciplinar a sociedade, i
levantar o nível da moral publica, edificar¦1 caracter nacional, affeiçoar o povo •',* ¦
;iiisliluiçuc3 que o rcjrm. rc nad_ é feíto I
cem n devida seriedade, s; sos olhos do
f.(.vo so estende o triste espectaculo dei
ev.e nenhum poder publici, entre nós" respei* ;
Ia a lelmagna do paiz: uc... o Legislativo,
.'.(.ra o Executivo, nem o Jud-ciario ?

De que serve dizer Coohy que:".Vciilniraa corporação legislativa r'dc
delegador ,. outro dc-.artaiuetito tio go-

npliado M0 ¦"'- aMi eu: virtude da qual ficaria
substancialmente alterado, e só para o Dis*
tricto Federal, o dispositivo do art. .07,
do Código Penal ?

Com a autoridade que lhe outorga o
Constituição federal ? Não ; porque esla,
no art, 48, :;ú lbc confere, a respeito, o
direito dc — expedir decretos, instrticções
e regulamentos PARA A FIEL HS.
P.CUÇ.iO DAS LEIS.

Com a daquellc acto do Congresso ?
Tão pouco. E bto por duas razões mani*
feslas : o) por não ter clle competência
para dch-gnr ao Executivo uma funeção
que I!.c é co.istitueionalrae.itc privativa; b)
por haver autorizado a este r. modificar
apenas a organização da justiça local, e:r.
tres pontos determinados, entre 03 quaes
r.ão se ajusta, absolutamente, a matéria
daquclle a-tigo.

í: ft :.(
Iittonsliliicionalidadj do dispositivo do

art, G4 da lei do orçamento da receita,
da .ti 1/,.. desembro de iji.., na parte
(j!u* mandúit continuar cm vigor es re*
milamentos expelidos cm virtude de
autorização legislativa.

ío l.a, pois, engenho mental que possaemprclsar ao 'art. _7- do decr. o.-6*, de-'3 de dezembro de .10.., uma opparcucia
(ie disposição legitima :

Se l lei, emanou de 11.11 aeto in*
constitucional do Congresso, c, 6
tanto, nullo, pleno júris ;Se _ regulamento, não pódc viu*
gar por estar ria manifesto conflicto
eom a disposição do nrt. .(07, para*
grapho 2, ç-tcep. _, j0 Cod. Penal daRepublica, que é matéria de direito
substantivo ;

Como /.*; o., cto rcgtt'amfnlo
ultrapassou a autori-açãn <l0 Congress. eé, portanto, insubsistente ;

Xem ao menos fo! .alcançada pelorcfeecitditm do art. 6; da lei da re*
ceita dc 191c

Enl face do exposto, espero queEgrégia Câmara proceda como é de.
esta

J U S _ IC A.
Rio, 5," de maio de 101C.

CATÍTaOS KTWnLVDO AM V.AO
DA SILVA

nvativos re po-
O .M-ui-terio Publico ci-.!Mde:i que o

decr. 9263 "tem força dc lei, cm virtude
dc haver sido approvado, com outros, j-.h
disposição da lei 11. ;;:-., dc .11 «le dc*
zembro d.. ....; (art. 64)."

Para clareza da argumentaçSo, Iranscrc*
vo aqui o que dispez o artigo, indicado no
parenlhcsis. Diz cl>.:

"CONTINUARÃO EM VIGOR to*
das as disposições das leis do orçamen*
to antecedentes relativas a interesse
publica da União, que não versem par*
ticuiarmentc sobre determinação da re.
ceita e despeza, sobre a autorização
para marear ou augmetnar vencimen-
tos, reformar repartições 0:1 legislação
fiscal, que não tenham sido expressa*
mente revogadas, c I1EM ASSIM OS
REGULAMENTOS EXPEDIDOS EM
VIR'fUnE_ DE AUTORIZAÇÃO I.E*
GIS-i/Ail\ A, iiíndii meàiiiü ii."o-j"f.

produzidos, emquanto não forem aquel-
.es revogados."

TiO tCÔr dpS..Í- .ir!!'.M. n t>f!-*«n;»n 1--;. !

A CBISE...

projec-
nanoeiros

mento que
(li lei, par
COR, (e c
lennidade

esse artigo, o primeiro arjja»
ccorre é que uma disposição
poder CONTINUAR JCM Vi*
aqui vou exprimir-me cou ro-

ner.'à.-iriu cpii!philosophica)

verno ou ,1 qualquer outra
de, o «.-.-der, gera! ou especi:

lirmnitc promulgada é qu
í»v'."'.' poderá Fer revogada,
Ver (neu-

iv--.:...., l.o.iit..Q3 Anlonio Rodriuu¦}.,-..-.; de Jesus, p.-irt-.yiiezes. resid-lana do Car:.:o, :.o l!.-.-..ia. !..¦ha vi
¦ er.u.i na |i.M;..ie<i.ide

N"o momcn.o poré:
p::r::va.-,i_ «.ara Icv.-.r
"am uno, n

_r:n; lie

rem, e-n qi
:¦ r= fc:.-!<
ccu-Hics Pi

'T : --****. -r?i [•na,,, . i
i 1...1 a publicação que o Rcslaurant
j Ass. ,-io faz ua Secção livre da nessa
jc:Iiç_o de lioje, c!i,-i.-.ir,-os .: ;«::a;,,;áo
idos nesses leitor.;.

AI.VDA A "ST.U-OAÍJI) 
OiL'- 1

I

--•e-d»*!.!

Quizcram t.-pi- ns "Icnliadorc?-
.--.-Idiilo. : ! :'",!>- :'!">":'"."-i-.' n arma, descarre

;:-.'ir:, d.: . I" :" n cnr?;' *" eh:n.i'(0 aitingir
Mello. , ':',\' ,'.:!f..-!'°i''.::c''lr'v',,,*':l pri:::r..1 ....i.ij,.,,-,. acudni ...i ouv;,- r.:¦-.; :.,-, v.ei.mas do chac.-.reiro. 1'.r-jiido .Maria, Antanio e""-vs por alsimj caroços

nas pernas c nos braços.
,. - "odos ;rcs foram r.c!Rc.-ani-.,o as seg-untes. par alma de: nliarmaeia e ---,.|!,r  „Amélia Zozina de Oliveira Pernambuco. Ei r..olhcratit-scs "'I--, "a egreja dc S. Jcm.i il.-.ptista da | q"c\.

ti:

pre-
ha- í

pela '
1 l!\ 

0,-,r.
ma* • official <ie gaintii

x-ii-i ral da I-az

-1 segundo _ rne co
ialiroti tc-ccr-cx. par» vcriii.

por -..-.-., «nr...!.. ao orçamento da dc=;.e-
s 1 f¦¦: ai-ip-ov-.-..., cm s-.a. «generalidade,
o ci:..!-.. -Iccr. c.cS.i. dc ip::; n-.as c-se
aeto é, par sua vez, nullo ;>or ir.ca-.isii*
-UlciOttá!.

Eífcctivamcntc, logo f-rimo fadr, sc ve*
ri.':.-:, que a u-.ncria desse decroto, .1 não js.r a do capitulo VI, nada tem cora a I.ij
orçamentaria. Nem com -n da receita, nem
com 3 da despesa. P.-la ou. é n-.nifesio,
:. emenda s.'> serviria par.-, referendir a ma*
teria 3a_.ii.ui! capitulo.

.': a maioria referente á orsanuação óii

autorida-
,1, de lc-

gi:!.v."?
ho legislalivc l-r-cxi cen ddegats t.,

r.noth:r deparimeni cf lhe Qouvcrnn-.cnt,or d...-.- cí/ier autiiortí, (,'... /..:;•.-,-, ci-
Cer general:,,' cr speciallíi, to cr.acl

(JVic Gavral Principies cf Constitu.
c!-:r.l T.e.:,-; pa?. ,^o).

impe:;.* q..e Black deciarr. como tan.tss outros, rcíerindo-so A constituição r.orte*a:nerit*a!:a, inspiradora da nossa:

i te:-.'ua estada a vigora'-, un pouquinho qui
seja, r.o espaço c ao !r»i/>£...,

Ora, .1 art. 274 do decr. 911,3, e:tsvi
a-g-.-.m momento em visor, para que pa
desse *-''-i..'i:...-!r a vigorar, nos lermos dr
ar'*. C- ,!a lei
il.

Ou

! -o

mm oe hoje
L.-._-."'a

Jpauna Corrca Comes, ás £ *!
j.i de S. João líaptisW,

K-ili-l Sfaria d.. Conceição R
ntirí- na esrr*;t do Santo A*la

egre

¦*!_tP.

-co ío
chumbo

s numa
sua tes:*

Jrni-i mn Dci-ido a.
(lllO.lil.i e i.m serviço publico ni!o

;b.'q Ruono Brandão Filho, -r-'-- «r Irala.la ror emendas. ::a causa das
' pro,-i:«-.._õr ge- I orçamentos. Ha .!_ constituir projecto. d?
'. requereu liou-1Ic!. *"¦ "r c.hptada. comi cp.e.-ul.i eu at-

; ..-.-..:,-- .1-, icum J....I1V, procurador teraçãa, a um projeclo já cm debate rc!;....ai da Republica, i.\ rino. ,-,

'1-- cotios a deve
itt suprema ?"... thal ali fersons a
.ecí (,'ic co-e.stilutim ,
Im:"
—que cila não é mera:
¦'Ção an poder Icglsbitii
mente obrigatório
imentos e func.

respeitar como .1

Dentre os muitos patriotas queceiam pur salvar o paiz do abysmo do
fimdiiig está o sr. Enrico o — Prcs-
bytero.

O sr. Ivurico. cm longa missiva qi:cnós dirigiu hontem, fala abundante-
mente sobre o problema, referindo-se
ao imposto de honra, c aos outros im-
postos preste; a desabarem sobre o povo.E' necessário que o llrasil recomece
o pagam.-nto cm 3: de julho de 1017.
Depois de 'dizer esta grande verdade,
o. sr. Ivurico pergunta: ''.Mas como?"
i- logo ao financista, co.no bom
autor, as idéas de todos os outros col-
legas da salvação nacional não pare*cem viáveis... Xo rufado imons*. de
honra, sobresallain-n'o duas coisas; a
morosidade burocrática para nrreca-
dal-o e o receio de que nem iodos se
impressionem com a d shoura do paiz...Assim, só ha um meio capaz dc evitar
que os inglezes r.o.; chamem de ladrões
e... tomem as nossas /Ufandecas, a
Ceiur.il, o Lloyd, ele, etc, 12 o meio
salvador é este: o Congresso approvar,
e o sr. Wencclsáo saucrionar o sc*
guinte:"Art, 1". — Todos os cidadãos que
percebam dos cofres públicos, vencimen-
to ., . subsídios ou p. rccnlagcns ficamsujeitos ás taxações seguintes sobre ovencimento mensal :

ó °|° até 5.oo$ooo;
:o "!", mn.is de 500$ até i:ooo?ooo;

-•••- c|°, m;u.s de 1:000$ alé 1:500^00;
25 °.", mais dc 1 láoofooo.
Art, --"._- Essas laxações entrarão

para os cofres públicos a titulo de em-
presumo obrigatório c de honra (011que melhor nome tenha)

ile íoi.
Não, n

E li..';.,

Ne

"il cs! a v:,j porque o cit
regulamento

to rcs

1 lur.i d
a falia de
qualquer (jUíimi;

O procurador
policia nesse pe

!..
o. aiun de
do recí-oi..-.,
Standard O

:'o de j.m r£?pa«_,i
li-.-c n ir. t-rc:

assumpto.'
'¦•• •_• !'

1 esta ml
oíor pubíi

argument:
á f!.:

;:u. mas lugo depois I cnacareiro
foi preso p-!a policia do .-
que o. poz a disposição -ia ,j0 _._.i,_ t0;J;
cuja jur.-licçã,. es-í o lecr.l onde"*(!.-': 1 - :; occorreuc.a. ' '

l.oin Café, Cliocnlnto o Cnmbons I— Só no MOINHO DE OITIO.
Foi transferido nara *i fnsr.ccfoi-ia do

.'districto da Industria Pastoril a an-1liar dc S cl,..--.: .!„ .*•• dis-ricto njslma

.>e predominasse a doutrina, aüás
thr.i-.ricamonte verdadeira, da intonstitu
eionalidade da delegação, :üo só sc 

"des-
organizaria, por completo, toilo nosso
flpparcllia judiciário; outro; ramos d-i

^-OStj acça.

serviço publico, qua-
giene, c;..-.; f.'zítiai:
orsa::í.-.,idoS, n~.. ur:-!

a pohda, a hy*
eg-.ulmcutc dce*
seus selos •'.!-á o

uma limi-
í c egual*

paia todos 05 depar*
e funcoionarias do go-.-er-.io.tanto c--.a*:...-c5 como naciosaes ?"/' 

Ís '"" '"crcly a Vmilatieii' „f„,nlegislativo foiter, ínt is cqucdlv Idi-.ding«fon dl the iepMcrstnts ci-j ojficmor goiiverncr.-.cni £.::,'. tliU and' rc-
~'0''E NEXIIVM ACTO D\ J VCISLATX-RA CONTRaVRIO aIS SUASDISPOSIÇÕES SEJA ENCARADO ERESPEITADO como lei ?"...that no act of legislatisn wkieh iscci-.lrar-j ta is •proi-ision 

ú to be regar.ott er resfcctei! as /,.*.''. (/..Vc,.'. ./,..,.
tioa.-i Conslit—'lonal Lau), p.-,g. 3(;>,

merece E.-ycc, quando
— quo a
noj não
vas da I.
li-í, uma

Cünjrr
: conto

-"> Co norte-america*
i assembléia legisla:;*
da Frase* e da Ita-

1 reberana ms f*-a*

art. Cf, ;;-
QUE CONTINUARIAM EM V1C0R, de*
clarou expressamente qu. seriam aquelles"EXPEDIDOS EM VIRTUDE DE AU*
ORIZAÇAO Ll.-ISLa.TIVA".

Ora, tomado o ccer. pcúi, não como L!'I
j 

r.as como RECULaUIENTO, e verificado!
I como acima ficou, que a au.nricação lczis*

lativa, contida no art. .., n, III, da 
"lei

de ioio _ posta de parte a inconstância*
nabdado delia _ delimitou a matéria co-
bre a qual deveria o Executivo modificar a
organização judiciaria do Districto Federal,
claro ú que tudo quanto, nesse regulamento!
houver excedido aquella eutorízacão, qualst-ccedctl ao art. 2-4 do cit. decreto', è
irrita c nullo. Portanto, este Ortigo «cuca
esle-ee cm vtjsr. Lego, não podia continuar
a vigorar,,.

Confiai! aqui n-petir a affirm.-içáo dc
que o «_. 64 da lei orçamentaria nãomandou continuar em rigor nenhuma leidecretada .pelo Executivo,

1 e ser..,-, cobra-
orçamento da receila. | das pelo tempo de 3, 4 011 5 nnnos.a\rt. 3". -— Fica n governo autori-zado, p.„a garantia (ou documentação)

Ucse empréstimo, .1 emittir l.-lras (ouapólices) ao portador (ou nominalivas)no valor de iocfooo.
Ari, 4". — Eniquatilo durar :i co-«anca das ncrccntagc.is, não serâa abo-

tras)3 
J'"''°5 :'' CSí:iS 0P0lice3 (ou '''"

a\ri-, 5". — Terminada, porem ,1 ro-branca das porcentagens, „ governo co*meçara a pagar juros ;'. razão de *: " "
ao anno, sendo 3 "j
dc amortização, rf.ir.-i
50 annos,

,r,-'\n.-,:'"' 
~.IÍS5?.. apólices (ou le-tras) -.(in o podei- libcratorio do panei"¦xccpçr.o tmica dc paga-

de juros e 2 "j"
'-'inte o .pcrioiij dc

m-.nto ae impostos

tiea que aitranessamos, O sr. Pruden-
te dc Moraes, então chefe da nação,
não podia dominar as leiulcncias da
trepa. Ko Contestado, não: o sr. Wen-
cesl.io llruz, que vive a blasonar, acha-
va-se apofado por .todas as forças mili-
tares, não .poderia transigir com aquel-
les crimes hediondos.

l.ui seguida, o orador referiu alguns
dos crimes tremendos praticados, no
Contestado por Fabricio Vieira, Salva-
dor Pinheiro de Castro e outros temi-
veis bandoleiros, ao serviço da repres-
são federal.

Desses -crimes o mais bárbaro foi o
assassinato do italiano José Benira, pra-
ticado por 4a vaquemos capitaneados
por Fabricio, com requinte cio inàcre-
ditavel perversidade, na madrugada de
22 de novembro de 1914.

Além desse italiano, foram cruclmen-
te degollados 17 homens, que se acha-
vam em sua companhia c que foram
conduzidos para o Porto dos Moços, .na
lancha Rosa, apprelicndida por Kabri-
cio. Doze contos, que pertenciam aos
prisioneiro?, dcsapparcccrain nas mãos
de Fabricio I

De tudo isso foi informado o gene-
ral Sctembrino. Os jornaes dc Curity-
ba qualificaram esses crime dc bandi-
tismo dos ba.nditismos, O cônsul itali.i-
no, na capital paranaense, pediu 100
contos de réis ile indemnização pela
morte do seu patrício. Só_ depois disso
o general mandou abrir inquérito.

O sr. Mauricio dc Lacerda declarou
que desafiava o exame de peritos para
os documentos que leu, na financia do
sen discurso. Entre esses documentos
havia uma carta do sargento Baldomiro
Telles com referencias a uma longa
carta do bandoleiro Fabricio ao gene-
ral, assumindo a responsabilidade dos
dcgollamcutos, Havia lambem um Ic-K-
gnuuma do general Setejnbrino ao ban-
doleiro Fabricio, applaudindo a sua
condueta, Esse telegranima foi assigna-
do pelo capitão de artilheria José Ozo-
rio e ainda outro t legramuia do general
c-iicomiava a acção dc Fabricio.

-As cópias desses telegrámmas. lidas
pelo orador, foram tiradas por uni filho
de Fabricio, para cuja letra o orador
pediu peritos, lim uni desses telegram-
mas havia as mais claras c positivas re-
ferencias ao hediondo crime, inclusive
uma á necessidade de um arranjo para
o nosso governo não pegar o italiano.

A' proporção que o orador lia os seus
documentos, o sr: Antônio Carlos c ou-
tins deputados os -examinavam.

0_ orador historiou quanto oceorren
no inquérito procedido sobre esses fa-
ctos. O inquérito começou cm llarra
Feia e terminou cm Curityba.

Outro crime ainda citado pelo orador
cm Santa Lcocadia: só dc uma feita,
foram degollados e abandonados á liei-
ra da estrada ..4 jagunços. Os cadave-
res desses jagunços foram devorados
pelos porcos. Mais outro: o assassinato
dc Manoel Machado, vizinho de Fab-.i-
cio, com o qual tinha velha questão de
Urras.

Havia, a respeito, um documento que
o orador leu, egualmente. A propósito,
o orador mostrou que o coronel Fal.ri*
cio entendia que "asfeilar" era roubar
cavallos e bois e "refrescar" era degol-
lar..

-Sempre crime*;: a degolla -lc Francis-
co Obccki, pcio vaqueano de Fabricio
c ode Heitor Vianna. Houve um in-
qufrito que tem um íesuhp.do iiiespc-
rado: nelie se provou que a victiína
fora assassinada pela própria victima!
Como esses, outros factos extraordina-
rios occg-1. ram !

O sr. Mauricio de Lacerda leu atédocumentos de autoridades paranaense!confirmando todos esses crimes inn.a-
iu.naveis.

Interrompido n seu discurso pelo es-
gotamento da l.ora do cxpcdienie. o
orador, para uma explicação pessoal,continuou a falar, na ordem do dia, atéi|ue, as .í.m da larde, abandonou a tri-
btma, após uma peroraçSo vchemente,
na qual assignalou que o papel da
Exercito não era, cviuenlcmcntc, oceu1-
tar aos olhos da nação a sua má orga-
nização .- nenhuma efficacia cm casi
de guíTru internacional, senão procurarcorrigir as suas inazcllas, que não são
poucas, afim de cffcctivamentc cori-e-
spointcr á cou fiança o;:c o povo brasi-
leiro nelie poderia depositar,

I.o::o depois do orador ter abandoan*
do a tribuna, o sr. João Pernetta pe*ii.-.i a palavra, solicilíiido ,:o presidenteda ses-..io qu; o inscrevesse para falar
ro expedic."'.' __ sessão dc bojo. =¦*-
|,re -reza. durante ,. prazo'do St 

"c» "alu" I V,'8 ,° requerimento uaqttelte aepmaao

- ¦ v-fSindo-"0.1' T A-!,.i 'rco-iiie-i íj's.. Costa Ribeiro, que então pre-
..'V-ci-. ,-:•*„- 

" r'-c;:''- C!,7.s °" com- sidii a sessão, ohservoi. ao orado- .,-.„-,
--'oolir, V ri 1 , r°-r lnlcr"*«l'*- d-zssas de accordo com os termos do reei-nen-
3fl;f„ ;-n" •"tras; com consentimento to, não podia attender á solicitaçãoperteito oas partes | formulada, por haver ji o deputado pa*
_ .v seguir, Uurico ,. Pnsbytcro nms- ranáense se pronunciado acerca do ni-

llirli-t

regulamente :'i/>os etn
mas apenas os'nude de rei-tcrizaçjo legislativa.

Admitta-se, porém, q.,e 0 Congresso ap-provara, e.n sua totalidade, ::a cauda d,li. da receita de 10ir, 0 flecr. _. v:t-n _,..
pedido {«lo Pod:r Executivo. T. 

'-, 
pcr.gimto:'— Tal approvação sanou a tnconstl.tPcian-Jidaíe desse decreto ?

v\ resposta é fácil.
As disposições legislativas emanam: ou de

tra as vantagens sociaes do .-eu proje-cto. Os homens casados formarão opcculio da família querida, os sobei-ro3._o patrimônio da familia futura.
fica o alvitre de quem escolheucio pp.ra vchicnlo do seu meio dcsalvação.

Ahi
o Corr

Mailteiga MINEIRA especial: fc.o 
"_.

Colombo. 
^ 35°°°- l' -j0Sc A:cncaf -

•*¦ iLMirg .*_ fg*nr»n»tãumm 1. <i
O _mini5iro na vazenan resolveutransferir a s.éde da collccloria das ren-uas.fcdéraca de Conde, no Estado daBahia, de Barracão para Esplanada

o rcquciimento
Em vista disso, o sr
ceu de discurs. hoje,

do informações.
João Pernetta fi-

embora na or-I m do dia, paia uma explicação pes-soa!, devendo, entretanto, oecupar-s-das aceusações articuladas pelo dv-.ltado fluminense.
*-\ sessão íoi levantada

tar! 4.'5 da

Bebam CASCATIXh.v
**' '¦¦ » Ute-O-C»*.
Por portaria d0 ministro da Agrictll*tui.i, toi posto cm disponibilidade ¦¦Imotypista addido. da Directoria de Es-tatishca, Leoncio Fanucchi,
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O CARVÃO NACIONAL

As experiências da turf a
de Bom Jardim
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são coroadas dè exito
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.•íi) ;ii'/i), n locomotiva n. ss, tfn iftVc Sul-Mineira,iia ijttal foi feita
o experiência da turfa. Em baixo, a turfelra IVenccsláo Brás, ii ijiiaí
«Iludimos 11a nossa noticia. Entre os que se acham na gravura, notam-
sc o almirante José Carlos, dr. César de Campos, dr, Jayme Caslro
Barbosa, coronel Castelló Branco, o sr. Arlliitr Brás Pereira Gomes

c o nosso representante

l;m carro espi ciai, ligado ao expresso
iniu.iro, ii.irtiiruii, sabbado passado,
desta capita! a coiumissão do Club dc
Kngcniiaria n o.s representantes da im-
prensa carioca, ritmo da freguezia dc
IJoiii Jardim, a 130 kilometros dc Harra
do Pirahy, 110 sudoeste do Estado dc
Jliiins.

A coiumissão do Cltili dc Engenharia
cr., composta dus «rs. almirante José
Carlos de Carvalho, dr. Ccsar do Cam-

José Conie-s Couto, cn-
Além deslcs, fizeram

pus e tenente
genheiro naval
«arte d.i comitiva os srs. Arthur Brasi
Pereira Comes, Júlio Domingues, dr.
Jayme Castro Barbosa, chefe da loco-
mioçán du Nc.ii- Sul Mineira, Philippc
Celietra, inspeçtor do trafego da mes-
ji t Estrada, alguns representantes dos
jornaes do Rio, entro os quaes o nosso
è¦',...;.'..iilioiiei \Vallcr lldil.

•A's lí..t'i dn manhã chegou a coiniti-
-¦;•, que i*i-,-i iiconipniihada pelo coronel
Castelló Branco, dirccltir-gercntc da
empresa, ,-i Barra do Pirahy, onde, no
íioirl da Estação, foi servido almoço,
íindo o -ijiiiil, em curo de inspecção da
Rede Sul Mineira, partiram os excur-
sionistas paru Bom jardim, fazendo pa-
radas nas estações dc José Leite, Santa
Rita; liiilmzciro e Residência, clicgando
ü llom Jardim às 5.45 da tarde.

.l-.iu todas estas estações foi servido
caie com biscoitos.

Ao chegar a comitiva ti estação de
¦1-lúiii Jardim, foi feita uma ligeira vi-
.sim ás usinas .'.. preparação da turla
inmi-iil. .. ,A 'turfa é iiniti cninposiçno de vege-
laOs soterrados e que no correr dos
utinòs se aggreijariim cm alguns casos
.1 resinas i' oleiis ile iiiienriics existentes
nua proximidades do terrefo em que
jvyiiiaiiecetu as jazidas, formando desla
.í.irma unia composição a que se deu
.: denominação dc surfa, da qual, usa-
<!.-¦ „ processo dc separação, são extrai-
eiüs diversos siib-pVeduclos, como sejam
óleos, parafinas, ket-iiséiie e outros.

Voltando, n|>ós a ligeira visita, a Uom
.Titr.lim, i|iie lcm perto dc Coo habitan-
-i-i e- fica 11 1.350 meiros de aljitllte,
íoi a coiiiuiva levada á residência do
vürector-gi-rciitii da enipresa, coronel
Caslcllo liranco, se::;lo ahi servido o
jantar.

.V noite foi pa-Mi
1 ui íla líúdc S';!
cedido pelo clu-íe

Xa maniiã dc tl
acompanhada db:i
jirc.-ia, drs, Er.mc
íl-.-nry Shaw, ox«c
i).i/. 11,1 Kio, C (!"
'iii.i 'Silva Campo

luríi-iiiis. que, «xa
ção e louvor p.

da cm carro-dormi-o-
.\:.'u. ira, gentilmente
tia locomoção,
oininjro, a comitiva,
engenheiros da cai-
sen f.uciailo 1'V'io c
i.i..' dus usinas do
auxiliar technico Al-

¦. saiu em visito ás
ninadas coin admira-
Iodos, foram suecos

de volla com a loconitiva, alimentada
com os alludidos ''briquettes".

Terminada esta experiência, foi ser-
vido o almoço, embarcando cm seguida
a comitiva rumo á Central.

O trecho percorrido pelo trem espe-
ciai, com o novo combustível nacional,,
foi de n kilometros, distancia até á
primeira estação, denominada Pacao,
mantendo a locomotiva uma pressão
que vacillou entre 150, e 130 libras.

Ao chegar a comitiva á estação de
Pacao, o nosso representante pediu a
opinião do dr. Ccsar de Campos, e este
assim sc exprimiu: "Para "briqiiettes"
de experiência, o resultado não foi máo,
e com a installação -dos novos machi-
t.isiuos, já cm viagem, segundo me in-
formou 11 coronel Castelló, é de crer que
dentro dc muito.pouco tempo as nossas
locomotivas sejam exclusivamente ali-
montadas com o carvão de turfa".

tl almirante José Carlos dc Carvalho
assim se exprimiu; "Não podia ser mc-
lhor o resultado da nossa excursão.
Ali vimos o quanto é rico o nosso solo
c pouco exploradas as nossas.riquezas.
De tudo possuímos e mula até hoje foi
aproveitado, pela indolência dos nossos
governantes; mas creio que desta vez
chegou o momento do nosso solo n ser
-conhecido e aproveitado como deve".

Conversavam sobre a turfa o tenente
Couto c o sr. Jaynic Castro Barbosa,
Apnroxiinamos-nos c indiscretamente
ilies pedimos a opinião. Sem vacillar,
nos responderam ellcs: "E' de grande
futuro o emprclienttimento; torna-se, no
entanto, necessário pessoal competente
e machinismos muilo mais adequados
do que os que estão sondo usados, E'
ainda necessário 11111 geólogo profissio-
nal, que seja capaz dc, em seu gabinete,
fazer o estudo dc cada camada de
per si, para que não fique, por um
descuido oti falta dc conhecimento, dc
causa, perdida uma veia do precioso
combustível.

Tela experiência que, acabamos de
realizar, cremos que o pó dc turfa dará
grande resultado, sendo, porém, neces-
saria a mudança do systema de grelhas,
que não são adequadas a este combus-
tivel".

Como fosse interessante ouvir quil-
quer inaehinista da R. S. M., a um
dellcs nos dirigimos, ouvindo o seguin-
te: "Que bella coisa se a tuna fosse
desde hoje aproveitada 110 consumo na

Os casos escandalosos

Um parecer sobre a
venda de uma menor

O curioso caso da menina Wilca, fie
que nos oecupámos, ha tempo, e em
torno do qual se urdiu um escândalo,
teve hontem parecer fundamentado do
curador de orphãos, ouvido no processo
instaurado.

O dr. Raul Camargo apreciou o facto
sob todos os seus aspectos, fazendo
delle uma clara exposição preliminir.

Estevão Smidt denunciara á policia
o facto de haver Nicoláo Tanovich yen-
dido uma sua filha, de nome Wilca,
com doze annos de edade, a Luiz Ni-
colisk, pelo preço de um conto dc reis,
disfarçando essa operação com a escri-
ptura de um contrato esponsolicio.

Para essa manobra teve que entrar
em scena mais um personagem, isto é,
o menor Faustino, de 10 annos de etla-
de, enteado de Nicolisk.

A referida escriptura foi lavrada no
cartório de um nolario em Nictheroy
e os esponsaes celebrados com uma
grande festa, depois da qual Wilca ficou
em casa do padrasto de Faustino.

O curador toma cm seguida o facto
* o estuda na sua feição principal.

Wilca nasceu no Brasil de paes ser-
vios e em usos pátrios procuraram fun-
dar a transacção, nesse sentido ate for-
necera Tanovich prova testemunhai. ,

O dr. Camargo vê o caso primeiro
em relação ao estatuto pessoal diversi-
ficado na hypothese, pois o pae é servio
c ella é brasileira.

Esse problema dc direito intcrnacio-
nal privado, estudado universalmente da
ensejo a considerações múltiplas do
oigão do Ministério Publico.

Pela Constituição de 24 de Fevereiro,
Wilca é brasileira, mus o nosso direito
diverge muilo do servio, onde estes as-
sumptos são regulados pelo Direito Ca-
nonico.

Entende prevalecer no caso a lei bra-
sileira, apoiando-se nas opiniões de
Despagnet, Weiss e outros.

Aualysa, então, o principio da ordem
publica e bons costumes que affectam
directamente a questão.

Mesmo que se quizesse fazer prova-
lecer o estatuto do pae, cllc não poderia;
ter applicação, visto que viria ferir
princípios de ordem moral que não po-
dem ser violados nelas leis estrangeiras.

Passa em seguida ao estudo dc vários
aspectos interessantes do easo, entre
elles a prova da filiação legitima.

Com grande copia de- citações de
escriptores naeionaes e estrangeiros,
Carlos de Carvalho, Láfayette, e outros,
discute essa prova, entendendo-a defi-
ciente nos «utos.

Essa matéria bem como a relativa á
suspensão do pátrio poder é longamente
exposta pelo curador á luz das disposi-
ções dos códigos civis da França, Alie-
manha, Ttalia, Hespanha, Portugal, Ar-
gentina, Uruguay e Chile e segundo as
opiniões de escriptores como Sogovia,
Colin & Copitant, Itnssel & Menlha,
Starke, Glasson, Jíctilenairc, Grasse-
ric, etc,

O Código Civil Brasileiro c a júris-
prudência dos nossos -tribunaes offe-
recem seu contingente de argumentos
ao curador no seu parecer.

Finalmente, analysando, em resumo,
a prova colhida, c applicando-lhe os
princípios de direilo cabíveis 11.1 espécie,
o_dr. Raul Camargo opina pela nomea-
ção de um tutor á menor, a qual jáse acha .recolhida a um estabelecimento
de educação. E' a solução jurídica e
moral proposla pelo órgão do Ministério
Publico para o caso, para usarmos dc
1:111a plirase sua.

Cabe ao juiz dc orphãos dar solução
definitiva .10 caso.

o Chá Chambard
ê o mais agradaoeleomelhoi

dos Purgantes.
Reenie-ie toda a caixa qu« nRo contenha a

Marca d*Fabrica "o CENTAURO reprodniida jantfc

MEIAS DA GUERRA
HOSPEDES HiLtaiB-ES

CHEGA HOJE AO RIO 0
DR. PETER GOLDSMITH, DA

GARNEGIE ENDOWMENT
A bordo do paquete "Voltaire'. e

esperado amanhã nesta capital, vindo
doâ Estados Unidos, o dr. Petcr H.
Goldsmith .presidente da divisão Pan-

Americana da Ante-

DE .SAO PAULO

OUTRO QUE TAMBEM NAO
QUER...

ií!»533»e* 
;¦

S. pAitto, s8 de maio — Relativa-
mente ao iprccnciiimento das duas ca-
deiras vagas na bancada .paulista infor-
máinos, um dia destes, quo entre
os candidatos convidados, pela direcção
superior do P. R, P., estava o senador
Oscar de Almeida. Em verdade, assim
foi., Os chefes do partido republicano
foram bater á porta do sr. Oscar de
Almeida, pedindo-lhe o sacrifício de
acceitar o cargo de deputado federal.
O convite .para o sacrifício só se ex-
pltcava pelo faclo de ser o sr. Oscar
dc Almeida 11111 veterano, eoino se pro-
cura: foi iongos annos — sem duvida
se-l-ò-i:i toda a vida, se não fosse pro-
movido para o Senado — deputado es-
tadttal. Homem de poucas falas, iiiiini-
go da sublime arte de Cicero e, de 'De-
nioslheiies, o sr. Oscar Almeida boi-
cotum a tribuna parlamentar.

Não era isso unia razão para que o
si-, Oscar de Almeida não pudesse ser
deputado federal. Xa Câmara, e mes-
mo na bancada de S. Paulo, lia muita
gente que não fala. Nem todos gostam
de dar com a lingua nos dentes, como
por hi diz i) vulgo... Até, quando se
soube do convite feito ao sr. Oscar de
Almeida, nm deputado estadual, muito
espirillioso, sempre que quer ou qitau

Divisão Pan-Anie-ldo pode; perguntou a um procerc-.
cana consiste em --. I.ogo um homem que. não gosta
estreitar o coube-! de falar .
cimento r.-ciinocu --- 'Não faz mal — replicou a rir o
dos membros do |bem humorado chefe - razão que ac-
ensino superior e,cresce em tavôr da sua 'escolha, b um
< em promover [veterano, lüepois, deixava-nos a vaga
viagens para StWrté"o. Rodolpho'....
•iliimnos e proles-1 ail-V certo, porem, que o sr. Usçar

sores sul-americanos'nos Estados Uni- de Almeida reciisi.sse í Panice que sim,

dos e vice-versa, custeadas pela Carne- formulando nestes termos a sua rt

gie quedara esse fim dispõe de tuna do- cu^:n 
^ ^

tação especial. „¦ , T_ lrà!,àavi.); Soll senIuior ,10 Eslado. .so
ícnádor poderia ir -ata o Rio.

eom! Os chefes que me desculpem;

¦ 8 l "l

ncan Associalion
International Pea-
ce (Carnegie Eu-
downicnt ). com
sedo em Washiu-
gton. Traz o illits-
tre visitante a
missão de obser-
var de perto o
mecanismo dos es-
tabelccinientos de
instrucção sujie-
rior e pôr-se em
contacto com os
professores dos
centros uniyersi-
tarios sul-amcrica-
nos.

Um dos pontos
principaes senão o
mais importante.
do programnia da

grande incêndio nos depósitos
russos de Vladivosfock

sara muna""' 1:0

O mUlionano
Carnegie

Durante a sua estada no Rio de Ja
neiro odr. Peter Goldsinilh cslará acom-1 como
panhado do dr. Araujo Jorge que
as suas funeções no Ministério das Re- Ifc, accrcucenlou recebesse
lações Exteriores, vem exercendo no Rio meida que su aeccit.i.ia Se i.e..>.i.,t

de Janeiro, lia tres annos, o cargo de

Oscar de Al-

secretario geral para o Brasil da Ame-
rican Associalion for Internationa!
Peace..«j-o-a

CASc.vrixii.v
 ¦i«*u»-<3

cet-vejn í (leal
NO OÍHESOimO

que
sen

Rodrigues
...lo, ordem do conselheiro
Alves. Coíupreheiide-se, per-

fei.,:iiii nu-, que o ex-presidente, hoiiiom
de escrúpulos panidarios, hesitaria em
ordenar an devotado amigo que accei-
la^.-e o grande sacrifício de ser depu-
tado federal. O que importa dizei' que
o sr. Oscar dc Almeida tambem parece
fora de combate.

Vão SOi' feitos vários TM- O remédio será recorrer aos novos,
tíiiiiiciilii.i ,.,. iieV) menos para nina das vagas, por-

O Thesouro Nacional está habilitado Ui{c :l outra j/, sc pódc coiisrderav dc-
iffectuar ns seguiiilcs pajjaincntos-:, fiuiiivamcnte do sr. Carlos Garcia

¦O edificio dos Correios cm Dublin, onde os revolucionários trlandexts i
o celebre agitador Roger Cascment

PORTUGAL
Os allemães seria-

mente ameaçados na
África Oriental

Londres
As tropa;
gas eslão
mente

Ollicut-us ilo linissiimi íioreelliiiiii
(l)lll(lU-ll ií mão), á lüí',000 a(luzia — só na CASA MÜNIZ —
OiivkIoi1 ii. 71

?-o»
m IMfA DOS a-HBSOuROS...

A oxiicdlçiio iiiilllni- nindfl
não |iô(l(i (le.scinliiiiciii-

f) cruzador Barroso está ha i|tiatro
dias cm frenle :i Trindade e ainda não
pôde effectnar o desembarque de ne--
iiliuni homem, sequer da sua guarni-
ção.

O chefe do Estado-Maior da Armada
recebeu, hontem, um radiograiniiia do I
commandante daquelle vaso <lc guerra,
por intermédio . ela estação de Àmari-
lina.na Bahia, seientificando-o de que,"devido ao máo tempo, não foi possi-vcl ainda o desembarque na ilha u cm
nenhum ponto de accesso á mesma".

O estado sanitário do navio é bom,
segundo a informação do capitão dc
mar e guerra Lanieiiha Lins.

Ouvimos de um competente official
da Armada que o desembarque na Trin-
dade só pode ser realizado pela madrti-
gada, e- ainda assim mesmo é muilo
difficultoso, não sendo de estranhar
ipic o Barroso permaneça ali immovel
por muitos elias ainda.

fí:4(i.|?oo.i, a d. Maria José Martins
Carneiro;

i :3!)4$S3S, a Sylvio Gomes de, Mello;
loioooíòoo, noSytidicalò Agrícola dc

Goyanna e Itambé; todus devidos de
exercícios findos; c do

o:ooosor,ii, ao dr. Affonso Bandeira
th- Mellu, de ajuda dc custo, em íyiãl

6:S6s$ooo, a Martins et Costa, dt
fornecimentos eni tyi5;

2:,14i$iSn, a Villas Hoas & C. dc
foinecimcntos em 1015;

2 :.|8i'$;|oo, a diversos, d,- gratificação
por serviços prestados ao Ministério da
Agricultura em 1915;

-'iS.!/--''.!?. a diversos, de forneciiiien-
tos ao Ministério da Fazenda em 1915;

C:sòi$ogo, a Antônio I.eal dc Mirau-
da. de exercícios findos;

io:ooo$ooo, a Alberto Couto Ferti.iu-
dos, <la subvenção referente ;v 191SI

•I :i,55íiioo, a J. !'. Wiletimn, de for-
necinicntn ao Ministério do Exterior em
1915; C (líí

e:Ci2$ooo, a Dodsworth & O, dc
foruecillieiilos em ujt4.

MT 1> flu mm Wmmml

Na actualidade, pcnsúo a 60$, só nu CA-
BACA GRANDE: nv. Mem de Síi, u—15.

csu- tiivcr por companheiro um novo,
será provavelmente " J1»'"1 deptitnilo
estadual Salles-Junior, parente do sr.
Padua* Salles. — Cr  .¦it ir * m> ——.

29. (A. II.) (Official) —
inglezas, portuguezas e bel-

prestes a envolver completa-
allemães na África oriental.

As forças sul-africaiias, couimandadas
pelo general Siiiuts, preparam-se para
cercar os allemães que defendem a es-
trada de ferro de Üs.iiibarii, e já oe-
ciiparam varias povoaçücs.

Os inglezes já penetraram rm cerca
dc vinte milhas do território allemão,
ent frente dos lagos dc Nyassa c Tan-
ganylta.

Lishoa, 20. (A. A.) — Os .ioiii.tes
da manhã ilizcni que o governo não re
celieu ainda nenhuma cotiimimicação di
novas viclorias portuguezas em. Mn
çaiiiiiiqne. que aulorizeih a çonfiriiia-
ção dos boatos que liontem circularam
a respeito,

Lisboa 20. (A, A.) — O sr. epron
Norton dc Muitos, ministro da Guer-
ra, fez publicar hoje, pelo órgão offi-
ciai, uma nota elogiando as tropas que
foram mobilizadas e que estão conecii-
traias em Tancos, pelo garbo e cntliu-
siastuo com que. se portaram durante
os exercícios havidos.

iiííioir. 29. (A. A.) — Diversas ag-
greiuiaçües republicanas desta capiial
realizaram sessões, nas quaes foram

tt • -i.„ ^ mlnictrn ria ! votadas moções d.- protesto ao gover-
Uma visita ao mirnsiro ua no conu.a ,tí incor;,oraç:io de çauíiiacs

nas forças expedicionárias portuguezas.

CASA BOITEUX -- Cas- especial
de tapeçarias. Uriigiiayaiia u. .11

O niinisTrõ da Agricultur.T designou
n mestre de lacliciliios addido Manoel
/.cuba di- Mesquita pira inspeçtor
fabrrcaçãn de manteiga.

da

•IVIt-iilionu 8IJÍ. Central.-— Bn"
Siiiiln r.uv.m. -0-2^

i>\n,o passos & c. —

CASC.vriNH.V í- ;t eevycjg ideal

No Jardim Botânico

A BATALHA
DE VERDUN

A luta entra de novo
num periodo tle

calma

•ntrincheiraram, .Vo

Varias noticias

medalhão,

visitou

A's quintas-feiras, Sitcculenta Feijoada,
;is a da manliS, só na CABAÇA GRANDE,

ATUJEXTfXA-S. PAtXO

Dppnrecena, Crt.in i
cia »iik' acabíunos dc
iniiito 11 emprego qu.
nieja."

sivamente liaptisadits: Wenceslào Hraz,
Aliiiirauie José Cai-los. Dr. Ccsar de
Campos i' imprensa Carioca.

\a ttiríeira 11. ;;. hoje José Carlos,
a r v,;v.i<;í"io t»'in apenas ;i profiindidadç
de 2 1J2 meiros : ;-. -v.ií- í- iT.Iviitrada
abi aM-ir, mna veia de argüia que a sc-
ii-ira por completo, A turfa encontrada
nessa aluir,", ainda não tem a sua de-
composição completa, mas, segundo iu-
'formações que obtivemos do dr. Feio.
.'"in mais dois metros de escavação
ella srr.i a ine-liior possível.

Oa turfa natural uue foi queimada á
margem da escavação." o tenente Coulo
retirou alguma cinza e constatou o seu
completo aproveitamento, cm limpeza dc

Prosegtiilldo na execução foi feita a
visita a uniu outra escavação, qtte fica
11 33 metros acima da primeira c qtte
existe na antiga fazenda do Queiroz.

Pur oceasiâo da visita ás letras de
propriedade da Enipresa de Propaganda
• i.i Brasil, foi examinada uma pequena
pedreira em que a enipresa teuciona
explorar uma rica veia de malacacheta
i.ii encontrada.

Wssa visita o dr. César de. Campos
disse: " Isto não 6 urra, mas sim um
museu."

Desta pedreira foi, lia alguns mezes,
r--:r:id.-. uma turmaliiia, pesando cinco
hilos. Ahi, num rápido exame feito pelo
dr. .Ccsar de Campos, 11.1111 pequeno
liloco de pedra, foi encontrado o gra-
tíjiiio,

Apus a visita aos terrenos da cm-
presa, a comitiva tomou ,í usina, otule,
eom a turfa, foram feitas pequenas cx-
pcTÍenci.13, como o de seu aproveita-
mento na forja. A turfa foi accesa,
..penas com o auxilio de um pouco de
iilopa, 110 tempo de qualro minutos.

Para melhor prova na forja foi cm
seguida c.ildeado um pedaço de ferro,
lista experiência d.u excellente rcsul-
tado, tendo sido o ferro trazido peia jcoiumissão do Club, para ser exhibido '
«iii sessão e juntado uo relatório, que j
será feito pelo tenente Couto.

1'ara melhor prova da turfa, foi ella
experimentada cm pó, o qual. atirado
tí-3 cliamnias jhxhUizíh explosão sca:e-
Ihantc as da pólvora.

lim seguida foi .servido lauto almoço
na residência do coronel Castelló, mile
tambem tendo tomado parte os e:ig..'-
nhfiros e auxiliares da enipresa.

Regressando a comitiva á usina, foi
feita uma visita á easa das machinas,
que são iodas primitivas e de fabrica-
...i.i ingieza. Ahi, os visitantes aprecia-
r..i.:, Miecessi.'.intente, a lavagem, a
s' eevigi ni. e a pencitação da turfa, que
.-ni seguida foi misturada novamente
com pixe. extraido da própria turfa,
anra enlão, por meio de- canos conda-
ctores, ser levada aos compressores,
aonde saem proniptos para consumo ps
chamados " briquettes".

Terminada a visita, voltaram os ex-
eurs;oni:.'.aa á freguesia, sviulo. pelo
engenheiro Shaw, offerecido ttm jan-
lar, etn sua rcsideitcia, ;.os represt-ntan-
Ks .ia imprensa.

.\"a manhã dc liontem. o tenente
Couto e o ilr. Castro Barbosa procede-
ram a experiência dos " briquettes ,
ii.u.ia locomotiva da R. S. M.

iissa experiência, a mais importante,
deu 11:11 resultado bem satisfaciorio | c,
jura positivar o resultado, foi tomada

«:i tcsçlução de percorrer-se um trecho

,i^í>

Furam essas as opiniões
sionaes qtte conseguimos obte
gtlll de volla á Harra do Pi
o comboio especial chegou á
tard

l*in necordo pura a iiiiini-
ni-acãi)

Buenos Aires, 20 ¦- (A. A.) —Entre
a Direetoria Geral -.li: Ini migração, do

o sr. Ma-
i;..- pela cxperren-1 rio de Azevedo, 11.1 qualidade de dele-
fazer, não tardará j gado ilo lista.lu de S. Paulo, está sen-

toda a classe al-1 '1° negociado uni accordo pnr.i eslabe-
| leeer uma corrente de inimigração tem-

de

ilu.s profis- 1 furaria Jc* trabalhadores, que irão
em via-1 aqucllc Estudo, d. maio a agosto, para

auxiliar a safra i|.i„.v.iV-, reãiessanr.ú a j.'I...1.-,. . .-vrgeiitina 110 momento op-
portuno para fazerem a colheita dos
cercaes.

ihy onde
dal

feil:
V.

cítáção ;'i "gave" üa
cm carro especial, li-

2, que .chegou ás 9.15 Bebam só Café Ideal
— « m * m,

iii;.\sii,-.\i;giíntix.v

A volla
Centrai fui
gado an lí
da noite.

Hoje, o almirante José Carlos i!c
Carvalho 1 o dr. Cisar ile Campos irão
ás directorias da Central e da Rede Sul 
Mineira agradecer, em nome da Em- A nossa oiiiItnl.VíUln
presa de Propaganda do llrasil e dai Huenos Aires. 29 -- lA. A.)—O jor-
comitiva, as aticiições tle que foram cer-; nal in Nacion publica hoje. os retratos
c.idos cm viagem. 1 ,, biographias du senador Ruy Hubosa,

Para o Club dc Engenharia trouxe a j dn general Gabriel Ilotafogo e do al-
coniiuissão alguns "briquettes", tinia | mirante Mattos, que, segundo diz, con-

A MANIA DO SUICIDIO

Ficou louco... e a Santa Casa
não soube...

Alexandre Fontoura, sapateiro, dc
nacionalidade italiana, residente :'i rua
S. Francisco Xavier n .914. vivia sof-
frendo ultimamente da mania dc perse-
guição.

Essa mania levou-o a pensar no stti-
cidio c a tentar mesmo em pòr termo
á vida fosse como fosse.

No dia 24 do corrente, Fontoura,
inais atacado du seu horrível mal, gol-
pcuu-se a faca por suas próprias mãos.

A Assistência soecorreu-o, c, depois
dos primeiros curativos, fel-o -internar
na Santa Casa, onde foi recolhido á iii1
enfermaria, aos cuidados do dr. Valia-
dares.

Ninguém na Santa Casa, quer me-
dico. quei' enfermeiros, chegou a des-
cobrir, nem mesmo a desconfiar de que
Fontoura estava atacado das faculda-
des nieiitaes.

l.á mesmo na enfermaria, Fontoura
tentou novamente contra a existencial
Atirou-se dc "uma das janellas ao solo
do patco, 'ficando seriamente niacliu-
cado.

Depois disso, é que sc chegou a com-
prthendcr na Santa Casa que Fumou-
ra devia ;ít illtKm-iio 110 üèiifiiBà -WS-
ei.iniii. porque o seti estado era de ver-
(ladeira loucura. E foi o que sc fez.

Apenas é estratihavcl unia tal desi-
dia do pessoal da Santa Casa, desidia
que poderia ter levado á morte o po-
bre louco.

Agricultura
O ministro da Agricultura

hontem, (leiuoradamcnte, o Jardim Bo-
tahico i- i. H«vto Florestal, b. ex ,
acompanhado dos drs. Pacheco Lcao,
José Mariaiino Filho e lieiij.imiii Vaz,
ctailiilloil, com interesse, d local onde
funccioiiarii breve a escola de jardina-
gem do Jardim Botânico; approvando
os ingentes esforços do seu director 

jnesse sentido. ,.•.'¦» I
No Horto Florestal 3. ex. foi infor-

mado, minuciosamente, das necessidades '

daquelle departamento do Ministério,
elide serão modificados vários proces- 1
sos de cultura e expedição dc plantas.

O ministro felicitou os .funccionarios ]
pelo desempenho que dão ás suas attri-
liiiiçõcs. !

 mm mm mam, \
OASCATIXIÍA « a ccivc.iii idoul |

I-lorani concedidos Ires mezes dc li-
ceiiea á professora do núcleo colonial
"Inconfidentes", Julia Sanchcz Roma-
Ruelra, !*• mmm-mm-mmm 

D-r\_^.í«..« 
Molcst., dc Senhoras]v. Domeque ,/ i;;..-,,,.,-;,,.,-. /•„,-. |

Quitanda ", ás 3 hs., '!'¦
c efcraçõe-

?S7-'. 0. UüSil Jl

O ministro da Fazenda nomeou Ma-
noel Dias Pinho para o logar de col-
lector das rendas federaes cm Tros La-
gôas, no Estado de. Matto Grosso, e
declarou sem effeito a nomeação de
Horacio Vaz Guimarães para aquelle
logar.

O mini».;? ílí Fazenda permittiu.que-
o i° escripturario da "Delegacia EÍS*|
1:0 Pará, Manoel Ribeiro dc Carvalho"
júnior, soja pela segunda voz. inspeccio-
nado, para os effeitos de aposenta-
doria.

e-
OS INVALIDADOS PELA GUERRA

lavada, c natural, tirada dc diversas ea-
uiail.is. e pixe delia extraído. Tudo vae
&cr minuciosamente * xaininatlo,

O corniul Castelló Liranco, director-
gerente da limpresa, c que sempre acom-
panhou todas as excursões da comitiva,
foi de grande gentileza para com os
seus com tdados.
m —' •"mcí^mtm-aDk^^Ptt.-mmm,— ' •¦ - ¦ ' ¦¦¦¦

IJobam GUxiRAXA' 1'1'ilGXANr.
ÍS 5700)

NO MINISTKIilt) OA
Cl'1/ll'KA

AGRI-

Varias nonicnvões
O miivislro da Agricultura assignou

portarias nomeando: Alarico Lins Ca-
valc.iuti, para o cargo dc auxiliar da
Fazenda Modelo de Criação de Peruam-
Inico; o auxiliar de ia classe, addido,
do Serviço 'l*1 Veterinária, Manoel B>>
zerra de Mello, para o cargo de ami-
liar da Fazenda Modelo de Uberaba; ta Cecília, marcha
o auxiliar de 1* classe-, addido, do Ser-
viço do Veterinária ]o<c Soares da
Silva para o cargo de auxiliar da Fa-
zenda Mude-lo de Criação da ilha de
Marajó. mm ? m * rm

stituirão a embaixada que vira repre-
sentar o Urasil. por occàslão dos fes-
tejos coininemorativos du centenário dc
í.HiC.mmm-<m > 

MOVEIS
MAGALHÂUS MACHAOO & C—

Run (los Andradas 10 o 21. Os
maiores unnii/.eiis liestn cnuitnl.

Retraias para lioje
K' o seguinte o programnia da relru-

ta ,i realizar-se hoje na praça da liar-
íiuinia, pela fanfarra ilo regimento de
cavallaria, sob a regência do . maestro
José Nunes Sobrinho, das 18 as 22 ho-
ras: j,

Primeira parte — A. h. Santo, ban-
N

PESSOA CAVALCANTI, miro-
si-iilantc ilti COMPANHIA PA-

lilílfi POIJTO-AI.KtilM-.XSI';
(Grande. Fabrica tle Molas . c

Camisas). (: encontrado
diariamente,

55 — 1' 1)13 MARÇO — 55
Teleplione—Norte. 300-1

Tem s.-"'iiii- uni exposição um
uniiide >• variado niostriiario

lie m ias pura mulher,
Imlliülil e nieiiiini.

OS PKori.XOS CONTRA-
BANDOS

Mui- unia aiiprcliensão n
liordo dn ''.Minas tínrnos

'1 oi-ücial aduaneiro Avelino Jo^é de
¦l.ima, apprelieiidcu hontem, de um in-
eliviiliio, a bordo do vapor nacional "Mi-
nas Cercos, onde se achava dc «erviço,
tun pequur.o contrabando constante dc
baralhos dc carlas de jogar.
m. BM ¦TH** •*••**-" — ¦ ¦'
Aonde *e poderá comer uni polvo íre-ra
hosnanliola? só na CABAÇA GRANDE.

(M .i-0;i
 -a ».o5»-a-sas  —

KM BCBNOS -MHKS

Inundações mi capital
liiirieiilii

Buenos -tires. 20 — (A. A.) --Desde
liontem, oliow.- intui copiosamente, fa-
zeudo baixar consideravelmente a. tt-in-
peratttra. Ent alguns pontos da cidade,
mais próximos aos rios, as ruas fica-
ram inundadas s o titi:"'.;^ «.«mui-
pidp,

N., Natalcnse,
 .1. Verdi, Aida,"fantasia; P. N.,

Meu bòi morreu, caiateristica; Antoni-
110 Commandanlc Cyllene, dobrado.

Segunda parte — O, N., Chaleinsta,
dobrado; E. Waldteufcl, Mon-Rêve,
valsa: N. N., Bacharelando, schottiscli;
3. Comes, Ave Maria do (e.tarany; >•'.
X., Commandante I.aiu.nli.1 Lins, do-
brado. .„_ aCH» •0%) »1****' - ¦ - —•*

O ministro da Viação determinou ao
inspeçtor federai das Ks:radas quehitl-
masse, com o prazo de 10 dias, a "The

Brasil Grcat Soulliern Railway Com-
pany". a recolher aus cofres públicos,
com os respectivos juros de mora, as
quolas de fiscalização do i" 1 20 sc-
i-ie-stres de 1915, relativas á Estrada de
Ferro de Iiaqtiy a P. Borja, e bem as-
r.ini as multas do dois e tres contos Je
-réis, impostas á niesma companhia.

 m« « ta ¦? wm*

Soldados líaHunos que
regressam ao Brasil

Lishoa, 29. (A. A.) — Regressaram
dc Santarém, onde foram em. visita aos
campos de agricultura, os ministros do
Fomento e do Trabalho e Subsistência,
respectivamente, dr. Fernando tosta c
Antônio Maria da Silva, os quaes - trou-
xerani a ttieilior impressão daquèlla vi-
sita.

Lisboa, 29 (A. II.) — O coronel
Moiisinho-dc Albuquerque, que comman-
dava a Guarda Republicana do Porto,
ücccitou o convite que lhe foi feito para
substituir o sr. Pereira Reis na pasta
do Interior.

O sr. Motisiuho dc Albuquerque, qtte
se encontra nesta capital, coiifcrcncio.il
dc tardo, demoradamente, com o presi-
dente Bernardino Machado.

Lisboa, 2çi (A. H.) ~ Os jornaes
affirmam que uma columna dc mari-
nlieiros do cruzador Adanmstor subiu
o rio Rovtuna, na África Oriental, até
o iocal oude existe uma importante fa-
brica, que íoi oecupada pelas forças
portuguezas, As tropas allemãs qtie ali
se enconíravaiu não oppuzcram resíá-
teiicia e fugiratn,

Lisboa, ü-i — (A. A.) - Rcgrcsou
hoje. á tarde, a cs;n cajiiial o coronel
Norton de Mattos, ministro di Guerra.

'Lisboa, 2'j -- (A, A.) — Convidado
pelo governo, .iccciiott a direcção (ia

Ipusta do Inferior o coronel Mousinho
ile Albuquerque, commandante da Gttar-
tia Republicana do Porlo, em vista da
insistência dei sr. Pereira Reis 110 seu

I Paris, 29 — ÍA. A.l — O repu-
blic.mo sr. Magalhães l.ima, que anda
percorrendo a França cm propaganda
do seu paiz, hoje chegado a esla capi-

I tal, 'declarou que Portugal está .penei-
jtamente prompto para cooperar na stter-
] ra ao lado dos alliados, podendo 11 pri-
1 meira voz entrar as fileiras aluadas com

11111 .contingente de 100 a 150 mi! hq-
meus, perfeitamente armados e muni-
ciados.

Pdiv, 20 (A. II.) — A neva sus-

pensão da offensiva inimiga cm Verdun
parece indicar que o inimigo começa a
s..niir-se esgotado, depois de ter sof 1 ri-
do perdas consideráveis c de ter sentido
a necessidade do deslocar as suas bit-
torias pesadas.

A' excepção Jo ligeiros deslocaiuen-
tos nas trincheiras avançadas da região
ele Mort-Homme e ua colina 304, e da
oecupação de algumas casas em Cnuiié-
res, a linha franceza. estende-se pelos
mesmos pontos que oecupava antes das
Ultimas investidas furiosas dos alie-
mães; e-, por outro lado, .1 soberba of-
fensiva franceza, permittiiido-nos arran-
car ao inimigo as suas primeiras linha
entre o bosque dc Hatidroinont e a her
dade de Tliiauniont, valeu-nos impor-
¦antes progressos, cujas vantagens con-
timtamos a usufruir,

Assim, a despeito dos encarniçados
ataques levados a cfle-ito dc 20 a -'6
do corrente, o Ímpeto do Inimigo que-
brou-se de encontro ás posições franco-
zas, som conseguir causar-lhes o maior
damiiO;

Paris, 29 (A. A.) — Os joriines di-
rem que foi vicloriosa a offensiva fran-
eeza contra Cumieres, muito embora os
allemães procurem desmentir esses sttc-
cessos.

As tropas- republicanas conseguiram
rcocçuperár grande parte a oeste da al-
doia que estava cm poder dos '.. lltõcs,
capturando-lhes enorme quantidade' de
homens c munição.

eVot'1
NOS BALKANS

i 1'01'J-, -"i — (A. A-) — Tvlc-
grammas da Grécia pura os jornaes
daqui, confirmam a occupaçfio .pelas
tropas teulio-btilgaras, de vários íories
e cidades ua Macedonia grega.

Nova York, 20 — (A. A.) — Noii-
cias officiaes, fornecidas pela legação
allemã nesta capital, dizem que ei btil-
garos oecuparam sem ler sido ileeos-
sario combater, as seguintes posições
gregas: Dragotina e .Spatovo.

Novo Yo'rb. --o —¦ ÍA. A.) -- Conti-
miam ;i cltrpar novas iiHonria«;ões .so-

I brc n marcha dos tetito-bulgaros sobre
as cidades gregas da Macedonia.

Os últimos telegranimas dizem que
os búlgaros i.i estão.em niarcha sobre

i Tringucla, de onde .-.¦ dirigirão paia
Kavalla.

Londres. 20 — .A. A.) - Eslá con-
firmado que hontem, á noite, o governo
i;rL'Ro enviou aos imperios centraes um
eneifgico protesto contra m oc<npat;õt;3
feitas pelos teuto-litilgaros na Macedo-
uia nacional.

A'ot'.i VoiL', 20 — ÍA. A.i — Sabe-se
aqui f|iie os iilnnfics, seguidos dos Im!-
itaros. invadiram o valle- do. Strumitza,
oecupando a pou;e dc Dc/.iirhiàs^.r.

DINHEIRO 'ob jóias c cautel.11
do Monte d? Soo-

torro, çpndiçõe3 especiaes — 45 c 47,
ma Luiz de Camões. Ci'a Gonthier.
Fundada cm 1867.
... u 1 n 1 M
A "AQUARIÜM"

Experiências coroadas do
exito . .

O <lr. Carlos Maximiliano, ministro
dn Interior, acompanhado do coronel
Adolpho Motta, director de seu gabi-
nete, tenente-coronel Joãu Augusto da
Costa, mu assistente militar, c coronel
Américo Almada, conimandante do Cor-
j.o de Bombeiros, assistiu hontem, á
larde, 110 Piiaroiix, a experiências da
lancha stquarium, recentemente refor-
niaila nos estaleiros da Prefeitura Mu-
uici-jal, ua Ponta do Caju. .

Essa lancha pertence ;': Companhia uc
Bombeiros e as experiências hoaiem
feitas focas? • coroadas ds Í5'.l2ii ¦¦,

Ji-^ ' «inilllili ifláteU

Os soldados italianos que regressaram do campo aa guerra

Nova Yorl;, c-t
riacos estão com

1 nos ao longo do
i nia.

- (A. A.) — 0= aus-
1,1(1 tido com os italia-
rio V.ijusa, ua Alba-

lhes vae
viram

iam de perto, ao lado de seus valentes I
irmãos, que ainda si' encontram nos en-1
trincheiramentos .1 bater-se pelos ideacs ¦

que animaram a Itália a intervir na]

\. A.i
confi

emb..:qtie ali Sem ucnliii
c:>i perfeita ordem, du c.i

Londres, 20 — i
mas de Saionic.1

— Telegram-
iam " des-

accidcníc c
•rei:o ser.i..,

ido 1 Corfú. porque foi reorganiza
ficiaes franci zes.

Como sr sabe, o <';;croi'.o ár. r-.-í Pe-
dio vae cooperar au lado dos franco-
inglezes na próxima offensiva de t-'a-
lonii-a, sob o commando do principe
herdeiro da Servia.

Chegados da linha de frente do thea- empenharam por diversas vezes.
tro dã guerra italo-.v.isíriaco, andaram I Tendo todos partido do Brasil, o pri-1
honlcm pila manhã, percorrendo as ruas 1 t-.-.iro desejo iom sentiram, ao abando-
dã cidae'e alguns hravos soldados ita-1 liarem os campos de batalha, 101 o de
Pano-- que foram dispensados do ser- voltarem á terra hospitaleira de Santa
vico-rrilitar por haverem recebido feri- Cruz, onde, fura do ambiente dominado
mentos que os impediam dc voitar ás só c sn !"-!-i= coisas dç guerra em
t-inclieiras'. : 1)fevc Vlra0 -1 r-fazr--r as loreas abaladasi 

pelos sacrifícios .1 que te expuseram.
Cercados pelos curiosos, andaram os t Es_.es vajenles f]n10s da Itália, que ,

militares pela Avenida, ostentando seti, caban) j,_. pagar 0 scu Iribu;o dc san-!
uniformes de campanha c demonstrando, & mru..pa..ria. cliainaiii-se-: — Mario
pelo que sc lhe via das pUysionomias, 1 , .ul!o:1, i<onlall0, que pertenceu á iu- j
o enthusiasmo quç lncs vae ainda .{aati;ria; Pietro Busctti, que ficou semi Paris, 29 — ÍA. 11.) — Commtmicaai
n'alma, pelo que .viram, e acompanha-1 -um 

(1(,j0 c pür(i,.„ qlias; todos os den-1 de Aihcnas que a noticia dn invasão
tes, sendo attingido por um estilhaço,! búlgara cm verios pontos da, Macedo-
e que por isso uliteve duas medalhasi pia gn-ga deu logar .1 manifestações
Marra Pasclloal, ferido no rosiu; Ber- de protesto, que deg ncrarain por vozes
nardi Ângelo Minotti, do 7" de bersa-1 e-m graves tumultos.
gii.-ri, que foi ferido 110 craneo c es- ... -- —r~^=2
t'evc quasi ii morte, c-Setlc Dai:iaco Da-'-
moso, do 56o do infanteria. Além de! |0 

"Vitiaictive em Per-
ferido, um dellcs esteve congelado numa ,
iriTicheira do blocos dc gelo. IiainDUCO

.V tarde, estiveram todas no consu-' Recife, 20 — i \. A.) — Ancorou
indo italiano e depois foram para o ] n0 uortu desta capiial o cru

A PALAVRA OFFICIAL

A guerra contada por
elles mesmos

ALLEMANHA ¦-- Berlim, 29. — O
quartel general do Exercito comiiuiiii-
ca em data do 2$ de maio:"Nossas patrulhas penetraram em nu-
morosos pontos nas trincheiras franco-
zas na Ciiampagiic, fazendo tuna cente-
na de prisioneiros, . .

Na margem oes;c do Mosa o inimigo
atacou as nossas posições nu ciicosia
sudoeste dc Moit-iloinmc e na aldeia
de Cumieres, sendo rachassado eom
grandes perdas.

Tornaram a dar-se violemos comba-
les de artilheria na margem leste do
riu.

Lim aeroplano russo íoi abatido na
região de Slonini.— v"-si.-ilo da frente orPntal e nos Bal-
hans à tituaçírò .-.'."jUem-se inaltcra-
Ja." .-

Berlim, 29. — O quartel-general'
do exercito communica ctu data de 27
de maio:' "Ao norte do canal de La Bassef,
nas proximidades de St. Hubert, peque-
uos cinpreheivilinientos dc patrulhas que
nos foram favoráveis.

Nos Argonnes animadas lutas dc mi-
nas. Destruímos as trincheiras inimigas
em grande extensão, soffrendo os
franeezes perdas consideráveis entre
mortos e feri-los c deixando tambun
alguns prisioneiros em nossas mãos.

O inimigo conseguiu por meio de vio-
lentos ataques penetrar temporariamen-
te ua parte ml d.i aldeia -Io Cumieres.
donde o expulsamos de novo. em com-
bale nocturno, fazendo 63 prisioneiros.

Na margem direita ,!o .Mosa, avança-
mos nas alturas a sndoesle ilo bosque
dc Tliiaiimont. Os ataques du inimigo
para impedir esle avanço íoram delidos
logo tm seu inicio nela nossa artilheria,

Repcllimos dois ataques contra as
nossas posições recem-conguistadas "?
reeiã.j ele Douaitmont. Fizemos ali,
desde o dia 2.1. 1.991 prisioneiros, icn-
ire os quaes 48 officiacs.

Xa fren:..- oriental encontros dc pa-
trulhas, nu sul de Kekkau, que so deci-
diram a nosso favor.

Uma esquadrilha acrea allemã bom-
bardeoti uovanuilto o acrodromo na ilha
de O.sei, rcgrcasando todos us acropla-
nos incoluir.es,

A situação 1105 Balkans mantcni-se
inalterada."

ACSTRIA — Vienna, 29. — Supple-
mento ao eoiaiiiunicado -lo quartel-gcnc-
ia! du exercito, do 26 dc maio:".\'o valle Sugana conquistámos o
Momo Civcrone (10.12 metros, a sudeste
dc Borgo) e 11.1-cadeia fronteiriça a
collina tl (2228 meiros).

A conquista «Ia cordilheira icnlre o
Cima di Campoverde e o Monte Meata
foi effcetuatia ipor jfartes do eurpo *lo
exercito (lc Graza. Alem de perder
L-.ãoo prisioneiros ,9 inimigo icjw.nu-
morosas baixas entre mortos e feridos,
especialmente pela acção da nossa a'.'-
tilheria, que r.l.ejc-u as colttmnns des
fugitivos.

,'.10 durci-.i 7 horas,des-
ios (ías suas pu3Í;;0.s
:e Cimoae 1.1230 nte-

de Arsicro) coiKitiislando
taiiha.
i.i.i superior uccupá-

O protesto americano
sobre a apprehensão

de malas postaes
Londres,2t)— (A.A.)— Corre aqui

que o governo inglez proporá a arbitra-
gem afim de resolver sobre 11 proteste»
norte-americano relativamente á detém-
ção, yela 

"Inglaterra, ila correspondeu-
cia destinada aos paizes neutros c des-
tes enviada aos belligciati.es.

Berna, 29 — (A. A.) -- A propo-
sito dos iiliimos acontecimentos deseii-
rolados em varias localidades da Alie-
ni.m-ha, motivados pela fome c pela mi-
seria que cada vez. mais augniciila com
a carestia extraordinária dos gêneros
de primeira necessidade, os jornaca
daqui transcrevem trechos de otlti'01
collegas allemães, que tiveram suas edi-
ções confiscadas porque narraram :,'••
gtills desses factos.

IVir elles se verifica que os suecos-
sus .lo Erancfort-s-Malne foram muita
mais Importantes do que. pareceram '
priiie-ipio, sciiilo »|tic .nolicias poslcriorci
dizem que, além ilns mulheres mortal
nu tiroteio travado com a policia, ou-
Iras jjiuiias foram fuziladas .stiiiiniaria-
menlo.,

Paris, 20 -- (A. II.) — Enlrevisliw
do ao chegar a esla capital, o chefe ro.
publicano e grão-mestro da maçonaria
Voitu.iiiteza, sr. Magalhães . Lima, de-
clarou que, cm todas as cidades por¦onde lem passado, notou que a alma la-
tina vibra em unisono num impulso du
cntliusiasmo extraordinário."Mas minhas conferências, acereseei'.-
(ou o sr. 'Magalhães Lima, hei de mos-
trai- á França que o espirito e a civili-
zação porliigueza estão impregnados du
idéas francesas; que Portugal é alliado
da França pnr tradição, lingua, raça o
cultura.

Nesta guerra trata-se da defesa dn
direito, Provarei íittc a união do Por*
ttigal aos alliados é para elle 11:11a que-
stão de honra c de interesso."

Por fim, o entrevistado exprimiu o
sou cnthtisiasr.io e admiração pelo exer-
cito trancei, assim como a sua abso-
lula fé no triumpho, concluindo por
declarar que o scu paiz porá nos cam-
pos de batalha, quando fúr necessário,
cem .1 cento c cincoenta mil liomcns.

..Londres. 29 — iÃ. Ii.) -O T.loyd>
annuncia que foram desunidos por um
incêndio os carregamentos do algodão
e borracha recentemente desembarcados
em Vlndivosto.

Depósitos russos incendia-
dos em Vlodivostock

Londres, 29 — ÍA. A.) ~ Coinmuiii-
cações de Peírogrado, noticiando o
incêndio havido nos grandes depositou
russos de algodão o caucho ua cidade
dc Vladivostoclr, na Sibéria, dizem qua
o mesmo é attribuido á mão criminosa.
já lendo .1 policia cffcctttndo varias pii
sü. s dc in llviduos suspeito.-'.
—2=rt ¦-— — -=2r:rr=r22rrrr2i.

Italia-Austria
P-ncaniicados combates no
.•zm~r- —•-...

Alto Abticu
Roma,, 29 (A. A.) — CúmmtinicãçScs

da linha de frente dizem .pio prosegue
intensa a luta entre austríacos e ila-
liauos ua região do Alto Astico.

As tropas do ri i Vicior Manoel ooif-
seguiram deter victoriosamente o pass-j
du inimigo, 'iiie tom soffrido importan-
los revezes, ocdrtido aquellas o terreno
que anteriormente lhes conquistara,

O numero de prisioneiros feitos elev»-
se ¦ xtraordinariameute.

Xão fui menos importante a luta ní
valle de Lagarina, onde lodo lllll forte
corpo inimigo íoi derrotado sob o fogo
terrível da fusüaria italiana,, que torna
assim vicloriosa a coutra-oífensiva ini-
ciada.
• : 1

No oceidente

(.•raiide guerra das nações.
-K' a primeira voz que a curiosidade

do carioca é despertada assim por esta
fôrma, depois <)i-.e estalou a conflagra-
ção na Europa.

Interrogados pêr algum conhecida que
encontravam, sorridentes, relatavam, cm
ligeiras palavras, episódios da campanha j Hotel Brasil-Italla, onde sç hospedaram tannico Vindiçti:

contavam bràvuras dos seus, assim! e. de onde hontem,
as iorriyeig refregas cin quo sei para ;-. Paulç.

a noite leguiram
,,.,,.- (ll-Otl-i

poma
piena demora,

•Jo,
larpou tem rumo igno-

.Nu:na batalha
alojámos
.10 norte do Mo

o cume dessa 111
No '..'il!.: <l-v 1'

mos Buttol.i.
Os nossos aviadores bombardearam

ns estações ferro-viarias dc Pcri, Schio,
Thiene c Vicenza. Cai nofsu dirigive!
atacou Grado.

Cm dirigivcl italiano bombardeou
durante a noite .. cidade d.- Triestc,
s.m causar -perd.'.-, nem daaaios."

Um festival em Buenos
Aires

Buenos Aires. 29 — (A. A.) — O"comitato" italiano de guerra está or-
ganizando para o próximo dia 4 do
nu z entraute uni grandioso festival, ein
cominemoração do anniversario da Con-
ititaição italiana, promettendo revestir-

% i se de çaorme brilhantismo,

Os ingíezes /repellem
um ataque inimigo

em Calonne
Londres, 29 (A. II.) -- (,Ofijci(tl)'t

..- Depois de um curto mas violente
bombardeio, o ini-.niso tentou realizai
viu raid de infanteria contra as nossil
trincheiras a stiestc do Calonne. A ten-
latim, porém, fracassou por completo!
nenhum soldado inimigo conseguiu pe
nc-trar nas nossas posições.

Os allemães fizeram explodir um!
mina a um l.ííonietro a stiesln de Neu
ville-Saint-Vaast, causamla-no3 alguu
prejuizos ínateriacs,

tl scelor a sudoeste dc Zíllebekc e í
nossas trincheiras de communicação '•
leste da mesuía povoação foram violea
lamente bombardeadas pela inimigo, qu.
empregou ahi grande numero de obuzw
do gazes asphyxiantés.

A nossa ariilheria bombardeou ceei
cfficacia as trincheiras allemãs a oesti
dc Beauvrains e em frcnio de Ilanir-
cr.mp.

Um protesto da Grécia que
é desmentido

A'e:-,i York, 2., — (A. A.; - Te-
Icgrapham de Atiicnas para os jornae-s
desla capitai desmentindo a noticia «jii«*
circulou de que o governu heileilieo -ia-'
via enviado tos Iaipt:r;Oi CcilíraCd uur
protesto contra a oecupação poloJ bii.-
garos Je cidades na Macedonia grega
e das fortalezas liellcnicas do bpatovo,
Rupel e Dragotina,

Esses tclcgiamiiias dizem que :a. :actc
rão tem fundamento, por isso, qtie c
governo .lc Sofia obteve prévia aiuori-
z.n.ão <io d.i Grécia para essa oecupa.

nao
liado

tendo havido, asnim, nes
a scas direi!->3.

*
Aerodromos franeezes

bombardeados
rei'..-, 29 — (A. A.) — Os aviad»,

res allemães bombardearam sen: nenhum
resultado os aerodromos franeezes dt-
Eútness, í-.r.do em tímpo. rcp;]!idpi..
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0 INCÊNDIO DO MORRO DE
SANTO ANTÔNIO

Distribuição de roupas e pão
A Associação Protcctora -lou Pobres

c Creanças vac, cm continuação, distii-
biiir hoj.c roupas e pão ás vietimas do
incêndio, no local do sinistro, no^ Morro
dc Santo Anlonio, pela rua Senador
U.ntas. '

A Associação declara ter recebido
mais roupas, calçados, chapéos c dona-
mos das seguintes pessoas: d; 1'ran-
cisca Cândida Machado, roupas c dois
mil réis; mmc. /.ambel, Trnnqucdo de
Paula, Alavig Cinlra, Cecília Nioque dc
Souza, mine. Emilia, mine. Mario, mme.
i.usii-i, Mcrdcrgard tle Oliveira, quatro
.honyirios, Antônio 1'crcira dc Souza,

Nunes, ila padaria Águia de Ouro. minei
Dlldovclc, Joaquim Domingos Heis, Ga-
I.tícI Tiliam, Atnaralina de Alencar;
dona da Fabrica dc Cerveja Santa Má-
ria, d. Justina Lima, roupas c dez niil
leis, Abílio João Lopes, um terno dc
i-áscáiira*. A todos envia agradecimen-
toa. Continua a sede a receber roupas

• ¦ outros donativos das cxnias. familias
desta capital que gentilmente tem con-
corrido para as infelizes vietimas do
i"ccndio. Nas redneções se encontrará
uma lista dc subscripção popular já an-
iitiuciada. para subscrever os donativos
para acudir ás primeiras necessidades

'«(ia. oceasião. Dentro cm breve se c-ffc-
¦cluar.. um bando precatório cm bene-
íleio das vietimas.

Para ns vietimas do inecnilio do Mor-
ro dc Santo Anlonio recebemos 26 pc-
ças de roupas, offcrla da senhorita
1'rancisca Gonçalves Ferreira, residente
:'. rua S. Januário 11, 6a; filha do ne-•'.ociniitc Antônio Gonçalves Leite ç de

¦il. Krr.cstina Gonçalves ferreira.
— Da anonyma N. N. recebemos

iionlcm mais outro donativo dc roupas,
para homens, destinadas para as vieli-
mas d» incêndio dò Morro dó Santo
Anlonio.

Foram liontem poslos em liberdade
Antônio Brandão, vulgo "Casaca de
¦Ferro", e seus fillios João Soares Bran-
dão c José Soares Brandão, e Agosti-
nho Pereira, visto o dr. Albuquerque
Mello, delegado do 5o disíricto policial,
ler apurado, no inquérito, não haver•prova contra cllcs de responsabilidade
eliminai no,pavoroso sinistro.

O inqticrilo continua aguardando o

É UMA
Monstruosidade
dar-se medicamentos
alcoólicos ás creanças

Para o seu organis-
mo delicado o re-
médio ideal é a

EMULSÃO
de SCOTT.

UMA SCISlO CONSÜMMADA

J

laudo•exame dos peritos encarregado
no» escombros.

do

Como não eslivesse ápparclhada, no
níomenlo da eátastrophc do morro de
Sanlo Anlonio, a secção de costuras daCru:; Branca; dc modo a poder, 11a mc-did.i da necessidade, soecorrer comroupas as centenas de crcattira. que íi-
-aram ao léo ila sorte, só agora, depois«lc dadas ns providencias 

" 
precisas, ú«:*>;e a sra. Coelho Netto, de comnuim

accordo com as demais damas «pie
compõem essa benemérita associação,
nôdu dedicar seus carinhos a esses in-feuzes.
^ Assim, ficou resolvido nue a CruzBranca auxiliará -pecuniariamente as vi-
climas du lerrivel incêndio, fazendo dis-tnbiiir ás mesmas rotinas e dinheiro, dc
modo a alliviar uin pouco os scus sof-írimentos. Nesáo sentido a Cru.*: Bran-ca cntcndcr-sc-.. hoje com a redacçãodo Jornal do. Brasil para, de accordocom ;,.. inscripçScs (|itc por esse órgãoestão st mio feitas das vietimas, sc fa-ier uma distribuição eipiitativa, do mol-dc a 11.10 dar ensejo a reclamações pos-tenores.

lissc gesto da caridosa instituição,
que lauto, 'benefícios já lem prestadoaos miseráveis, depois da brilhante cam-punha cm prol dus flagellados do nor-ie. bem se amolda aos sentimentossantos das damas que a compõem c ácuja frente está um nome por tantastezes repetido cnlrc bênçãos pelos quesoffrem — o da sra. Gáby Coelho-Nt.tlo, sua presidente.

¦ - — ¦¦ ' —- —p_»yiy *.__•.,

Coüimunicações telegrapiiicas
inter-estad-iaes

sr. Evaristo do Amaral, deputado
pelo Rio Grande do Sul, apresentou,
tambem, á Câmara o seguinte requeri-
menlo de informações:

" Tendo cm vista as conclusões vo-
lailas pela alta Comniissão dc I.ejíisla-
ção Internacional e Legislação Lrnifor-
me na Conferência Financeira I\in-
Americana do Buenos. Aires, reunida
cm abril próximo, e publicadas hontem
no "Jornal do Commercio"; re.porlan-
do-me especialmente á 4* Conclusão da

comniissão e necessitando conhecer
claramente as condições sob que estão
sondo exploradas as linhas telephonicas
inter-estadoaes iiarticularcs e liem as-
sim quaes os seus concessionários:

iRequeiro que, por intermédio do sr.
ministro da Viação, sejam solicitadas
do governo as seguintes informações:

— Tudo que pelo Ministério da
Viação constar relativamente á concor-
rencia aberta cm irju para a conces-
são^ de uma rede teléplionica entre esla
ca;.i!_il c a dc S. Paulo, inclusive a rc-
lação completa das propostas apresen-
tadas c motivos da a.-iuttllação da con-
correnein:

II — Quaes as concessões ainda em
vigor para a conclusão ou exploração
de linhas tclegraphicas ou leleplionicas
inter-estadõacs;

¦III — Sc consta a existência de ex-
ploração dc alguma liiiha inlcr-esta-
doai sem a necessária concessão legal c,
no caso affirnintivo, quaes as providen-
cios tomadas para acaulelar os inte-
resses da União.

S. das sessões, 29 de nr.iio de 1016.
— Evaristo do Amaral."
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A Liga d. Commercio separa-se da
- Associação dos Empregados I

no Commercio :

HANSBAITOA.
IIÍAOnaiA são ns
vejns.

mm. • mm%+-**Hm*

OâlSOATUflM,
111 .'llioros cer-

píioto-
que se

I0ES E EGZEMA
'Poucas enfcrni-dades são mais detes-tavrm .«. insiipport_.cis dc. que heiniir-alioides e outras aííccçScs irritantes dacutis.

,*â9 HMMORIUÍOIDES não í pre-o;.so descrever á desgraçada victima.lanlo mais tempo, sc passe sem as.•ittendcr devidamente,., tão pcioreo setomam, até que o doente não pddench_r assento 'Commodo c teme lcvan-tar:.,'. c^ até mudar dc passo.O ..CZI-MA. principia com umaerupção de pequenas; bolhas que ardeme_ .picam inloleravelincMc, p o doentenão acha allivio, nem de dia nem denoite, festas pequenas bolhas agrupam-sc cin tugas ou conjuntos dc tamanhoregular, que podem cspalliar-sc rápida-mente.
„H.'-KP..S o SA'15-.VA ainda que nãotao* comimtns como licmorrhoides c«r::cma, são egualmcnic martyrisantes,

desfigurar o paciente por toda
Ainda qui' pareçam ter des-npnarecido, cstc3 ineomniodos costumamvoltar uma ou mais vezes<> r\t;ri..\T<> dio i.oax p,.n,iU2proaipio nllivio cn mdas as fôrmas douffecções da pelle, com coinicliüo evaras vezes snccixler/i que mna só caixavão seja sufficienlc para uma cura com-1Mesmo nos casos em que se di/

só uma operação o pôde•¦¦¦;«: o (í-\'r.UI.XTO DK 1>I'.\.V tem1 .irada o maj e cate não tem voltado arecer. liste ungucnlo i cgiiAlmcntc
para ecüema, herpi -, sarna,

• borbulhas, espinhas, frieiras,
«lc insccios, e comiclião dn pellequalquer molivo, c dv qual-¦¦ u.rina que seja, Calma ii»'-ompta-

mente .1 inflaiuinaçfio, fa. desappareccr:i comiclião c restabelece Rradualmeutea pelle ao scu estado dc saúde e-íürmal, assim como lhe dá a maciezanatural.

!*>_(.'.1 «•
vida

Leiam, no dia 1°, o JORNAI. DAS
MOÇAS.

Desenvolvido texto c bellas
graplii.is ile diversos assumptos
prendem á vida carioca.

Importanllssimos trabalhos do pro-fossar Morale dos Rios e muitas ou-iras composições de literatura dos me-lhores c mais apreciados escriplores
modernos. '
—' <mü9*«P»4&i*»ip-&e*mm'

O CASO DA "AGÜIA NEGRA"
O "HABEAS-COI.PlíS" 

FIOOU,
AFIXAI, WSEJUDICAÜO

O caso da "Águia. Negra" coulinua
a prcoecupar a gente da polieia e da
justiça. Ainda liontem o sr. Albuquer-
que «Mello, juiz da 3" vara criminal
leve oceasião de lançar o seu despacho
nos autos do habeas-corpus requerido
em favor dos artistas, bilhetciros, com-
parsaria o mais empregados, da Com-
paniíia Loureiro, com exercicio 110
llieatro «Recreio.

Aquelle juiz, á vista das informações
do j'] delegado auxiliar, dr, Osório de
Almeida, julgou prejudicado o pedido,

O auxiliar do dr. Attccltno, depois
de fazer considierações varias sobie a
hj-pothcse jurídica, afirma ao juii que
a ordem de suspensão das representa-
ções da "Águia Xcgra" foi emanada
«Ij chefe e 'cxclusivainenlu do chefe.

Indicava *!f>i'.n a autoridade a com-
petencra da Cõrfe «lc Appclhção
oonhecei- do pedido.

11 juiz ordenou que fossem
d.js os salvo-condtictos expedidos.

Realizou-se, homem, á tarde, no sa-
lão nobre da Associação dos Emprega-
dos no Commercio, a reunião do con.-e-
lho deliberativo da Liga do Commercio,
sendo os trabalhos presididos pelo sr.
Othon Leonardos, secretariado pelos
srs. Antônio Alves da Fonseca e An-
tonio Camacho Filho.

A presidência, ao iniciar os trabalhos,
pronunciou as seguintes palavras:

A presrnte reunião, tem por fim de-
terminar a organização definitiva da
Liga do Commercio, regulando a attitu-
de que deverá assumir em relação á
Associação dos Empregados 110 Com-
mercio do Rio de Janeiro, dadas as oc-

rcorrcncias havidas nesla ultima c qtie
determinaram a renuncia do seu consc-
lho adr.iinii.tritivü,

A Liga do Commercio foi creada an-
nexa á Associação dos -Hraiírcg-ados no
Conuii-Tcio do Rio dc Janeiro e, por
determinação expressa do scu estatuto
provisório iniciai, o presidente da reíe-
rida Associado ú o seu presidente nato
—• E- unia determinação "-SÜÍ tfeticri.;"
oue á primeira vista pareoe cxquisita c
anômala; teve todavia a sua razão dc
ser, as circunstancias do momento nol-a
impuzcrani.

A exigutdádc do tempo dc que se .po-
deria dispor .para afastar os perigos
que ameaçavam a nossa classe, fez pre- j
cipitav a fundação da Liga do Commer-;
cio. lira preciso resolver a sua íuiitla-1
ção, e iniciar iniinediatniucntc a sua
acção.

Não havia tempo para pensar rm or-
galiizar e discutir estatutos, A idéa foi,
pois, lançada eom o maior sueeesso em
uma mim.rosa reunião do commercio
desla capital.

Claro está que o que se poderia fa-
zer, nestas condições, somente o seria
cm caracter provisório.

Uma instituição creada em taes con-
diçò.s, para vingar, progredir c des-
envolver-se necessitava de um amparo,
de mu ponto de apoio, afim de poder
agirscmns preo-cupações de uma im-
mediata insfallação. •

_ Creada a Liga, os scus directores não
tiveram mais um só momento de repou-
so, assoberbado eomo estava então o
commercio por toda a sorte de ameaças,
quer por parte do legislativo, quer por
parte da administração.

Os scus dircctorc- não sc pouparam
esforços. Abandonaram scus interesse.-:
particulares, e nunca desertaram dos
seus postos, mesmo na hora dos maio*-
res embaraços.

Não obstante, á nreporção que o tem-
po corria, e, se bem que a Liga do
Comniercio longo dc se tornrir pesa-la á
Associação dos Empregados no Coi.-
mercio do Uio de láneiro contribuísse
•para allhdal-a de certos encargos qu-
oneravam o sen orçamento, um grupo
dc associados desla ultima ficou des-
contente com a sua direcção, scndi
uma das causas por cila apontadas a
Liga annc.xada á Associação.

Teria, porém, esse descontentamento
de alguns sócios da Associação uma ou-
tra origem? Seria devida á sua compre-
hensão dos factos que estavam se pas-
sar.do? Seria um incompleto conheci-
mento das relaçõ«s entre a Liga c a As-
sociação? Ignoro, não me compete, nem
i aqui oceasião tio discutir essas razões.

Constato apenas faci-.s c os factos de-
monstram que, habilmente explorado,
talvez por elementos estranhos á Asso-
ciação, o grupo Je descontentes cresceu
¦e avoiumoit-se, obrigando, pela sua at-
tiltide manifestamente hostil, o conselho
administra,ivo a renunciar os seus car-
gos.

As circumstancias nos collocaram era
uma situava', verdadeiramente singular:
se ficássemos quietos, aguardando- es
acontecimentos, uma vez terminado o
governo da comniissão nomeada paradirigir temporariamente os deslinos da
Associação, o novo presidente eleito,

COM A CENTRAL
E COM OS CORREIOS

com plena autonomia. Nestes termos_e
desde já declarando que votaremos pela
desannexação, requeremos que so con-
voque o conselho deliberativo para tqr-i
nar effectiva essa resolução."

Submcttido íi votação q unanime-
mente approvado este requerimento,
uson da palavra o sr. Antônio de Sou-
za_ Macedo que indicou qnc a confe-
cção dos estatutos fosse conimissionada
aos srs. coniniendador Vasco Orligão,
Raposo de Medeiros, Alfredo Ferreira,
Manoel Francisco de Brito e Eugênio
Meycr.

O presidente informou então que o
original dos estatutos, já estava sobre
a mesa, concedendo logo depois a pa-lavra aos dois secretários que proce-
deram á respecíiav leitura.'

O dr. Eduardo França pediu esela-
reciii-culos á mesa quanto á situação,
creada1 pelos estatutos lidos, aos peque-
nos fabricãnt em cujo numero se jui-
ga incluído.

Responde ao orador o comineudador
•Ramalho Orligão, que começou fazen-
do referencias á recente campanha em
que esteve envolvida a Liga.

_ Salientou que o movimentb que agi-
tara o commercio fora produzido pelasua acção, que proporcionou á Liga
uma grande victoria moral. O commer-
cio agitou o interessou-se pelo que lhe
diz respeito, conseguindo que a Asso-
ciação- Commercial, presentemente tra-
baliu. Refere-se ú renuncia da dire-
ctoria da Associação dos Empregados
no Comniercio, declarando que os ele-
mentos discordantes, encontrados cm
toda a parle, habilmente aproveitados
pelos da Associação Commercial, ouc
entendeu intervir nessa outra rasS,
levaram .1 directoria a renunciar os
seus cargos para qttc não fosse desti-
luiila. Entretanto, a comniissão exc-
cativa, que a dirige agora, reconhece
que não havia nenhum motivo paraaquelle procedimento. Se alguém foi
prejudicado com esse movimento, náo
foi a directoria, mas a própria A
ciação.

Um outro fruto auspicioso desra
campanha «* 0 da desannexação da I.i-
F<i. que ficará, dengora em deante, col-
locada cm condições dc prestar, não
só ao commercio do Uio, mas ao de
lodo o llrasil, os serviço.-, que pôde
prestar, além dos Je pequena valia quetem lyeslado.

Passa a tratar das disposições dos
estatutos, mostrando a sua libcralidit-
de e os scus intuitos de congregar; cm
federações, e, finalmente, bjn Caiiiaríi
do 'Commercio, o conime
as praças do paiz,

Referindo-se ao ponto ferido pcio úc
branca, diz «pie ,-. [,igl. „.-lc> tem 0 jn
ttlltó de eliminar tio seu seio os in
dt-Striaes que delia fazem parte, o qüínão pôde é abrir dc ipar em
portas aos elementos creadores das ...,.

Inconvenientes que -devem
Nrt" ser removidos

(Escreve-nos de Roçai de Ayuniina-
ca o sr. Firmino Fernandes, coniiiiuni-
cando que a reclamação feita por in-
lermedio- do Correio da Manhã, no sen-
tido dc ser aberto. _> trafego da 'esta-
ção de Augusto Pestana, na li. F.
Oeste de Minas, foi attendida, inr«s, que
se esqueceu o dirc-cor de ordenar ús
-estações de <•"., lOiogo e Ma-ítima a
receber mercadorias para a estação Au-
gusto 'Pestana, 110 ramal de Barra Mau-
sa. Esse «..quecimento trouxa serias
diíücutlades porque serão os habitan-
tes dali obrigados a servir-se da E. Fi
Rede Sul Jlineira, onde a kiloiuctra-
gem é muito maior, por ria Bom Jar-
dim, ficando mais caros os fretes. -

Desde modo nada adeantarani os re-
ciam*.: At es ftevido á Rede 'Sul Mineira,
cobrar muito caros 03 fretes das mer-
càdorias «despachadas «por via Eoiu Jar-
dim. que dá uma volla talvez de mais
de 200 Itilometros. ,

Termina o sr. Firmino, pedindo, por
nosso intermédio, ao director geral dos
Correios, para dir as necessárias; or-
deus á sub-aduiiuis'. ração postal da Ci-
dade de Campa nhã-."no sentido ele, sem
mais -lètiiora, dar andamento á mudança
da linha do Correio via Oeste dc Mi-
nas, 'ramal dc .Barra 'Mansa, afim de
evitar ser feita; como está sendo, por
via H. S. -Mineira, em desuccòrdo com
:i portaria u. 1626, do director geral,
de 22 dc dozcml-ro de 1915, que auto-

e dos Cor-
o pedido do sr.
conceituado nego-

riza t:il mudança.
Aos directores da Central

n.*(ios .rans-U-Á-Unoa
Firmino Pernamlòs,
cianlc 11a Bocaina.

 .»» mm -_¦***¦

A legação ingleza
A legação de S. M. Brit-innica foi

hontem transferida para a rua Conso-
llteiro Pereira da Silva 64, Laranjeiras.

__ > 1» *i **-

O . minislro da Fazenda comnutnicou
ao da Agricultura que o Tribunal dc
Contas negou registro ao pagamento de
jySÇÇjoo á The Lcclpoldirin Railway
Co... provcniciile de fornecimento ao
dito Ministério em igir, visto não ter
a divida sido devidamente classificada.

«tr» __> *> a—

, A TRAPALHADA DO PIAUHY
CCa hora do expediente da sessão da

Cantara, foram hontem lidos os seguin*
tes telegTaininas relativos i situação no
Piauhy :*-Thcrc2Ína, 27 — J.xm.0. sr. presi-
dente da Câmara dos Deputados. —
Rio. — Tenho a honra de ¦ coimnuni-
car a v'. cx. cjue, na ausência do pre-
sidente e* do vioe-presidcnlc da Câmara,
que não compareceram, c do 1" secre-
taréo, que deu parte de -locntç,, instai-
lei hoje, ao meio-dia, no edificio pro-
prio, coin a presença de treze depu-
tados que lexhibiram scus diplomas, as
sessões preparatórias da Câmara Le.
gisladva deste iEstado, sob minha pre-
si/kmoia. na íónna do art. 15 paragra-
pho i" do onesnío regimento, tendo cita-
mado para secrei-irios os deputados
Xcstor Gohiia Veras e Manoel Sotcro

Araz da. Silveira. 'Resipiíosasi saúda-
ções. — («\) Antônio Castro de Arattr
jo Filho, 2" secretario; servindo de pre-
sidente da Câmara Legislativa"."Thcrezina, 27 — Nós abaixo assi-
girados, deputados legitimamente diplo-
mados, tentos a honra dc cotnmunicar a
v. ex. que, sob a prcsklcncia do 2" sc-
cretario da Câmara Legislativa, dr..
Antônio da Costa Araujo Filho, ua au-
scileia do presidvnle e vioe-presideittc
da Câmara que terminou o mandato, os

quaos não compareceram, c do i° se-
crotario. que deu parte, de, doente, re-
iinJnto-iios hoje, ao meio-dia, no tdifi-
cio próprio c instailáino.. as scssSes
proparatanias da Cainaira Legislativa
deste iEstado. Respeitosas saudações.
— (A) Anlonio Costa Araujo Filho,
.\'eslor Gomes Veras; Manoel Sotcro
Vttz- Silveira, Gervasio Pires Sampaio,
Thoiiuiz Rcbcllo Oliveira Caslro, Euri-
pedes Clcnieiüino de Aguiar, Fernando
de Oliveira Marques, Antônio Rdymun-
tio Machado, Simplirio dc Souza Mcn-
des, padre i.iii-s Gonzaga dc Souza,
llcnediclo do liego Filho e José Fir-
mino Paz."
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venda em •« DH 1»()\\ ..cha
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De*-.. ('. Caixn do Corroio 10CS

Hio (I("_^.I:ineiro

Grâíide Gommíssão Forfu-
giseza Pr á-Patria

q-.u:

Commissão Por'
pede-nos tornemos

íiutQriza, sob .1 í'>.

tgueza
publi-•ia de

Escrevem-nos do gabiucíi
dc Policia :"Carece de fundamento a nohcia dc
que o sr. chefe de Policia desrespeitou
uma ordem .indiciaria 110 caso da 

'.U/uia

Acgra.
Expedido o mandado prohibitorio

pelo juiz de direito lAlmcida I.ussel)
contra ,1 sr. Osório de Almeida Junior,
segundo delegado auxiliar, encarregado
da superintendência «los th.atros, o sr.
chefe de Polícia rccommendòu-lhc que
se desse ipor if.timalo.

Attendendo, porém, a considerações
«ie ordem delicada de que os poderes
públicos se não >p6_ic*m desaí-urceber, o
sr. chefe dc Policia convidou o ,¦.'*;•;¦,•"¦,..
sario José Loureiro a if-.tio ~7„' ..li,;.
nele, aonde, rm ; ;,.,,.., de teslcimt-

anustosaineute, o pedido
liiiia Negra do cartaz, ao
'romptameute o dilo em-

o.ias, lhe
ile retirar
que accej
presarío.

\'o «li: seguinte, foi o sr. rln fc de
Polieia informado dc que artistas da
comi-vui-ua 1iíívÍ:i:ii reijiiurido liabt\ts-
corpus para a rcpresciitação da peça,
e que o respectivo jui.'. lhes cone.dera
salvo-conducto.

legado,auxiliar offi-
aliudindo á inter-

de Policia no ciso
-:.:a cnirc clie e o

¦ ,1c

órgão official, qualquer publicação que:. tal limlo seja feita.
E' cerio que a Commissão recebeuOiícrecimcntos neste sentido de duasempresas jornalísticas que se propõem ia eililar revistas illuslvadas «ie interes-ses portuguezes. Esses oífereeimunlos. |'•nii;, .''óineiilc íoram acceitos nos•s officios da Commissão Cen-1

...II. V

¦trai, j.i dados á publicidade.

1'IIAKOTO.S COSTA Fi';,'A venda em 'o Ias as chaiiVi-ii,;.,.: Uu:; do Carmo, ;6— . -»*T&Zi^~»t~Sl *_04tt
MAIS 1 M Oli.; ki; MAT.-

r - . A ¦vsol1.' marítimo João Lucas, de _-. rui-
nos, natural de Pernambuco, e mora-«.•V 1:0 beco da P..ia.:a ii, p<n- motivos
<iiíe se não conhecem, ingeriu hontem.
a tardo, forte dose dc Ivsol vindo a
morrer momentos depois, sem quo se
II:c pudesse prestar qualquer soevorro.

\ (zinhos, que o foram encontrar
morto em seu commodo, commnmc.-1r.11n
o caso á policia do 50 districto qttc fez
recolher ao Necrotério o cadáver de
João Lucas.

" ** •mmm\rr^B-,m^_ím»m.m^m,, .

HANSKAWOA- OASOATIXHA,
IRACK.MA afio as melhorus cer*.«•ias.
_, "•^^**^*>-*>>a^-**»-yi___».....¦, —.._— „..,
liM SAiMOS

O sr. segundo,d(
ciou, então, ao jui:
venção do sr. cliefi
e ao quanto s.; üia.s
empresário Loureiro.

•A' vista disto, o «Ir. Albuqin
Mello cassou o salvo-conducto expedi-
dn. ficando dc pé a prohibição da po-
lida, no primeiro caso pelo consenti-
metuo do cm-i>r__sario c no segundo
pela própria contra ordem do juiz. 

"
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TCATAJrKiVTO l»> ESTOJIAGO j
VISAM») O -'--(.ADO. URINAS jK IXTIÍSTiNOS COM <> í

seria por força dos estatutos proviso-
rias o àosso presidente,

Mas essa eleição, que iria nos dar
um presidente, nós não temos o direito
dc a ella comparecer, escolher c votar.
Seria, pois, um presidente eleito á re-
velia da Liga. A sua entrada na Liga
ropresentárin utn elemento estranho e
talvez perturbador da harmonia de sua
organização. Ir_toleravcI seria então a
sua situação, cm unidade no meio de
uma direciona manifestamente boslil
aquelle que vinha ser seu chefe, ex..-
c.atnontc por estar em desaccordo com
as idéas c pensamento estranho u tal-
vez perturbador da harmonia do Com-
mercio.

Admittimos, por um momento, porem,
que esse presidente fosse compictamen-
te anodylio c que deixasse aos outros
directores da Liga dirigir como cuten-
dessem os assumptos dc que cila (le-
vesse se occupar. Ainda assim teria a
mesma que se sujeitar a ver dependeu-
tes_ do beneplácito de um, talvez, iu-
difíerente a resolução «le ques'ões gra-
ves que affcctcm os interesses de noss.i
classe,.

Seria como que mn amesqiiinhamcnto
intGleravel á liberdade do nos.-o peivi.i-
mento c á autonomia das nossas idéas,
eslas somente *i*»odcm ser motlificadas
pela intelligeiicia e pelo taJfii? :'';•,',';.'•?.',;
nos ,i'i"o'."'''.;- .íefein vilas errôneas oil
defeituosas; nunca pela força bruta dc
.•.in direilo para o qual nós nüo havia-
mos contribuído.

t> requerimento que nns ?
tado pedindo a convocação
união tala c ni desanncxar-se
Associação. Ora, o estatuto
possuímos é a moção que foi
da e lida na reunião que s
num, cm virtude da sua votação
sa asscmbléa constituinte.

lv um documento (|t.c não poderia
eslabcleccr senão uma base provisória
pela qual deveria a Liga se reger :ite
que 11:11 estatuto definitivo 'ic.ss0 nos
•lar r, organização definitiva d
recenios.

Uma associação do carac'cr ila nossa
necessita de um estatuto mais vasto e
mais perfeito «• que corresponda no pro-
gramnia que tinham em visu os>.seus
creadores. «Mas a moção-estatuto par
que nos regemos é uni instrumento seta
base suíficiente para r.os dar a persona-lidade juridica de que neccsuitamos e
que é caracterisiica do senero dc ::__.-_-
luições como a nossa. Logo, o que so
impõe neste momento é a 

"formação 
de

novos, completos e definitivos estatu-

dmissiveís tarifas aduaneira
vam ;>. decadência em que csín um .pniz
quu devia caminhar no meio «la maior
prosperidade. O dr. França ntunifesla-
se satisfeito com as explicações e «pro-
p"e que .a assembléa vote tuna moção
de louvor ao sr. kamallio Orligão e aos
que o acompanharam na reacção vicio-
riosa que o commercio teve conlra a
prepotência da governo.,

O sr. Orligão; agradecendo as hnme-

_^:rs^;Çuein M/ILZBIER tem á mesa
Be almoçai' _bem tem certeza:

cJClB; -Mas de certo taiieiii tem
Certeza (íe jantar Ijeni.

que re*
elevaça

nagens, recebidas, -declaroí
soltados obtidos são «levid ..
e-justiça das causas defendidas e á de
dieação dos seus coliegas dc direcção.
O sr. José Marques propoz cm segui-
da que- tosse concedido o tiittlo «le bem-
feitor ..o comincn,dndof Kainalho Orti-
gão. lista preposta foi approvada, com
grandes applausos da huinerosa assem-
bléa. .

; Seguiu-se com a palavra o sr. j. R.
Nmies, que pronunciou o seguinte dis-
curso :"A Liga do 'Comniercio, fundou-se
consolidai-lo -.eus alicerces tílc giganlies-
ca cstruchira que serno a base de um
edificio bem delineado; pela coiislatt-
cia e tenacidade, di* seus membros, pela
energia e firmeza de seus fundadores e
pela união nunca antes conseguida de
Iodos os elementos preponderante,., uo
comniercio e na industria.

iDe tamanho esforço, teuios colhi-'o,
nós, ou negociantes de iioníem. tem
rumo para seguir, sem energia
Uií* -.*• s-em uniãi) i>ara vencer: cs frri-J
1*0-1 magnânimos dc uma iniciativa tão
nobre, «le uma onergia tão firme 'e «le
lão salutar persistência, que nos mos.
trou rumo seguro, n«'s [dentou pira no-
vas lulas <¦ nos uniu finalmente ipara
.).-m_i'ieo-i -.imbarg03 c d*_rsca.bida_i txi-
yencias.

Devemos pois senhores, curvar a nos-
sr. fronte, tm homenagem aquelles qire
não mediram a 'extensão de sen esfor-1
ço. nem do ardor dc tão memorável;
iuta confessam a menor fadiga. Dcvc-.i
mos rcvc-rcntcs .provar-lhes o recolhe-1
cimento que lhes devemos, pelo alento 1

Caminho da roça

Os que trocam as ave-
nidas pelos campos

A' Directoria do Serviço de Povoa-
mento apresentaram-se 3 familias com
16 pessoas, c 29 avulsos, para serem en-
caminhados para os seguintes destinos:

1 familia eom 5 pessoas para Mathias
llarbosa; 1 familia com S pessoas para
i.;.po--os, 3 avulsos para Ccllo Horizon-
!•:•, 1 avulso para Uitaxtipé, no listado
(ic Minas; f' immigrantes dc nacionali-
dade hespanhola e portugueza, para o
Estado de S. Paulo; 1 avulso para Na-
tal; listado do Kio Grande do. Norte;
7 avulsos, sem trabalho, para tí. Paulo:
-• avulsos para Rio Grande, 5 avulsos
para-Porto Alegre, listado do kio Gran-
de «io Sul; 1 avulso para Cordeiro, r
avulso para Campo Bello, 1 familia com
3 pessoas para Campos, listado do Rio
de Janeiro.

, ,,. A«é esta dala, já sc apresentaram, iu-•' | chi.ido retirantes nortistas, 1.599 Li-
milias eom um total de y.967 pessoas
c ... .st avulsos.

Para a eslação Guiomar. da Lcopol-
dina Railway, seguiu, 110 dia 21 do cor-
rente, unia lamilia. com 4 trabalhadores
nacionaes, que ,?e^ destinam ás lavouras
do listado dn Espirito Santo. Pelo trem
Si, seguiu para Mello Horizonte 1 fa-
t-nl.-i com .1 trabalhadores nacionaes,
destinada ás lavouras do listado de Mi-
nas Geraes. Para a estação Raposos,
b. 1*. Cenlral do llrasil, seguiu, no dia
35 do corrente, 1 familia com tt pessoas,•Hmigrantcs hespaiihoes. Com ,1 paqucl

O DIA NAS ESCOLAS
GI-BirJO UTEUO-JÜEiniCO CONSE-

OHilEO CANUIl.Ü nu oliveira —
•Na FacuÜlpadc Livre de Direito, reuniu-
se hontem um gr.ip.i_ dt; nlumuos do- su
anuo para tratar da fundação de iuii gre?
mio.

Aberta a scssüo. fui occlàmadõ presidente
o acadeinieu Carliuo Pimentel Coelho, que
-.•q>_z aos scus collcgas o fiai da reunião.

Km .-vegutita feiram postas cai votaçüo as
propostas para a et.cc.lia do nome tia iia-sccu-
tu associação dc letras, vencendo a do
acadêmico Álvaro O. ferreira que sugjc-
riu a dchamKinçãò de "Gronuo Liu-ro-Ju-
ridíco ConsoII-ciro tV.ntlidn dc Oliveira'.'.

l'*oi deita a seguinte directürili : Carliuo
PmieiiteL Coelho» jtresidente; Álvaro Goii;
çalvcs Pcrruim, vice-prcsideütc; Jayr Josc

plisia, 1" scertitario; Coaracy Medeiros,
-'"' secretario; Francisco dc Sou/a Mòutci-
ro, íhesourciro; Francisco lliaiic.*) l-*ilho,
procurador; consolho fiscal: Arnaldo Santa-
reta Coellio; Pedro ile Alcântara C» 0«i-
veira e Antônio du Silva Uma.

ESCOtA DB DlÚlüTO, PlIAT-MACIA
!¦ UÜÜ.N'I'(.H.Ü(1I.\ _ Acha-se fuuccionan-
d") a Assistência pentaria. Bratuitn tlaa 8
ãi 12 lioras, na Sede da Kscnla. á rua do
Kokitío ii. 134, poli 11 direcção do dr. Tu-
Ho KÜKirdo dos Santos.

-~ I.ciiiiem-so o:i íjraduandos cm odonto-
logia, cai 2 de junho víudourtf, para deli*
l.erarem sohrc a «tuadrí).

— O curso tle preparatórios pe achn
funecionando com regularidade, feudo va-
lidos 03 exumes 'prestados -noü Collcgios Vc-
dro II e Anchictn, Gymnasio*! estadoaca c
Academia dc Commercio.

FACULDADl! I-IVUH
,110 KIO Ul) JANEIRO¦da 4R série convocam para
ras da tarde, uma rcutiifio
çu.idbs Qsstuuçjtos de ma-íi:

ticrá effectliada a reunião
l-icitldadc.

DK DIRÜITO
— 0$ ¦ nhuunos
hoje, áa -*• bo-

ondo scr-ío dis-
...i importância,

no edificio da

DIVKl-SAS
SSõ, convidados oo iihiiunos dc Faculdade

de Direito '1'eixcira de Freitas, para unia
rcunifio, liojc, á. 3 Iioras da tarde, na
sede da Faculdade.

— K' lioje ouc «o rraliza. ás Sija Iioras
du t noite no Murou Coinmercial, iá praça
Qim>_- ilo Novcmhro, 11 sessão solenne, era
que, a Associação Urasilcira «te -.sludantC-
rcccnc o «Ir. Alcehladcs Dclamarc Nogueira

mdat•,l.ih o recipiendario
0 J.tiv. Pmtr,.¦••«arg*»-»*^» *»_fi*

ccademicoâ

A RESERVA DO Ji.VJillcriO

Uma circular do in-
struetor do Tiro n. 7
IPela Io tenente IIJefonso Escohar,¦lircctor e iustruetor do Tiro h. 7, foi

dirigida :i seguinte circular aos acatlc-
micos-, funecionarios jmblicos c opera-
rios:

" Caros patricios —- Sauclo-vo?. —
A actual conílag-racão que cnsangticn-
ta o Mundo é o ;itlest:irln vivo dos
destinos «los povos i|ite se deixam cm-
balar pelas theorias pacifistas.

Hoje não podemos mais nos iliuilir.
Desgraçada será a nação que des-

curar do preparo militar de seus filhos
— será humilhada e escravisada feias
mais fortes.

Nós estamos nesla triste situação.
,0 ideal será possuir pequenos exer- Ao Io secretario do Senado Federalritos permanentes, para constituir a 0 ministro .h Pazen.1.. rem-tteu hon-base do Lwcrcito _\actonal, e totlos os ,cm a mensaçem do .presidenie da Ue-

cidadãos validos aptos, no manejo das .publica, relativa á abertura do credito
ürmas ac guerra para defesa <1,1 Patna. cspecial de ioi.ocíooo, para paganíeii-.Seu: im.iroiiiper a vida civil do paiü, t0'de dHvidn dc .exercioios lindos á An-

moço patriota lem o dever' sa- lonio p iNunes nor fomecim(;,uo de
nas horas disponíveis, dedi- niateriacs ao Gymnasio Naciona'

instrucçáo militar, assim' 
fort

O governo, do Estado assignou .uin
decreio, abrindo o credito especial dc
145:506^190, para pagamento a diver-

sos credores que obtiveram do poder
judiciário sentenças definitivas, possa-
das em julgado. ¦/'•¦T.L— Velo director tia FiScãlizaçaO Mu-
nicipal, foram intimados para no prazo
de oito dias, de accordo coqj o art. i"
da deliberação de 1 «lc março dcioií,
construírem logares reservados, . á im-

prcn.a e á policia, os proprietários dos
cinemas Pblyfcrpsiá, .pdcti e Royal.

No juizo dc direito da 2" vara,
foi iniciada hontem. a formação da
culpa de processo crime instaurado <:on-
tra o soMado Antônio Miranda.

— Foram concedidas as férias regii-
lamentares. ao s" official da Directoria
dos Negócios do Interior e Justiça,
Eloy Perreira Martins.

Pelo- secretario geral do Estado
foram concedidas as segnintes licenças:

dc tres mezes, ás professoras dU. ,Ho-
norina Amalia de 'Souza e Ermezluda
dc Mendonça Jardim;

de 60 dias, á professora -i. C»nnen
Moreira Coutinho;

de tres mezes, á professora d. Con-
sticlo Mimissi e Silva.

Foram declaradas em disponibili-
dade uão rcmnncrada, a podido, as

professoras Ztni Scrmenlia da Matta.do
grupo escolar «Kibeiro dc Almeida, em
Nova Friburgo. e Maria 'Dólares de
Vasconccllos llastos, do gmpo^ escolar
Innocencio de Andrade, em Cordeiro,
municipio de Cantagallo, c , nomeadas

para adjuntas e.ffectiras nos referidos
grupos I.uiza Leandra Diniz e Irene
Woclbert Klein diplomadas pela Escola
Normal de Nictheroy.

Foi nomeado Lindolpho da Fraga
Martins para o cargo vago de subdc-
legadb de policia do 1" districto do
municipio dc Valença,

Foi concedida ao lente, do I.yceu
e Escola Normal de Campos Balthazar
•Dias Carneiro, nos t«*:rmos do art. 11
da lei n. i._r_-4, de (í dc mãrço-de 1914.
combinado com o nrt. . da lei ni mo,
de 6 de novembro dc 1912, a gratifica-
ção addicional dc J.. ¦"i" sobre os seus
vencimentos de «t:ooo$ooo, ou sejam
600$ amittaes de 24 dc março de 1912,
data em que entron ein execução o
decreto 11. 1.241, dc 6 de novembro do
mesmo «anno, por conta:* mais de 15 an-
nos de serviço, e a de sn °|. sobre os
mesmos vencimentos, ou 800$ annuaes,
a partir dc 7 do mesmo mez dc novem-
bro (19121. por haver completado no
dia anterior 20 annos dc serviço ao
Estado.

Foi concedido ao •haoharel F.tige-
nio Ferreira de Menezes, jniz munici-
pai elo termo dc Barra de S. João, nos
termos do art. 227 da lei n. 1.137, de
20 de dczeiriUro de 1912, o accrcsciino
de um quinqncnmò ou 5 "|'- sobre
.(.tSooS, abonaiido-se-lhe os vencimen-
tos annuaes de $ :o.|o$ooo, a partir <Ic
5 dc março de 1111,1, por haver eomplc-
lado no dia anterior 5 aunos dc ser-
viço ao Eslado.

Xos termos do art. 1° da lei .ntí-
mero 1.110, de 6 dc novembro dc 1912,
foi cor edido a titulo dc gratificação
addicional .0 laccrescimo de 25 "j" oti
5 "j" por -luinqucnnio sobre os venci-
mentos do corretor das apólices deste
Estado, l.uiz Pires Ururaliy, accrcsci-
1110 este (jue lhe deverá ser abonado a
contar de 24 dc inarço ultimo, na- ra-
zão do 2 :ooo$ perfazendo os venci-
mentos totaes de 10 :oooí annuaes, vis-
to ter completado no dia anterior 25
annos de cffcctivo serviço ao listado.

Foi posla etn disponibilidade, con-
forme requereu, a professora d. Ma-
ria de Carvalho Hrahui.au.

O juiz municipal do termo de Ma-
rica mandou citar por edital o roo
Antônio da Silva Lemos, para compa-
recer no juizo, no dia 5 de junho, ás
11 horas da manhã, para se ver pro-
cessar.

O '.n supplente do juiz substituto
federal de Iguassú convocou a com-
missão dc revisão dc ioij para se re-
unir. no dia 5 dc junho próximo, para
organizar as mesas para a eleição dc
um senador federal, a .realizar-se no
dia 25 do mesmo mez.

Está de serviço hoje, na Reparti-
ção 'Central dc Policia., o dr. Mario Ra-
mos Vcrani, z° -dcU^aílo auxiliar.

A policia remetteu ao juízo :fe-
dcral da secção o inquérito procedido
pela extineta .y* zona, sobre o furto dc
irielacs, no deposito da E. 'F. Central
do ürasil, no qual é acaisalo o empre-
gado Francisco Pereira do Caslro.

Por faltarem ao serviço para que
foram escalados 110 quartel, foram re-
colhidos presos hontem os officiacs da
Guarda Nacional tenentes Joaquim
Uibeiro c Henrique José Alves Kodri-

•2____2È¥*2^^

«KUMAO SCU-XXIf-ca.

pio Congresso Brasileiro
de Geograpíiia

Adheriram mais no Quinto Cont-rc»so Brasileiro de Geographia, q*,c ., ,,unira, na cidade do Salvador canit' 'do Estado da Bahia, de 7 a ic* do côrrente anno, os exílios, srs- d- i,,-"Pedro dos Santos, dr. Affonso 
'ile *C..

tro i-cbello Fiffio, Heitor Ferrão Mo,',vde Aragao, dr. Alfredo Lisboa ( i'd. Zorayda Engracia Braga, c_ro,.ej.Tose do Oirmo c Silva c coron«.lVjlkça_ de 'Carvalho.
—Na sua ultima
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¦Assim, pois, n
s.i bem iiiterprc
grande maioria
conselho deliber:
pedido para a
mesma. Obvio".uio 

pratico, pa
pleía autonomia
não sc .-iluda á
Cão, tacitaiiicntc
Lisa ser.', um f.

O conselho <
cm .ua.

•ctoria da I, teta pen-
da
do

um
cia

di:
lar o requerimento
tios srs, menilros

itivo como sendo
final organização

é declarar qui', como
ra obtermos nossa cont-
e liberdade, desde que
amicxação á Associa-

a desannexação da
! Cl O.

COiMíiiiíiaps isieirapíiioas
á Oaiiiara

As* rcsalas do iloiuineo
S. r.:::h, 20 - (A. A.) __ :. r, .,,,

<ado il.s regatas, realizadas ..ontem
ím Santos, foi o seguinte:

l» pareô — \'asc<> da Gama e Tietê
-i0 — Internacional c Santista; 3» —
Titmy—ú e Saldanha da Gama: 40 -
íTieté e 'iiternacional; 5" — "Cr.n-pco
raio de Remo do listado dc S
Saldanha da Gama e Intetn
(,¦

Ilnntcin,
¦ além das
' referentes
j lidos Blll
1 çalves, i°
Kio

t:o ex.p.'lieti'"- da Cantara.!
cou-.numicaçOcs ulcgraphicas j

á situação (lo Piauhy, fora
telcgramnva do sr._ lieis elo

secretario tio Sena

auto ,
K'**..-t:

— Internacional e Saldanha da
na; 7" —. v'nseo dn Ga-na .¦ Salda

th: Canta; ti0 — Internacional e Sar

Gari;
Tietê
terna
— Va.

o' — Tielé e Interna
, «Saldanha da Gama e Vr:

1;" — 'l'ic>.i c Tiutiyarú;
e Saldanha da Cama; 13o
onal c Saldanha da Gama

Saíd

¦tor.a;

co di

In-

üa Cama nita üa
Gama

Tomaram parte r.as
de S. Paulo; Ti.nsyarú.
Saldanha cia Gama,
Vasco da Gani.--, «lo Si

rc....!,-». o Ticté
de S. Vicente;

Internacional e
intos.

lo _ de
cominuuicandn que se realizou

a eleição tia mesa daquella casa do
Consrcsso, ficando assim consliiuioa:
pre-'lente, líamos Jnilé, vicc-prcldcn-
te, Rocha I.ltr.a, ;" secretario. Arün-
do l.eury, 2" secretario, Reis Gonçal-
ves. ;*,' f'.(* stcretüijos. Jfcirellcs e Be-
1 i - ci rio dos Santos: vários outros tele-
granunas -\c autoridades c coisas que o
.'..-bani, do F.çpirito Santo, dando cou-

lc r.*.ic es municipios de Cariacic...
la Cruz, Vianna, Castello. A.nchie-
Lauro Müller, ieleyranharani hypo-
r.ndo solidariedade ao governo ilo
Pinheiro Junior, c, finalmente, te-
iminas dos deputados Carlos Lei-
e Poncc dc l.con, respectivamente

ta

!«;«
lã'*
da líahia e do Estr.ib do Uio, d
razões por que não têm com]
ás seswC3 da Câmara.

ns

ílcuberaíivo c poberatio
ões e estamos todos cer-

tos «le qtie em sua sabedoria elle tomará
conliçcinie*iro e approvará o projecto de
cstiuittos qtie a directoria da l.i.a vae
ter a honra dc. subiiietter-lhc, afim de,
obtido o seu apoio, ser levado á appro-'..i..io da assembléa plena da nossa as-
eociaçfio, cuja convocação será breve
e oppolunamcntc feita.

Ksse projecto, f.ito em perfeita bar-
monia coin o programnia «la I.ijra, já
por vós aceito, nicrc.-e.-á o vosso
apoio, disso istair.os can ven .•idos, visto
ter eiie sido confeccionado p: ia o me-
lhor .los^ interesses de nossa cias:-.'.
hoje, mais que liunça, ameaçada por

l-.*.c já se desenham por demais
inra que possam ser, por ::::';-

tempo, diáiiuutla-í-OS."
Km seguida foi lido o sepuinte re-

qttcrinicnto, firmado por i«Ss associa-
ndo o desligamento da I.i.i*a da

los Empresados 110 Co:n-•io e que motivou a reunião.
-5 occorrcncias que deram cm re-¦....lo a renuncia do conselho admi-

nistrativo «la Associação dos E-.r.prcga-1 dos is» Commercio do Rio de Janeiro,vi,-a:.! tanihem demonstrar «íue <-. opi-
nido da maioria dos que dirige-n ;i(*|ti-l-
la Associação é, maiiiü •,;.-, con-
trana ao pensamento
minado o fanecionam
Cor.unercio dentro da
ção. Esse facto pareci
ír providencie, ceai o
ria, sobre a dcsar.ne.._

deram
>>re indificrente
gava.

Dewnio^, "^¦¦¦it.f'.
..'.ríi-õfts ..pplausos jelos resultados co-
llútlos, Icvaiulo a vida o movimento o
a acção a ledos os âmbitos onde alô
então predominava o regimen d» cias-
sico feslitn para encobrir as inazelliís
da tutella official «le que*dependiam e
da h--dc{fer_'iiça (ju-;: !**i!mtav;i!U -mo com-
mercio f|U'e í,!'nliam o dever -dc dcfendi.T.

líisía J,ij_ra .pu-j-íiuíe c ahiya, nobre e
orgulhosa de seus srviços, se desliga-
ram eleiuer.tos respeitáveis qtie foram
iirjpellidos pela ínngtiaiiiiurdadc «le laii'.:'.•
nho eximplo. a limpar o ea-rtiiicho qitç
ruia, as calitniuns soberbas daqui!.
ans.iTo momim-eníf) f|itc sc chamava
apenas Associarão Coiutuercí-al do
de Janoiro. Item lios sejam... Nós,
iporéni, aqui ficamos de lança em liste,
promptos a surgir «ia nossa modéstia
ao priutuiro csmorccinicnto ii-.*.'-' se di-
visar 1:0 horizonte onde agora dispoiua
a noção c o /elo b.i muito requeridos.

IC vós, -i.nilior presidente, que uão tc
nho a honra de conhecar, senão através
<!esta titanica luta, cm a qtit'1 uma vez
para sempre daixaste bem firmados -os
rigi.tos caracteres da vossa .tempera, nii-
iiaiilada no mais alio gráo. pela mais
nítida imelügencia. pela mais nobre 10-
lcrartcia e pela mais çlcvatla círciuii_pe-
cçao; vós senhor pre-fá-inte, apezar dos.
renvoquea de respeito atira-dos <\z sos-
lavo contra a vossa individualidade du-
rani.» a famosa peleja que marcou a i
nossa primeira -ciapa; no ¦ caminho do
brio e da hctlra: não vos eleveis con* I
siderar vencido, quando de gloria vos
cobriste, collocando no logar que com-
.polia o eixo deslocado do coinacrcio,
ilando-llic vida o vigor para neva» iu*
tas."

Falou por fi'.'.: n !'.:_o <le Peixoto
.Serra 'propondo mu ^¦oto de louvor-a

epictla os
7:1 a.Hàcm-

nacional ÇSttiurno, saido

•¦ - rtãt tilTos.
nossos Diversos fazer

d«:ste porto para
5 iinniigrantcs

nacionaes

; pinto Sanlo
São Paulo,

ndeiros de «Sergipe. Es-
Uio dc Janeiro, >Iina^;,

... Paraná ,: l.i.i Grande dot>i:l Solicitam á Directoria do Povoa-
mento. 1S4 familias de agricultores ou

j 
de trabalhadores ruraes, de accordo com! as condições constantes de suas pro-postas que se encontram á disposição

nteressados que as queiram exa'»!-
na Intendeiicia de Ininii

nação será
grandes (..nus ipara

Assim procedem
Tiro Brasileiro.

. No dia que possuirmos em cada ci-
daclão brasileiro uai a lira dor, teremos

I conseguido dar o grande passo para
segurança dc nossa Pátria.

A Suissa sem ser uma nação militar
I tem prcsenlciuciilc-incio milhão de ati-
l.r.-'dores..!.-arautiii(U) a sna neiilralidaii,

no meio dos"*.ii;':.*" «icrosos

le

UOS

liar, „, iii-nueiicia ue lasinig.. , ,. ,, torío do Kio de Janeiro.

^^^^ Tü-crciilo.e píilffiouEf. .-~VÊtigÊ GRANDE TÔNICO i— ~
^m M 8 ap|..iiie e cr.üuz L!íi
^ 131E3 Diascciar.

--!ANAnOftC„|.U_M8iTo_l_ i ,~-~ mrus-~m->e_> 
TrVtrr rr —._—^. ! I

O 80111*1.-0 MUiITAll

! ceio

;. c é respeitada o admirau,..
Sem interromperdes vossa netivida-

civil, deveis procurar vos instruir
ntilitarniente, para bcui de vosso pro-
prio lar.

Nada sou senão um obscuro tcncnle
do Exercito Nacional, por.iii. agindo
do niotu próprio, movido pelos 

"mais

sincero sentimento .patriótico, desejo
concorrer com meus limitados esforços,
para que possamos com mais segnran-
ça e tranquillidade encarar o dia dc
amanhã; desejo vos .traiismiltir meus
escassos conhecimentos militares, para
que possais ser otil á Pátria 1:0 dia
que. tiverdes necessidade de defemlcl-a.

Xa sala de anuas do Tiro 11. 7, 110
Quartel General do Exercito, as seguu-
das, terças o sextas-feiras, das 20' ás
22 horas, estarei a vos*a disposição,
para vos fazer um hábil atirador c uni
apto defensor do llrasil.

l.i encontrareis Birmas, munições,
instrucçáo, e um amigo que será vosso
companheiro 110 dia de perigo."

Ultimamente elevado numero de
acadêmicos tem se alistado no Tiro nu.

O Thesouro Nacional pagou ao admi-
nistrador dos Cot-rcios do Território do
Acre, José kibeiro Sabock, os vencimen-
tos que o mesmo deixou dc receber em
1913.

O director dr. Despesa do Thesouro
Nacional recommendoii á Delegacia Fis-
cal de Santa Catharina que informe se
foi promovida, dentro do prazo legal, a

hníiiüetan- i habilitoção definitiva do montepio pre-

. reunião a cni-miosao organizadora do Quintodeliberou o seguinte:
a) moção de agradecimentn.assi.naJ»

por todos os scus membros, dirigida";;,
dr. Annibal Itevault de F-gueirtdo *¦secretario da mesma commissto ' *
sestrinte stermos: "A- C(
tiizadora do Quinto Congresso IJrasiíe,.
ro do Geographia cumpre o deve- _|„manifestar ao seu digno, dedietido ,1abonosissiiuo -*» secretario, dr Vim;bal 1 cvatilt de Figueiredo, as Jc.u"
ças do seu apreço, os proicstos de'indefectível sympathia e do seuagradecimento, no momento em eme -ex. se ausenta, chamado a exerce- .sua ac;ividade bri/hante e produetivacm mais vasto campo de saber, c0-vuseja a Escola Agricoh. dc Pinheiro
listado do 'Kio de Janeiro,resolvo conservai-o no lo"
agora digna- e brilh
como* nma homenagem aos .boníssimo,
serviços qne s. ex . houve por' bemprestar 110 periodo preparatório do rc'ferido Congresso, onde jamais deixoude eollaborar com uma dedicação

-ine05", r. 
iI'15-lantl'-:- •'.''"•¦•• <>«crmii:,

que ;e l_e,dc copia desla nioçáoofficio asaisnado pela directoria
commissão, designando dois dcmenibiOB para aconipanhal-o atédo embarque, dando-lhe
loila a commissão. Saia das _essies\iscoude de Cavrú", no 

"
Gtograpliico e Histórico, a;maio de 1916. _ (a) Aiüonit
aa Rocha, Theodoro Sampaio
Amaral, Bernardino José ti.'
Joaquim dos Reis Maaclliães,
ac Carvalho";

!>) conservação do mesmo 110 'c.to
de -» secretario, embora tenha «le partirbrevemente para o .Kio de Janeiro oildovae. servir na JJscola Agricoia dè Pi-

tico-'0' 
"a *'|ur':i''"c*t úe •e'*''3 caihedra-

ç) 
moção de pezar pela morte do dr

Estado c .Ilustrado geograplto hahiano;il) nomeação, pela commissão, en!sua primeira reunião, dos relatores das!-• commissGcs em que so fusiona uCongresso, recaindo a escoília em pes-soas de competência comprovada uasdiversas especialidades do futuro cer.tamen;
<•) continuação da obra de propagan-•da cin todos os Estados da Kepublica.
Uutras deliberações foram tomadasde referencia á economia da comniis-sao,

, 
— Novas memórias foram prometi;-oas, ç a secretaria eslá organizando asua lista tolal e o cad.-.s:,*u do. col].

grossisctas, para ser em breve publica-do pelos jornaes.

terra*&'mar
Exército

Ao inspector do ensino militar declaro.,o minislro da.Guorrn que f«.i approvado 
™

niçuelo dc registro dus nouteo niarea.lds a*«-«tirante o anuo lectiv.,. ficando
austncto r.o registro de faltas doaalumnos aos trabalhos escolares.

,.—; A<_",5° official da directoria dc c.pe-(Jicnlc, Affonso Henrique de i.ima JJarreu.,
,\!'í.,.. 

c','"-'<',ll"l'Jli 
.oo di« tle licença paratratamento de s.mde.

-- Íoram transferidos, na arma dc raval-uin.i, os segundos-tciientcs Kurieo GaspariJtitra, „o 1'. regimento irará u r,<; Diogc-nes ..iincloto Dias «los Saiuos, r|0 ," rem*raei. o para n 1"; jlcrnardo José 'l.i_ci-_
Ku.is, do a" corpo .de irem nara o ,|° rc.i-mento. e Kaul Carneiro Kibeiro, du -" ro.giuicuto liara 0 3- corpo dc trem.Kcune-se uo dia ,ji do corrente, aomeio-dia, ua auditoria da 5» região, o con-sel'10 de guerra n «me reiimmlc o 1" tencu-t. Horacio Hciacbto Campclio de iSouza.l-oi designado para servir tia o" Irriga-da o a» tenente veterinário IJdgard Borgcr.«-.onio noticliunos, tomou homem pòssudo cargo do assistente do chefe do Dcpar-taineiilo da Guerra, o major Emílio Sar-

alíuiin
tambem

. Serviço para hoje:
,r,',.", ,**!!'- ll- lli,:l í «naralfli., capitão .\n.tonio Oiy_ipio,dc SaiifAiiiia, addido ao o"rcgitiicnto dc infanteria;

DiaJha ao pur.to medico «la Villa Militar, 1»tenente \ irgiho Ovidio PtTcira da Cosia do:". regimento de infanteria.
Dia ao uiiartel-geiieral «la rcriã-. aaiauuea-s.i JJatuoI Domingiies dc- Araujo'.

. A 5» brigada dará ns guardas do .Miuir.tr-
no da (jiieiTii e Hospital Central, patrulhaspira o novo Arsenal c Intendeiicia da Guer-ri c os corneteiros nara o Collegio Militare cisto ntiartcl-gcnei.il.

A ,0a brigada dará as guardas dos paláciosdo Cattele c Ouanahara e a nalrullia á dis.
posaíiio do official de dia á gi_.rni.iio.A .|n brigada dará um official para ronda
c quatro ordenanças parn n divislo.A 3a brigada de artilheria daiá um of-ficial pa:
brica dc

Unifoi

ronda
cartuchos

i Uâtrulhas para n fa-
morro du Capão.

Arthur Soares.
li;t, ali'cr_.--» Su-

;ti,ia, nlfi

dc

ndido por d. Adclina Fernandes e
•tiitro.-', viuva .herdeiros do Ihcsoureiro
da Alfândega de Fí-Tfsaojtolis, lidnuin-
do Dantas Fernandes.

COMIIHIIXOI.V A l,(,'OIM>i:il!.V

res l.uiz

lirig.l,.,

da Eri-

__jfc*P__>

TlíAPAhU.-DA l.XXiíi-
('<>.V(;it;:ssiH'(.\s e os

TKl.Kf.RAPlíOS

creve-nos o director dos T

da

ciegra-

111:¦O presidente encerrou cm
trabalhos, convocando usna n.
blt-a para a próxima scgr.iKtu-feira,

1 . —rr_f_g*»i>-<a_p_ ^h-B_»_»*-—¦¦— ———

HANSKATICA. t 'AS r.YTlXH..
r,:.\('l'..MA são ns melhores cci*

M SER EXECUTADA
A LEI

VWilX

aixou
chefe do
para a

perigos
nítidos

..•.-.-cia

A ATI1AC* *M> OO XOMI

1'iiilieii'o versus
Anlonio José Pinheiro, i.

16 ar.uos, solteiro, portuguez
tio cio commercio c morador
vard S. Christovão 41. íoi
nessa rua pelo a;
do pelo motorista
Pinheiro.

A viclima recebeu feri
na cabeça c fractura da
«Io recolhido em estado
Santa Cai

O motorista fei preso
autuado 110 15o districto.

-~VG -_|(»-<S_>«^-»-I>*-*

sr..:\.-.':A.*if.\,
Il-ACl-MA siio as
ve.ins.
—¦¦¦ *--^--r.^<_v*!_r» •**,»-g>-

Conforme fomos 05 primeirosUciar, o ministro da Guerra I
i «ontem o seguinte aviso ao
.Dt &., dando as instmeções
realização do sorteio:" iransiuitto-voa as informações jiiu-

! tas prestadas pelas sete rcgiGes mili.
| «ares sobre o numero de praças queL-oaclucni o tempo dè serviço n0 cor-rente anuo e.sobre o dos que sc p.d.aiengajar no mesmo periodo. afim deserem cumpridas as attribuiçõcs quecompelem á G. S. convindo considerar

a «tieciivo .'o Exercito no proxinir. au-no vgual ao votado para o corrente.
Irníando-se dc um serviço que, peiaprimeira vez, se vac executar, chamo a

ossa attenção para a conveniência de
, c divuljr.-,r em eooea opportuna

gntvissimo a. municipios dos diversos Estados* meio dc editaes, .0 numero de clarostlagran.e existentes nos corpos estacionados nos
i<!*.tOs Estados, com a designação dcsuas sedes, afim dc se poder cumprir

C.V.-CA .'!>, !IA. ; 
".m novembro próximo o.s prescripções

nielliores cer- j do art. 1° do Regulamento approvado
(Io decreto 11. C.047, de S de maio de

[omovel :. 18
Geratano da-

Pinlieiro
naco, 1!.:

cniprcga- ;
no P.oiile-;
atropelado *

-, dirigi-;
Fcnsecai]

"Sr. redactor do Correio da Manhã.
— Tendo ii.in atlcnlamente a analyse
feita cm vosso numero de hontem so-
bre classificação dc- telcgranitnas, peço-
vos espaço para a elucidação do caso,
a stguir:

Das disposições do regulamento' an-
nexo ao decreto 11. it.õro, de 10 de
março do rinno passado, nem toclas cs-
lão em vigor; algumas estão virtual-
inetite revogadas por novas disposições,
(pi.-.- as contrariam, consignadas r.a vi-
gente lei da receita, acto mais recente
e de mais força do que o regulamento.

Os telegrammas dos membros do
Congresso Nacional, em virtude de
duas disposições parallelas da lei da
ic.eila, devem ser considerados ora
estaduaes, ora officiaes, segundo o

fc*.t'">s gravcs.-j:
«pinha, sen-1: nos

por

São estaduaes, -iuando dirigidos ao
rTovcri-rLíli-;r:i e pr-^Wen.eS-

Paò oíiiciaí'?, quanJo d
toridades federaes; c de
rão poderia ser, pois. se
dos áquellas atitoridadi

rígidos a au-
outro modo
forem dirigi-

estaduaes,
i.*ie eomo

qnc ti-;iia d.ter-
ato na Liga do
referida institui-

c aconselhar que
« máxima urgen-

da f-iga, re-
lorganizando-a no sentido dc tunccionar

O mini
viso cm-licita o

Sír.ther

tro da Fazenda,
cec.c o scu collc
pagamento de

C, Pin 1-td

dc posse do
:a da Viação
£ i-f.397-4--',
provenientes

differença de taxa cambial, pediu-ihe
comover a nciific:if"ão tia taxando i°
dc outubro de 1914, que foi de 10 17)32
e uío io ;',¦.-, corno cou:;a do citado
aviso.

I 1908.
! _Quanto ás condições para a acceita-

ção dos voluntários de que traia o ar-ligo citado, inandae organizar instrti-
ecões especiaes, que opportunamcnte
snbmeuercis á approvação deste Mi.nisterio, fixando limites de estatura
nara o serviço nas differentes armas
proporção de homens que saibam ler cescrever para os contingentes oue <%•
destinam á cctvalhria c a artilhei... 

'

manda a lei qttc so 05 classifiq:
estaduaes.

Num ou noutro caso é claro que íi-
cam sujeitos tis disposições peculiaresao serviço estadual ou «ao official re-
speclivaiáienle, disposições que sc rn-
con: ram r.nias no regulamento e oulras
na lei da receita, porque umas são dis-
posições regulamrntares, de detalhe, e
outras são de caracter geral. Com base
numas e noutras foram expedidas as
instrticçõos a que fizcslc3 referencia.

Não ha, conto \c-J*s, ¦confusão ai-
sair.r,. Apresentado tnn telegramma por
qualquer membro do Congresso com amaior facilidade pòtlc o funecionario
que o recebe classiíical-o.
^Sou, com estima e
Ettclidcs Barroso,

apreço, etc.

Companhia Urasilcira

^ A comniissão executiva da Confcrcn-
cia Algodoeira recebeu hon!' 11: mais
unia interessante memória, apresentada
pelo (Ir. Eugênio Rangel, do Jardim
Botânico, sob o titulo "O ensinamento
da phytopathologia e o plantio de algo-
doeirps importados''.

_ Ali: .riram mais á iniciativa da So-
ciedade Nacional de Agricultura, os se-
guiiiícs srs. : deputado Vcspucio de
Abreu, deputado Barbosa Lima, F. Gaf-
fré, Walfredo dc Mello Mattos, V,.
Williams. T. 11. I.ee, a revista Uru-
sil Agrícola e :
ác Navegação.

Coinnuiiiica-nos a commissão executi-
va (i'.:e, cs.tmdo ainda em arrumação o
recinto da *Bibliotheca Nacional, desti-
nado aos trabalhos da Conferência c
L,,;q.05Í';aG Algodoeira, fui deliberado
que as sessões preparatórias ..anuncia-
das para hoje e amanhã, se cffectuarão
ás 4 hnias da tarde, na sedo da «Socie-
dade Nacional de Agricultura, _ita á
rua Primeiro de Março n. 15, sobrado.

— Chegou hontem o dr.' Aristides
Amaral, delegado do governo de Kão
Paulo á Cot-f-tretioia Algodoeira prestes
a reunir-se ijesía capital.

Ao dr. Arisíides A.itaral foi lambem
cointUida a tarefa de organizar a expo-
sição «ie produetos daquelle Estado ua
sede da Sociedade Nacional de Agri-
cultura, onde so insíallará o Cougrcs-
so Algodoel ro.
... - mm»mmfr*i}m4%w*?4>tmm —— •

OS ".foros B03ÍIT0S"
Entron por nma port-n c

.¦saiu pela outra
Bem trajado, insinuam**, o moço bo-

mto entrou na alfaiataria da ma Jo;
Ourives 11. 35*.

Escolheu roupas, desdenhando algit-
mas. por não estarem no rigor da unida
c acabou por escolher a que cnlcnd-ti
estar mais adaptada ao elegante corno.

llepois, com o maior desembaraço,
dando a perceber a sua superioridade

excèllentes freguez, disse:
Américo Bcrcy. Queira levar as

compras á rua Buenos Aires
..,**., I.á será feito o pagamento,
gani o eaixeiro da alfaiaiatiaacompanhando o altahciro comprador' e'chegado a porta indicada, entregou oembrulho e com çott a esperar.

A demora preoecupou o patrão; rmoutro empregado foi mandado a ver
quanto se passava e... tambem ficou!...finalmente, o caixa da casa, sr. Fer-nando Silva, foi em busca dos «loiscompanheiros, encontrando-os perfila-oos, como 'duas scntinellas á crpera dosr. de Bcrcy.

Mais pratico do mie o.
sr. Fernando enveredou
«entro, e, então, verificou
(«ando fundos paratinha 'duas entradas ou dua3 saída» 1<i"c o 'pássaro" 

havia .escapado aían-do-se para regiões desconheidas.'
A policia do ,.° districto está a vrsc apanha o "distiiicto 

moço bonito--.

liriíííida roliciíil
Serviço .pnra hoje.
Superior de «Iii, ca

.Auxiliar do superior¦bino José d.i Cru..
l-onilani, com o s'iperi'.r dc ib.i. tcnrnteíManoel \ içira d.« Cruz c Augusto Josú Per-reira n Sdv«.
Official de dia á d!r

Ignacio Valciitini.
Auxiliar do official

sargento Cerque ira,•Musica de promptidão, a banda
gada.

Ki,id.ru: no 4' districto, tenente Faustino
Josc .Alves; 03 ,S", !0 c :o„ <listrictos,

Jeiicnte graduado Thcmisloclcá S-iún devarias talcao. c na Saude, alfcrcs SamuelKihciro «ie jfeiió Mjraes.
Medico «le dia, tenente dr. Gerson Í,«19

dc Albti-iuerque.
Interno de dia, «licrcs honorário Agenor

Me.iescal Ca--Hi>os,
Uin ao Eahiuctc odõnlolosico, o cirt:rg:ão-

d«:iii«ta Ociavio de «astro;
Inspccção de saude, capiláo «Ir. Alberto

Çaiiipiis l.oulart, tenentes drs. Gerson l.w.i
do Albuquerque c Julio Mlrabcau de A/c-
vedo St.r.rcí.

¦ Proiirntiilão: ea cavaPària, tenente Abe-
lartlo Mcircllcs de Souzii, «¦ 110 1" batalhão^
aitrrc; ,(...-é Quirino de Oliveira.

Guardas: r.a faixa dc Amortização, alfe-re.; Adriano da Vontoiira Mys-eni; na Caixa
de Conversão, -jíi-rcs Fraucellino 'Escobar;
110 Th
\hr

louro, aücrrs Manoel ferreira de
. Casa da Moeda, nifeics losó

d- Medeiros Cymbron Sobrinho.
Dia ao.* carpos: 110 1» batalhão, tenente

jayine dos Sumos I.ima; no 2", capitão 'Al-
(Vedo da Silveira Dantas;•C-arJc'5 Fonseca
üino Carlos dc

2", c*ip'í,"in
ao .1", rJiVrcs

1; no .1". alfcrcs
a.'- cavallaríri, ca*

Ncrcs; na quartel

Carvall
Aquillo

pit.i'1 Odorieo Teixeira
do Meycr, alfcrcs Josú Innquiin .
tos, -c no niijrlel Ia Saude, ten-nte Alibania Uarbara.

LViiformc, .-,".
?.'- í!; HíCorpo ile Jlonibeiros

Sirvi.o para hojo:
iKstado-inaioi-, tenente Alc-.ntai**.
Auxiliar, olieres picdcrico.
t" soecorro, capitão ferreira c _*corro, nlfere. Pinheiro.
Manobras, atítrcí Filguciras,
Konda, icr.enif; 1'enreiro.
Medico «le promptidão. icn.-nt ¦ «!-. '
-.incrg-ncj, alfcrcs SSeliastiãj .: c7;dr. Graça.
Uniforinc. .".

:do

A Reccbedoria do Districto lütdcral
arrecadou, do dia i° do corrente atéhontein, a quantia de :.::,! :• 23.76c*,
tendo arrecadado em egual 

'periodo 
doanno passado a d: _*._.*-i:;v:?n«,:.

E. F. C. lí

de

minha
"¦ 5

íi,-

cai-teiros, o
pela casa a
que o predio,rua do Rosário,

O. empregados da limpe*
ni ilo carros rcclamnin

Manda o regulamento da Central do
Brasil, em relação nos jornalciros, que
o serviço dellcs seja pelo tempo de oito
horas e que o voncimc.Uo Jhes seja
pago sem o desconto de domingos n fe-
nados, desde que não tenham perdido
o dia anterior ou posterior.

-Vccroscc ainda a circui ..-lar.cia de
que cm algumas secções daquella cs-
trada aos jornalciros é perniiítidp :::n
dia de folga na semana, como, por
exemplo, acontece com os dos arma-
•-eus «la Central de _). Diogo c Mari-
lima. Assim sendo, não sc coirprehcn*
de a ra.tão por que nüo gozam dessas
vantagens os empregados 110 serviço da
limpeza de erros, serviço esse bas-
tante exhaustivo o mal compensada.

Ora, é sabido que o regulamento não
estabelece diffcrenças nem privilégios,
ou, melhor, não perraille que assim

í procedam para com esses empregados.
Porque, pois, não se providencia nn

sentido ile minorar-lhes a sorte, pro.
porcionando-i.es essas vantagens?

O chefe desses pobres trabalhadores,
bem podia obter alguma.coisa nesse
sentido do dr. Cat los dc Andrade, sub.
director da :* divisão.

iMím ILEGIVFT
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A GUERRA
Verdun

PRIMEIRAS
"A Federação"

desmente

As operações na linha de
frente ingleza

Londres, 29 (A- Hv. -'E' do teor
seguinte um telegramma. dingrdo ao
Ministério da Guerra pelo general bir
Douglas Haig, comniandante dos exer-

itos Inglezes em França, descrevendo
is operações na linha de frente ingle.
za depois da data em que assumiu o
commando supremo das forças britai--
nicas cm 19 de dezembro de 1915:

"Durante esse período, a umea oftcn-
siva inimiga feita cm grande escala,
fui dirigida contra os nossos alliados
francezes, porto dc Verdun. A luta nes-
sa região foi prolongada a severa, e o

resultado digno das altas tradições do
exercito francez que assim, prestou um
...rviço eminente .1 causa dos alliados.
õs esforços feitos pclo inimigo custa-
rnm-llie grandes perdas de homens e
diminuíram o sett prestigio. Esses sa-
crificios foram por elle feitos, sem ob-
tenção da minima vantagem.

As minhas* tropas estiveram promptas
a cooperar com as írancez.is se assini
fosse necessário, mas o unico auxilio
nuc nos fui pedido pelos nossos ama-
dos foi dc nalureza indirecta, consis-
lindo cm render forças franeczas que
Kuarncciam certa parte da frente e alu
sc maulinhani meramente na defensiva.

Com grande satisfação prestei esse
serviço. A etiectuação dessa substitui-
cão de forças, numa frente considerável,
sempre cm contado intimo com o ini.
migo constitua uma operação um tan-
lo delicada. l'oi entretanto levada a et-
feito com exito completo, graças a ço-
operação admirável, a boa voiUade das
tropas que o movimento abrangeu, e .1
ausência de qualquer iniciativa mínima
durante o espaço de tempo necessário
,1 essa substituição.

Nenhuma acção de vulto sc verificou
ua frente ingleza durante os cinco ul-
timos mezes. Entretanto, as npsas ,tro-
pas estiveram longe de estar inactivas,
e comquanto a luta não fosse ein geral
intensa, foi em todos os pontos conti-
nua. havendo mesmo algumas acçois
locaes bastante vivas. Durante o pe-
liodo passado em revista, as tropas sob
meu commando foram considerável-
mente reforçadas pela chegada de no-
•vas formações, procedentes da lngiatcr-
ra c por effeito da transferencia de
oulras unidades da frente orienta .

Foram esses reforços que ocrmitlira 1

auxiliar o exercito franceze no momen-
. ia batalha de Verdun. Entre essas

novas tropas, figuram os corpos aus-
ral ano e canadense e parte das for-

cas sul-africanas. Os domínios .britan-
íicos íovncce,.. agora um ..contingente

apreciável das tropas unper.aes que se

acham em Fiança. Acaba de deixar

este paiz o corpo indiano que vae ser-

„o Ricnte. Essas tropas, durante

prestaram valiosos _ e muito
em condições cli-

para ellas c

"AGULHA EM PALHEIRO",
NO RECREIO

A companhia Ruas, que ora oecupa o
theatro Recreio, voltou liontem a onscenar,
pela primeira vez, na presente temporada,
a revista portusueza Agulha em Palheiro,
da autoria dos srs. Ernesto Roriguco, Felix
Bermudes c Marcai Vaz, musicada pelos
srs. Felippe Duarte c Carlos Caldcron.

A Agulha em Palheiro ii é sufficientc-
mente conhecida da nossa platéa c delia
iá dissemos, por oceasião da sua represen-
tação em prcniiérc, o ano pensávamos do seu
mérito: é uma das melhores revistas por-
ti.Kuozas, <iue têm sido exhib.das ultima-
mente nesta capital. Essa opinião, de, resto,
fo> eloqüentemente ratificada c cahcionaua
pdo publico, com os oDDlauoos calorosos e
vchementes com nuo a .-.Iludida companhia
fo: aqui distínguida, nor anuella oceasião,
c hontem, com certo cnthusii snto, repetidos.
Sem querermos alluilir, dc novo, aquelle
mérito, nem nõr ein relevo cs pontos fracos.
aliás quasi inevitáveis no eoncro theatral,
da Agulha em Palheiro, sebretudo necentua-
des etn conseqüência dessa rcvÍ9ta ser ni-
tidnmente de costumes portiimiozes c. cm-
tre tanto, ter eiiscenação em rilialta brasi-
leira, para platéa brasileira, devemos,, to-
davia, traçar ligeiras apreciações noticiosas
acorca do desempenho a oue liontem assisti-
mos c que foi, positivamente, bom.

Os prineipaes uersonaecns da revista, vale
dizer os seus compadres, Galapilq c íe
úuilotes, furam encarnados, respectivamente,
pelos srs. Jorge Gentil e Joaquim Ftata,
que souberam, sem oxageroí coiitraprotlu-
centes c, por vozes, Inevitavelmente opoucn-
dores, dar, cm todos os momentos sccnicos,
um cunho de commodn (.rac105.da.le, aos,
seus papeis, forçando dest arte, o riso a

O sr. José Victor, 110 •desempenho «lo pa-
ni. de touriste hespanhol, amador de photo-
cropliias e instantâneos dc coisas perigosas
c mais nu in.noa revolucionárias 110 aspe-
cto longínquo, nierece.liuntamcntc com aque -
lei artistas, destacar das referencias, por-
que, na verdade, o distuicto actor soube
po-tar-sc com excepcional graça trazendo a
tilatéa numa liilaridade permanente c ne-
cmsarla. Todos os demais artistas que
tomaram narte. liontem. no desempenho da
Agulha cm Palheiro, collalioraram çíficaz-
mente pnra o effeito assignalado. , isto e,
p:*ra o feliz exilo mais uma vez obtiilo pe 11
iá npplaudiila rcvist.i, com a çnscenaçío pela
cr.mpanhia Ruas. Knlre esses arlistas, cuni-
tire porém mesmo na rapidez com que tra-
«..unos cilas linhas, mencionar, nominalnien-
lc a «lislincla nrlisla Znlmira Kamos. «i.ue,
aliás, num ncslo merecedor do encomios,
niiuia com o orennismo 11111 tanto resentldo
pelos recentes Incommodos de saude que a
prnstraram, se prestou em contribuir para o
brilho do desempenho Uontciii. «Ia Aliiillta
em Palheiro. . -,

A orr.lieslra, sob a regência do sr. l.a»*
cliiial Pereira, conduziu-se com remi landa-
«lc A casa foi. éxnclamciitc como o dcscin-
penho, da revista, hoa.

Unica e UEDIÜIA ou
Verdadeira cara da flEElHIM qnebradnra
SEM OPERAÇÃO, por melo flu CINTA HERN1ARIA ELECTRICA

Porto Alegre, 29 — (A. A.) —.0
jornal "A Federação" publica a.seguin-
te varia: "A representação no-gran-
denso — São destituídas de quaesquer
fundamento as noticias tetcgrapliicas
traiismi.tt.da3 hontem para os jomae9
matutinos desta capital, transcrevendo
os boaos dc uma folha dó Rio sobre
ais desavenças, inteiramente inexjstcn-
tes, entre os membros da representação
rio-gra-ndense, a propósito da escolha do
nosso illustre amigo deputado Vespii-
cio de Abreu para leader da bnncada
deste Eslado e vice-presidente da Ca-
mara.

Unia prova inquestionável contra , o
absurdo dc semelhante desintelligencia,
entre' 09 nossos illtistres amigos, sena-
dores Soares dos Santos e Rivadavia
Corrêa, eslá no próprio resultado cia
eleição que deu ao deputado Vespuoio
unanimidade de suffragios dos represen-
tantes do Partido Republicano ..Kio-
granden.se uo Congresso Federal.

No fran de utaoelecimento' do Professor LAZZA-
RTNI Iode; os appjrelhos s5o fabricados sob ire
dida, conforme o caso e a enfermidade, não tendo
nenhuma mola de ferro, sSo leves e invisíveis, garan-
lindo uma conlençJo suave e perfeita, tambem das
Hérnias sus mais volumosas ; podendo, o doente tra*
talhar, fazer exercícios de gymnastica ou equit.ição,
ficando completamento curado, sem operação ai-
g.ima. À9 pessoas que soffrem da Hérnia escrevam
hoje mesmo ao Prof. Ljzzarini, afim de obter o tra*

tamento gratuito.

NUMEROSOS
ATTRS-

TADOS DE
CURAS

Consulta das
9 ás ia e

das a ás 5* _
O domincO
até meio

dia.

gnano", cantada liontem, pela primeira
vez, nesta capital, pela companhia do
theatro Colou. '

Foram muito applaudulos os interpretes
Rosa Balia, Crimi, Mansucto ^c Kiiuiui.

RIO DE JANEIRO-LARGO DES. FRANCISCO N.. 43
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dõrea rh eum a ti cas, scialica, debilidade

nervosa curada com «speciacs e modernos apparelhos electricos. Repartição" ortope-
dica para senhoras, dirigida por uma. dama especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará um professor
ortliopcdico a JUIZ DB FORA, Hotel Rio do Janeiro, os (lias 30 o 31
o 1° do junho próximo.

I- ...» 11 L-ilü

HEATROS & CINEMAS/

"-ÜIEyiMO BONITO"
Ainda na corrente semana,- será n Pre-

mière da opereta em tres actos — Menino
Bonito, letra c musica do dr. Arthur Çm-
tra. o quo subirá á scena com unia cuida-
dosa montagem.

"JIEU BofãíORREU"

; -51
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O sr. Soares dos Santos
em Porto Alegre

Porto Alegre, 29 (A. A.) -_- Am-
pliando nosso telegramnia anterior, te-
mos a acerescentar quò a chegada uo
sr. Soares dos Santos, apezar das sue-
cessivas transferencias da hora do trem
que o conduzia, foi bem concorrida,
comparecendo á "gare" innumcros ami-
gos. ,

Entre os presentes achavam-se o ur.
Borges dc Medeiros c o general Salva-
dor Pinheiro «Machado, vice-presidente
do Estado em exercício, secretários de
governo, o general Bittencourt autori-
dades civis c militares, officiaes do
exercito c da brigada e vários funccio-
narios publicos, além de muitas outras
pessoas gradas.

O sr. Soares dos Santos tem recebido
muitos telcgrammas de felicitações dahi
por motivo da recepção que teve aqui.

¦ ». te* .-1". 

PRIMEIRAS

OS "FrLMS" DE HONTEM

vir
um anuo,
apreciados serviços, ,
innlcricas muito dtfficei .
submettendo-sc a metliodos de guerra
n,c 11 es eram inteiramente desconheci-
Sas. Lamento a sua partida e nenhuma
duvida tenho d*, que, cm outro ponto,'Z 

continuarão prestando os serviços
cffieacissimos qwç prestaram neste pau.

Paris, 21) (A. hT) - Communicado
official das 15 \i<x™. ,.n . v„,,_- dc Roj'0, região dc ve.i-

nossa ártilheria causou gra-
organizações dcícnsivas

O "ÁGUIA". KO TRIANON
Marcou hontem mais um suecesso o

homogêneo grupo thealral que esla
agora deliciando os numerosos habitues
io Trianon. ,

Foi á scena a engraçadissinia come-
dia em 3 actos de Armont c Nancey —

O "Águia" que manteve sempre em
constante riso a assistência que «ichia
as cadeiras e os camarotes do elegante
e procurado thcatrinlio da avcnido Kio
Branco. . ,

O desempenho da comedia de Ar-
ntont e Nancey foi irreprchcnsivel. Ale-
xandre Azevedo, Anionio Serr.a. Fer-
reira de Souza, I.uiz Soares, Castello
llranco c Mario Aroso foram cxcellen-
leniente nos papeis que lhes couberam.
Va parle feminina agradaram immcnso
1-inma dc Souza, Adelaide Coutinho,
Brazilia I-azzaro e Eva Dttrval.

Scenarios muito bons.
Foram dois especlaculos agradabilis-

simos, pois, 03 de hontem, á noite, no
Trianon.

O Parlamento argentino
Buenos Aires, 29 — (A. A.) — Effe-

cttta-sê amanhã u abertura das Cama-
ras da Republica.

Comparecerá ao Congresso o dr. Vi-
clorino de ia Plaza, presidente da Re-
publica, que lera, perante o mesmo, a
mensagem do executivo.

A cerimonia transcorrerá de accordo
com as exigências do protocollo sendo,
portanto, solenne, prestando as honras
do estylo as forças da guarnição.

"CADUM"
Sabonete, ultima novidade de Paris;

um 2$5oo. Xas boas lojas e pharma-
cias.

''Ao sul
vrtiignes, a
vcs prejuízos as . .,
.,1 lemas da primeira linha.

A' margem esquerda do Meuse,
noite, actividade intensa

ártilheria",rante
du-
de

'"íLfeAo '-ra, os allemães ten-

^a^r^rdeSo^^o^^
.!.« Corbeaux, mas os nossos"' de 

infanteria repclliram os
Um segundo ataque, cffe-

cerca da

Eleições argentinas
Buenos Aires, 20 — (A. A.) — Noti-

cias recebidas dc Ia Rioja. sobro
as ultimas eleições, realizadas naquella
provincia para o novo periodo gover-
namental dizem que foram eleitos os
srs. José Jaramillo, para governador, c
João Carrcno.

O Peru' e o tratado de
Ancon

iílim, 29 — (A. A.) — Os jornaes
affirmam que o Peru cumprirá o trata-
do de Ancon sobre o plebiscito popular
das províncias perdidas na guerra.__ -  »g».i

Quem quizer lèr sempre as ultimas
novidades é sò na casa Braz Latiria,
agente geral da ATLANTIUA.

78, RUA GONÇALVES DIAS. 7S
Entre Ouvidor e Rosaria

A exploração do petróleo
no Chile

Santiago, 29 — (A. A.) —Attcndcn-
do a pedido feito pelo governador de
Magalhães ao ministro da Industria,
o governo da Republica vae resolver
sobre a necessidade de se ditar leis es-
peciaes para o serviço de exploração
das jazidas de petróleo, inaximé, quan-
do vários sãos os proponentes, princi-
palmcnte empresas americanas , que
querem se dedicar ao mesmo.

do
vivíssima «i

da

um
orla dn

barragem
auicantes
i*.nado nessa mesma resino,
X-noitc, foi egualincnte rechassado

V margem direita do Mcusc, noite
relativamente calma, salvo na .região
forte de Vaux, onde esteve
luta de ártilheria. ,

Na I.ovcr.a, dispersamos 11111 t°«c
conhecimento inimigo, na floresta
P 

Durante o dia de hontem, 03 nossos

pilotos «leram quinze combates a aviões
allemães, logrando abater dois, —

dos quaes caiu em chammas a
ílorcstá da Argonne, perto de Mon hers,
,, o outro na região dc Aniifontaino,
perto de Bcrry-att-Bac.

Mo correr de um voo para fins ile

Kgulação do motor, um piloto franecz
foi atacado ao norte, do Aisne por um
"Fokkcr" que descarregou sobre elle
mais de mil cartuchos. Apezar do seu
apparelho esl ir crivado do orifícios, o

piloto francez. sob uma verdadeira sa-
raivada (lc balas, conseguiu regressar fis
«.•as linhas, sempre perseguido pelo seu
adversário, Este, porém, atacado por
seu turno, a menos dc trinta metros de
distancia por um apparelho francez que
acudira a ioda a velocidade, precipitou-
se ao solo o esplt.tceli-.u-so perto dc ¦

Uourgogne, a oeste de Reims. j
A' margem esquerda do Meuse, os

nossos aitto-oanliõcs abateram dos appa-1
t.lhoi allemães: o primeiro ao norte de.|
Avocourt, e o sequinlo na direcção de
Forgcs."

Paris 29 (A. II.) — No estudo sobre
a situação dos exércitos allemães cm
n.crr.i. cuja publicação o Journal de
Ceneve recentemente concluiu, diz o
coronel Fcyler:

"O conluiando* allemão lançou sobre
Vor.luti 600.000 homens e ali sacrificou
nm cffectivo não inferior a bem metade
das recursos disponíveis que devia ottc-
recer-lh.*, pata a campanha do :91o, a
classe desse mesmo anno,"

sc 'svicr s:taiví5.voo
,T.ao«is srosiviii „„.,..„„svzariD.vi svviv.vvno

Cf
Os austriacos bombar-

deiam Borgo
Xova York: 29 - (A. A.) - Infor-

mam «le Vienna para esta capita! qne
o bombardeio

nc«se orazo tinham já batido o "re.cord

comparativamente aos annos anteriores.
«As mercadorias exportadas no amio

financeiro igiS-igiG elevaram-se a....
focos 

'de : S72.2S9 toneladas, ou seja mais 121.215
toneladas que 110 amio anterior.

ia
Fallecimento em Nova

York
Nova Vorl.-. 29 — (A. II.)—Fallcccu

hoje o sr. James J. Bill, o mais nota-
vel dos promotores de estradas de
ferro do.. Estados Unidos.

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joallicria Esmeralda, de-
vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços tão. baratos que
causam espanto I — » —

VESTIDOS MOOEILOS?...

LaMaison Nouvelle
D, RUA GONÇALVES DIAS, O

Ss

Nomeações na AUemanha
LondresZii — (A, H-) — Informa-

ções indircctamcnle recebidas dc Der-
lim annunciam que foi nomeado _ pre-
sidente «Ia policia daquella capitulo
sr Von Oppcn, e secretario da Alsacia-
Lorena o barão Tschamcrquaritz.

A viagem do sr. Poincaré
á Hespanha

rw-íi, .-o - (A. 11.)
ser acompanhada «¦•ntirit mn a viaguni

deiesado da

O senador Soares dos
Santos

Porto Alegre, 29 — (A. A.) — Che-
gou a esta capilal o sr. Soares dos
Santos, senador federal por este Esta-
do, que teve uma festiva recepção.

S. Martinho do Porto
Casa especial ile petísqueiras á portu-

Biieza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para íamibas —RUA DOS
ARCOS N. 3.

Continua a
dn.i mais vivas dc-

monslraçaes do sympathia, a viagem do
sr. Luciano Poincaré,
França, em Hespanha. .

O sr. Poincaré obteve um verdadeiro
triiimpho na conferência que fez sohre
a seiencia franceza. Ao fi
rencia, o
rompeu cm vivas ã
Joffre,

da confe
auditório, levaiilando-se, pro>

França e ao general I dissoluve!• zes.

O Brasil e o centenário da
Argentina

B.sc.ioj Aires, 29 — CA. A.) — Os-
jornaes vespertinos F.l Diário o, í.n Ra-
con dedicam hoje lermos elogiosos á
indicação que o governo brasileiro fez
dos seus reprcsentnntes no centenário
da independência e que serão o conse-
ih.iro Ruy Ilarbosa. o general Gabriel
Botafogo e o almirante Francisco Mat-
tos, que aqui virão no caracter de em-
baixadores tomar parte "as festas com-
tnemorativas.

A escolha dessa embaixada tão sele-
Cta, chefiada por aquelle que defendeu
os direitos das nações fracas eni ll.iya,
impressionou extraordinariamente acjui c
é isso o que os dois órgãos realçam,
dizendo que a interpretação que se dá
na Argentina á vinda dessa tlclcgação
brasileira é a de que a mesma é 11:11a
eloqüente significação dc amizade hi*.

existente entre os dois pai-

r.Aalevado a eueuo pciç
striacos contra Borgo foi coroado do

maior suecesso, accresccntando amaa
nuc as tropas de Francisco Josc, apezar
das noticias cm contrario, continuam
viclorinsas nn sua offensiva, avançando
pelo valle do rio Adige.

Clmi-utos VIEIRA DH MELLO
«IS 1111'lllOI-PI

TKANSVALl.VXOS

Na África do Sul

A Câmara dos Communs
trata da situação da

Servia
Londres, ro - (A. H.) -Na ses-

são d«* hoje da Cantara dos Communs,
o sr Bryce perguntou se o governo sa
bia quc.n população da Servia succt.m-
bir, devido á fome cada vez em maior
numero, c que 03 .sobreviventes estavam
tão fracos que o repovoamento do paiz
estava ameaçado de tuu grande perigo.
n'sr Bryce declarou ainda que tam-

bem desejava saber sc conimissoes (le
neutros não haviam submeti,do recente-
mente ao governo uma proposta para a
distribuição de viveres na Servia. e
qual a deci;ão tomada pelo governo•liar a Servia que, disse o ora.

i cansa dos ailia-
recedora de tanta

Estran-

ra aux
ilnr, prestou serviço;
dos que a fazem mera
attenção quanto a Bélgica, .

O sub-secretario dos Negocio- 
geiros. falando cm seguida, respondeu
que não põe em duvida que a situação
da Servia seja grave, .visto a. expen .11-

cia ler demonstrado já suficientemente
como se portam os allemães cm tcmto-

oecupados. Adnuttc que o gover-
inglez recebeu diversas propostas rc-

abastecimento da Servia; mas
dellas oíferecia garanlia effe-

., 1 ctiva sobre a fiscalização e distribuição
Londres, 29 - (A. A.) - O M1* Sos viveres quo Para ali fossen^ envia-

nisterio da Guerra recebeu communica-; (]o_, 0 ROVC_.no inglez pediu aos gover-
ção do general Smiits, chefe das ,or-1 nos- austri_,-os c allemão que

ue operam , promcttcssclll c:n primeiro log.i

CASA DAL
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto com a nia (los Ouiives)

INSTALLAÇOES
de LUZ

e AGUA

Depois do colossal triumpho do CiVcd d«J
Morte, dá-nos a empresa Staffa mais um
assombro da ciaematogropliia, o enipolgan;
te peça eni 4 actos do immortal escriptor
Kmilio Zola, O dinheiro, cuja desempenho
está confiado a artistas de .primeira ordem.
Para apreciar o bellissimo film com que
o Parisiense inicia o prcgranuua *novo, dif-
íiíilnicnte encontrámos uin logar, porquan-
li a luxuosa sala desse cinema esteve li-
tcralmente clieia, nas sessões da tarde, e, *
noítc.

O dinheiro nüo é apenas um film per-
feito, é mais ainda : uma das ultilnas nm-
ravillia9 da ultra-nioilernxi "arte dn sücti-
cio". A seguir assistimos com vivo in-

teresse á cxhibição do curioso fllm da Se-
lig, Armadilha para tigres, e a fita natll-
ral Sansiiiltcn (1'rawcn) que completam o

attralioate progranima. _ : ,
Brevemente a empresa Staffa cxhibira as

mais reijciitos obraslprinias do repertório
cincniatograpliico : O collar da menina, por
Psillander; «Uoníniatlr,.-, de Pierrc Froc-
day, em seis acto3, deseitvpcnliando o pa-
pel de protagonista o próprio autor ; Bspo-
sa da Marle, por I.ina Cavalicri. e Pobcr-
to A'bcntzald, continuação do "Prisioneiro

Real do Castello de Zcnda", n empolgante
peça de reabertura do Parisiense.

A Companhia Cineinatograpliiea Rrasilci-
ra, sempre muito escrnpulosa na confecção
de seus programmas; escolheu para refor-
mar o cartaz .dois trabalhos que 

-são dois
mimos: Desmascarado; bellissimo film do

gênero policial, e" O Paraiso, delicioso vau-
deville de Heuneqúln que cm Paris oceasio-
.nou o mais estrondoso suecesso. Este ul-
timo film i executado pelos melhores ar-
tistas parisienses, sohrcsaíadp o traballio da
graciosa artista mlle. J. Faber, a encan-
taèora "étoilc" do theatro da Comédie
Krar.çaise.

Quinta-feira próxima, maia uma vez o
Odeon vae (lar oceasião a que os seus ha-
bilués se deliciem com um trabalho liu.lis-
simo, A mão de Fatma, interpretado pela
encantadora artista americana Miss Rita

Jolivet, sobrevivente da catastropiic do Lu-
sitania.

Foi com o mais justo enthusiasmo que a

publico carioca correu hontem a assistir
a admirável programnia do Odcon.

O Pallió tambem apresenta um profiram ma
attralicntisslino, a começar pela exhibiçáo
do ultimo numero do Pallic-Jcarnal, co-3-
tendo variada reportagem do mundo intei-
ro, da qual se sobresáe um capitulo eni
cores, da predilecção das senhoras "as n-.o-
das d; Paris". Seguem-se no "Jornal da
Vida" uma deliciou comedia sentimental,
Creação de Ilenry Roussel, Pelo telephone;
O thesóuro de Bigodinho, excellente satyra
cuscenaila o ropresentada pelo popular Prin-
ce; Cuitímdor inimigos (O mar), poético
drama da vida dos intemeratos mandos, ex-
traido de um poema de Jcan Julicn e edi-
tado pelas casas Patlié Vréres c S. C. dos
.Autores e Homens de Letras; e Ci'iiiii«-j em
excesso, engraçadissima comediu, verdadeira
Uibrica dc gargalhadas.

Segun.la-fcira, 5 do junho, "prcniiérc" «le
Za-la-Moil-Za-la-Vie, 3 netos, interpretado
feio próprio autor, o notável Gliione, n cn-
diabrada gigoletle C. Sanitbucinl c Floriana
«1'Ainore. Antes, porém, teremos a son«
saccional estréa «lo siiggí-stivo dr.-.in.-t Peto
teu amor... minha vida!!, por Leda Oys,
Mario Bonard, Maria Gasparinl e Paulo Ros«
mini, e outros artistas dc fama.

Tributa de cavallieirisino, tres soberbos
netos da Culd Seal, c RcJíiilíiiicnfí, 2 actos
de sensação, da Universal, são os dois tra*
liMlios de arte que constituem o maior
oítractivo 'do programnia novo do cinema
Avenida, da empresa Darlot a C. No pri-
meiro, o papel priiic.p.i! c dcscmpctiliado
pelo notável Hcrbert Rawlinson, fazendo r.
celebre Cleo Madson a protagonista do se-
gundo fllm. Completa o programma o
Jornal Universal (n. 8), contendo reporta*
gens sensacionaes da guena.

Ai pessoas <\v.c, por falta do tempo ot.
for nilo terem encontrado logar, deixaram
dc assistir A Mordaça, poderio satisfazer a
curiosidade, indo oo Ideal, o querido cine-
ma da rua da Carioca. A empre.a 7»F.
rinto, no intuito do dar uma* prova dc re*
conhecimento ao publico, e no desejo do.
favorecer o operariado c .ns c1asi.es mode?-
tas cm geral, reduziu 03 preço.-:, cobrando
1Í000 o 500 réis a entrada. Assim, quem
r|!iÍ7cr po.lcrá assistir ;'i peça mais cara o.
luxuosa th época, por um pro;o razoável,
O admirável trabalho de Ilesperia, Ghione
c Alberto Collo, na grandiosa peça de Sar*
dou, tem alcançado ali o mais justo trium«
pho.

Comquanto A Mordaça seja um program-
nia, ainda assim serão exhibidos Pelo tele-
ptíone, linda comedia da Kclair, c o i'u//iii
/(/tinia..

O espéctaculo do íris é sensacional; consta
de nada menos de dois filitis dos mais cmpol-
gantes. O peccador arrependida, trabalho
ainda inédito, da fabrica Nordisk, cm Ires
long03 actos, e Amor de uiãet a mais recen-
ti e admirável concepção da afamada $0ií
Film Corporation. Nesta peça tem a no-
tavel Bctty Naiíson um dos seus melhores
•ps-pcis, lfocba o programma a deliciosa
fila da Nordisk, Um detecti-ce calpora.

Chegamos ao Paris, o popular c conforta-
vel cinema da praça Tiradentes. Tambem
ali o programma c dc primeira ordem; as
tres fitas dc que se compõe, cada qual mais
linda, só pelo titulo o 03 nomes de seus
interpretes, dizem tudo. Imaginem, num
só. programnia, isto: O Paraiso, engraçadis-
simo i-audei-ille de Hennoquin, Billand e
Parré, desempenhado pelos melhores artistas
dc Paris, entre os quaca mlle. Fabre, dn
Cnmedic; Desmascarado, empolgante drama
policial, em 2 extensos actor.. de Gaumont,
e O «mr sc cala, bello drama de amor e
sacrifício, em tres esplendidos actos! II

Quinta-feira proxlnia, cm espéctaculo por
sessões será commcmorado o centenário da
revista Meti boi morreu, subindo a scena,
pela primeira ver., o «juadro dc flagrante
octualiilaile «1/eii tini foi presa, unia charge
que tornará mais encantadora a magnífica
revista.¦Nessa noite haverá novos números, ban-
das de musica, brilhantes ornamentações c
uma original iiasseata por toda a compa-
nhia desto theatro". .-;

PESTIVATj dh c.vkidadb

Realiza-se hoje. 110 S. Pedro., espéctaculo
de caridade em beneficio da Virgem Cega,
Nas duas sessões, será representada a re-
vista «1/eii ioi morreii. com grandes novi-
dades por todos os artistas. Os excêntricos
musicaes Muguct c Koko farão novos nu-
meros do seu vasto repertório. lionteni ja
poucos bilhetes restavam para anibai as
sessüci,

dos

NOTICIAS & RECLAMOS
GfAJÍXI PIÜjIíAS

"MATISiSE" R0S13

Cora o eiiíraçadissimo vaiticviltc de Man-
cey c Amont, cuja premiére foi hontem
.um suecesso extraordinário — O o.nuíu,
realizar-se-á depois de amanhã, 110 Tria-
non, a terceira matinée rose. Como tias
anteriores, haverá uni elegante five-ó-eloel;-
tea. offerecido pela empresa desse theatro
aos seus habitais, o qual será servido por
gculilisslnias geishas.

".ALVM-ZELLE KII0UC1IE"
1X0 Carlos Comes, cremos, hoje a espi-

rituoSíi opereta Mmnfscltc Nitouclte, incon-
testai-clmento uai dos grandes suecessos da
companhia |i»'ía.ií» ido operetas Maresc.i-
Welss.

DATAS INTIMAS >
Pj?«. hoje o. nnni-.-crsaTÍo «le

mais estimados membros da colônia portu-guciia, o sr. José Rainho da Silva Carneiro,
chefe da í.rma commercial desta praça,
J. Rainho St C.

O sr. José Raimliò tem prestado ás insti-
ttiições portuguezas os mais ossignalados
serviços, pelo que tem &od por cllus distiu-
guido com as maiores defereneias.

Hoje será o dislineto comiiterciante muito
festejado pur seus amigos,

Fazem annos 'hoje:
Mlle. Zulmira da Cunha Monteiro, filha

do sr._ 1'-. J. da Cunha Menezes dos Santos
Monteiro, empregado no commercio;mlle. «Eulrna iMüciel, filha do major
reformado Clemente «Maciel;

a sra, d. Maria ..aura Goulart, esposa•Nilo Goulart;do

MAESTRO MOGAVERO
Amanhã, faz sua festa nrt:stica o distin-

cto maestro da companhia Marcsca-Weiss,
cav. lirncsto Mogavero, que a dedica a
classe acadêmica.

O cav. Mògavcro escolheu nar.a sua "se-
rata d'onore" l.a reginela delle rose, das
modernas operetas uma das mais queri-
das do nosso .publico.

No inlcrvallo do 2a para o 3" «aclo, o
«MYieíieiado regerá a symphonia da opera
Salvator Rosa. do immortal maestro *patn-
cio Carlos Gomes.

Pclo paquete P. Satrusteatti, chegou hon-
tem dc Buenos Aires o sr Oianni Pellas, re-
presentante do empresário Faustino da Rosa.

O sr. 1'ellas esteve cm Buenos Aires iht-
to de um mez. para trabalhar na organiza-
ção da conipanhln hc*3oanhola Maria Guerre-
ro, e na companhia franciza dc I.ucien Gui-
tri.

Tendo estado na Kit ropa collaborando com
03 srs. Da Uosa e Waltcr Mccchi, o sr. Pel-
Ias acompanhou c assistiu n organização da
troupe lyrlca nue acaba de estrear no thea-
tro Colon de Buenos Aire3, que na segunda
quinzena de acosto, dará unia série da es-
pectaculos no Municipal.

Durante a sua estadia ent Paris, o sr.
Pèllas firmou, juntamente com I.ucien Gui»
U>. a grande companhia dramática aue
estreará nesta capital, na ségttnda quinzena
d; junho, no Municipal.

"O ÁGUIA"

" HOJrEJI OE NERVOS"
Ainda esla semana fará sua estréa no

theatro S. .Tose a grande companhia na-
cional dc operetas, mágicas, revistas, bur-
letas e pecas de costumes reRionaes, com
a (iesopilante burlcta — Homem de ner-
vos. nue é uma verdadeira fabrica de gar-
gaJIiadas. .

Homem de uers-as já entrou cm ensaios
de apuro e proinette fazer uma _ grande
temporada 110 cartaz do S. Josc, domo
tem acontecido ultimamente, tol o cuidado
que tem havido na «seolha das peças rc«
presetitadas. . .

.Esperem mais alguns dias e será satis-
feila a curiosidade de cefitcnas de frequen-
tmlores do sympatliioco tlieatro.

Ksta engraça d issima comedia obteve, hon*
tem u mais estupendo suecesso, no Trianon,
cujo publico se conservou cm incessante
tiilaridade.

Nas dua:
vãmente, ;

se??õcs da noite, figura hoje, no.
espirituosa ucça,

MUSICA
AUMOÀO MUSIOAli

no
au-
por

canto

'O SIYSTl-RÍOROS MiVMANTES"
Kste deslumbrante film tom levailo ao São

Ttisé enorme concorrência.
Cheio de episódios emocionantes, com

unia montagem luxuosa, O mysterh tios dia-
mantes parece que* ainda se conservará pnr
Ioiiro tempo na té!a do popular theatro da
praça Tiradentes, onde cita oblcndu extra-
ordinário e:cito.

COMPANHIA PALMYRA BASTOS
Após uma brilhante temporada, no Palacc-

Theatro, despede-se hoje do publico carioca
Palmyra Hortos, nue tantt.a sympathias con-
ti entre nós.

A apreciada troupe realiza o seu es-
psctaculo de despedida com a applaudida
opereta — Amor de mascara,

AMERICAX-CfRQUS
Mais nm gramlioso espéctaculo ai-.nun-

cia para hoje a companhia do American*
Gtrcus-, que continua a obter o mais tran-
co suecesso no Itepublica.

O exinuo ventriloquo hespanhol Cavai-
lero CftStillo continua a provocar 03 mais
enthusiaeücos applausos, com a -sua "irou-
pc" dc autômatos, agora um dos números í
mais atlraeutes dos cspcctaculo*s da apre-]
ciada "troupe".

ücaliza-sn hoic ás 3_,horoS da tarde
salão do Jornal do Commerçia uma
dição musical ofíerccid.i a imprensa
mlle. Jeanne Dumas professora do
c offictnl da Insirncção Publica de Franco.

CONCERTO
n concerto organizado pela professora d.

Alcina Navarro, a realizar-se no dia 3
do próximo mez de ninho, as ,f horas ua
tarde no "tomai do Commercio". tem
dispertado vivo interesse nn sociedade ca-
rioca, o que aliás se justifica pela orlgl-
nalhlade da festa. ..... .„__ ..

O concerto, conforme ja noticiamos, -c
rá realizado por um conjunto do cera
de 10 artistas, sob a duecçao do maestro
Franoisco Braga, fazendo parte desse con-
junto dois pianos e vozes, entregues a
competência, das professoras Navarro c
Nicia Silva, respectivamente, , com o con-
curso de varias de suas discípulas.

Os ensaios prosee-iem animadamente 00
ila festa é «le fácil previsão.
__—*&*&- ;9 *• ' "¦¦"-'suecesso

v* 3fflkÍÍlKÍ_íjh_fô-

\_W **S; ¦' 'vpfâ^" **5-feí's#'

n"AGTJIH-l EM I»*A:T,TlEir.O
A companhia Ruas repete hoje a ap*

plaudida c inlercssantisaima .rcfshi por-
tugueza -r-- "Agulha em palheiro", sem-
pre apreciada com especial' agrado pclo
1106=0 publico.

A "reprise" hontem feita fui mais um
suecesso .'ir?, a alfinlida "tiftitipe", que
noi? aprc^entoit aquella peça brilhantemen*
te montada c desempenhada bizarramente,

Hoje repetc-se "Agulha cm palheiro".

"LA VILLE
OE VERDUN"

AiiiiiiornovidiH.c
Uotas pelica be«e.
eom Eiiarniçõcs de
"erniz, preço 28$;
i«.lo correio, mais
2S000: especialidade
em calçados sob.
in-d;da': r,n, rua do
OUVIDOR, 69,

a sra. d. Jandyra Goulart, esposa dosr. Henrique Goulart;«ille. Maria Pacheco Barbosa, filha do
sr. Josc Pacheco Ilarbosa, negociante de
iiossa praça;o sr. Roberto Torzillo, tj-pograpíio d1..Republica;

a senhorita Rautina Fernandtna Jíévcs
Gonzaga, filha do capitão Raul Aprigio Ne*
ves Gonzaga;a sra. d. Itaydác de Barros Borges;o sr. Vasco Soares de Freitas, chefe
«Ia tracção electrica da cap.tul vio lispirito
Santo;

a sra. d. Basclisa Abad Gomes, esposa
do capitão Antônio. Gomes Rego Junior;o dl'. Manoel José de Lacerda, chefe
dc secção do Archivo Publico Nacional.
(-«—I,or motivo do seu anniversario nata-

Jicio, será hoje muito cumprimentado o iu
official da Kepart.ç.ío Geral dos Correios
Carlos Fernando da Fonseca Costa, que
goza de grande estima entre os seus com*
panheiros dc classe.Fizeram annos liontenii

O capilão Oscar Gomes da Costa, caixa
da fírma David & C,Jo tenente «Affonso Gentil da Silva Mo-
t-zcs, nosso collcga de imprensa.

BAPTISADOS
O 1 .inocento Jopé Antônio, filho do dr.

Julio César de «Mello e do d. Antonielia lt.
de Mello, será levado hoje á pia baptismal.
na matriz tio Citrato de Santa Cruz, sendo
padrinhos o coronel Antônio Rodrigues, avô
materno, e d. Viecnthia de Mçllo, avó pa-
lema.

O. baptizando completa hoje o seu segundo
anniversario natalicio.

íS * lí!
VIAJANTES

No Fluminense IIol.l, liospcdaranvse , os
srs.: dr. Izaac Cerquinlio, Waltcr O. Fcr-
reira, João Pacheco Jordão. João Camargo.
José Moraes Sarmento, comnicndador Ma-
noel Antônio Barreiros c familia. Plínio !'¦
Araujo, J. Moreira Barreto Ribeiro, dr.
Floriano de Andrade, coronel Alexandre
Vigorito, conego César, coronel Joaquim No-
gueira, Francisco Fernandes dr. Kodolpho
Miivard, dr. Tose Gonçalves das Neves,
filoysés Abrabão, dr. Jacob Dlindcrislienn,
Manoel Alves dc Lima c senhora, José de
Birros, dr. Annibal Revault, I.omtilo M.
Gonçalves, Franklin lt. da Fonseca, João
Rosa Bonno. José Martins do Miranda,
Kcvdio Santos, dr. Antônio José da Cosia,
c d. Sophia Armond de Mello Franco,

a-.
No Hotel Globo hospedaram-se hontem:

capitão dc fraeata Wanderlino Silva, Rodql-
nho Cunha. Targtno Meyer. João Antônio
Aias Sobrinho, Heitor da Silva. dr. A. Ua-
mos da Costa. Frederico Schmidt, F. Sal*
les Guerra Sobrinho Kdeard Barbosa, Ni-
coláo Castello, coronel Jacintho Ç. Lula
Feres, Armando Joppcr. í.ucas To?é da Sil-
va. Lutz Proença. or. José Coelho dos San-
tos e José Pires Velloso.

K- © *Ii
RKMOrOSAS

CONVliNTO DF. SANTO ANTÔNIO —
Na egreja do convento de Santo Antônio
ptincipia amanhã, ás d.tia horas da tarde,
a thezena cm honra do Santo Antônio, pa*
droclro do convênio, constando de orações
c cânticos a Santo Antônio ladainha e ben-
cão do S.S. Sacramento. A festa do grande
thaumaturgo celebrar-se*& no dia ij du
junho, com a solennidade dc cojtume,« * *
OLXIBS E FESTAS

OS 50 — Apparcccrá brevemente ttm no-
vel centro recreativo Intitulado "Oa 5°"*
Cíimposto somente de empregados do alto
commercio desta capital, está Feudo orga-
nlzado pcloi srs. Cícero Povoa, Manoel
Guimarães c línzo do Souza,

RELIGIOSAS
Realiza-se amnnhã, ás 7 horas da noite,

na egreja da Irmandade de S. Pedro e
Nossa Senhora da Conceição do Encanta*
do, o encerramento do mez Maria 110, o
qual sc revestirá dc brilhantismo, havendo
por essa oceasião a Curúaçào dc Nossa Sc-
nhora,

lí' officiante do a*-to o padre João T.yra
Tcssoa dc, Maria, qne fará uni sermSo.

Para maior solennidade, a fldnjhiistraçSo
dessa Irmandade pede o comparecimento de
virgens e enjos,

família,, viuva f. Netto Coelho, E.-vulI'
uo Jo-ió Caetano, Carlos Vieira Machado
c família* Antônio Mourão e familia, Os-
car Gáudio e família, Armando de FI»
guetredo, Paulino Corrêa, Nil.) Souto-
Maior, Casa Guarany, Jr-ão Aqú Santo-i
Gmumrãea, Mario Cerqueira; 1 lermuiia do
Andrade, Maurício d.i Silva Arauio, At*
cina Azevedo, commeiidador Joflp .José da
Silva, Pedro Galdíne Leal c íamilia, Ar*
thur J osç Lopes o íamilía, M moel Mo»
reno. major Anthcro de Siqucír >, Augus*
to Dias Taborda, Alberto Mote'ra Hap*.is-
ta, Augusto Pinto llcís, Anionio Morei-
ra Baptista c muitas outras pessoas.

Perante grande concorrência,, realizara::;,
se hontem, na egreja de S. Francisco d*í
Paula, as missas mandados celebrar por
alma do tíiiente-coroncl João 'Antônio do
Oliveira Valle.

Ao acto compareceram mniunenis pes-

* * *
PAlJiEOIMUXTOS . ,

Victimada por uma meningite ceiebr»
cpinil, fallcccu liontce- ti sepulta-se hoie
d. Autonictta «lc Oliveira Castello Branco,
esposa >do trt tenente Oo Exercito Iiuis
Castello Branco. Deu-se o óbito na rua D.
Polyxena 70, do onde soirá o feretro boje,
às 4 horas da tarde, para o cemitério de
S. João llaptista, sendo a pé o acompanha,
mm to,

D. Antonielia Castello contava apeim, ni
annos de edade,

Fallcccu liontem o sr. João de 01ivo:>
ra Carvalho, antigo lelador do theatro São
Pedro.

Fallcccu a 6 «le março do corrente ana»,
ni villa de Aquidaban, interior do Estado
dc Sergipe, o tenente Ascêndino Dona.*ff

icic 'ío estado-maior da Armada rr*
*ommanica.;ão da haver fallecido, em
diueo, »"io dia :;; do corrente, o ca-
mente medico «lr. João Ja Cunlia

O «••
ecbeu
Peru,.

Gaspar,
.1'al'cecu liontem, pela manliS, na, resi-

delicia «lo seti filho Artbur Mauro, a raa
illella de S. l.uis n. 5=, Andarahy, o rr,
João Bento -Maure, aiuiiw a estimado
futiccionario da imprensa Nacional.

O.s restos mortacs «lo velho servidor sera.i
enterrados hoje no cemitério dc á. Fran»
cisco Xavier, *

do seu filho -Myosotis .1»
rua «lo Hospicio n.^ JJ3,

a sra, I,ibanín do Carmo
Na rèsidcncía

Silva '.Manha,
«fallcccu hontem
líitttcs dn -Silva. .

O cuterramento realiza-sc hoje. a9 3 ho-
ras d.i manhã, saindo o cortejo fúnebre da
casa acima para o cemitério do S. João
Baptista.
-— i -•*eB*,*m+m~ —

CURSO DE DANSA
SF.NÒR1TA «Anseia Gom.-jt. professo»

ra argentina, diplomada, directora da
Kscola «le Daitsas de IJuenoa /Vires, dá
licçõcs ás exnns. familias e cavalheiros,
das 14 ;'m 19 e das 21 ás 23 horas,
etn seu salão nobre, á rua «Ias I.aran-
jeiras 11. 52.1 (.intÍRO palaccle Kio
Branco). Telephone 3H36. Central.

R. 4787.:
'MB «.¦»» —

rmxcieio oe itvoendío
cto Aiidunilif

Na casa n. 82 da rua D. Soplii.t, r«>
sidencia do «1. Cuiomar Ribeiro da
Carvalho d'chrou-se hontem começo
de incêndio no telhado da coziniia, sen-
do causado por excesso dc fuligem ni
chaminé.

Compareceu o material de bombeiro"
da estação de Oeste, que extinguiu aa
labaredas a baldes il':igua.

Teve conlieaiincnto do facto a 1'Oit-
cia do ió' districto.

Póde-se evitar a syphi-
lis e a blennorrhagia?

Parece que sim!... pois «acatia de: ap-
parecei- no mercado um remédio Pau-
lista, denominado EL1VANA, que nos
garantem ser «un preservativo cfficacts-
siin.i contra estas tão terríveis molcá-

Os srs. Dastos «Si Gabriel, propriPta-
rios «Ia conhecida Drogaria da rua Sete
de Setembro 11. 99, nos disseram quo
este surprelieiidcntc preservativo vem
salvar a raça brasileira, tão depaupera-
da por estes inales, do ura completo
aniqiiiliaiuento. (A 5«J5J

¦«««?a*»»*».

COMIUXIIIA PORTUGUEZA
Vae rcanpareccr, no theatro Apollo, a

companhia do comédias e vaudcvillcs do
th ci tiro PotyíhcanMfl do TFsboa, que se
acha presentementa ¦traba^Iiandlo no sfto
josé, cm S. Paulo.

A nova estréa da comparihia terá locar,
no dia 7 de junho próximo, coiu uma pc-
ça que tem feito suecesso, cm toda a
parto. Intitula-se a mesma — ''O alfcres
da flauta", que dizem ser uma vcrdidei-
ra fa-hrien .de gargalhadas. Km S. Paulo,
o "Alferes da flauta" tem ograibdo cx*
traordinarlamentc, tornando-se, por assim
dizer, o peca de resistência da companhia.

Noa theatros de Parits», conta "Ü alfe*
rcs da flauta", mais de quinhentas repre-
sentacões consecutivas.

(}ue se preparem 03 apreciadores do
gênero, pois muito tccni que rir- eom "O
alteres (Ia flauta".

UMA OPERA XOVA
A.)Buenos Aires, 20 (A.

Imprensa faz grandes elo
da opera dc Vcrdi, "

Toda a
execução

I.a llattaelie di Le-

O HOMEM DOS BEVQLVERS

Um medico atirador
O dr. Adelino Pinto que lia tempos,

quando director do Matadouro, q;uz
alvejar com o seu revólver um medico
daquelle tiinlielccimcnlo, rcapparece
agora como agressor do official de
secção de Obras da Prefeitura, o ir.
Oncsimo Coelho. .

O facto se passou do seguinte moilo:
In o sr. Oncsimo, acompanhado de duas
cunhadas suas, filhas do coronel Hono-
rio Pimcntcl, quando, ao chegar a
Santa Criiz, pelo trem das seis da tar-
de" viu o carro em que vinha, invadido
pelo dr. Adelino, que" aos grilos co-
meçott a insultal-o. A* reacção do sr.
Oncsimo, que rcpclliti os insultos com
palavras enérgicas, o dr. Adelino saca
do bolso um resolver e o aponta para
o sr. Onesiino, sem coiiil.nlo disparal-o.
H' fácil imaginar o terror de que fo-
ram presas as cunhadas do sr. Oncsimo.
O motivo dessa aggrcssão prende-se ao
inqui-rilo que foi instaurado na Prefci-
tura contra o dr. Adelino e do qual
resultou a sua exoneração de director
do Matadouro. Presentemente o dr.
Adelino Pinto é commissario dc hy-
giene.

MISSAS
No altar-mór da egreja do SS. Sacra*

mento. rezou-se hontem missa do ?u dia,
por alma do antigo negociante desta pra*
çai sr. Antônio Ribeiro Alves Canaes,
pae da professora d. Ormínda Casaes
Camacho e das srr.s, dJ. Maria Casaes
Cabral e Amélia Casaes da Silveira c so-
gro dos srs. J0S0 Pedro Camacho, func*
eionario da E. dc Ferro ('entrai, Tito
Cabral, cliefe da Casa, Cardoso » C", c
capitão Francisco Pereira di Silveira, 1"
escripturario da Caixa Economici.

Entre nfí pessoas presentes a e*te acto,
qne foi minto concorrido, vimos a3 se*
guintes: dr. Paulino Werncclc, dr. Cor-
doso lror,tc?, dr. Vieira Souto, «lr. Octa-
eilio Pessoa, capitüò de mar c guerra
Alberto Gabaglia, Manoel Joaquim Valia-
dão, Oscar Azevedo, Nelson Firmei..",
«lr. Horacio l.il.ciro «l«i Silva, Uiniz Ju-
nior, Romeu Feital Virgilio Couto, Diniz
o Carlos Corrêa, Manoel Jesuino Ferrei*
ra, dr, Guimarães Junior, Adalberto Piu*
to Martins, Camtjos & Heitor, L. (í. Con-
zaga Vieira Jnnior. Alberto Valladíío, Jll-S*
tinii.no Pinto Martins, major Dias Junior,
Octavio Dias, Nillor P. Pinheiro, fheru
Masson, Alfredo Henrique de Magalhães,
Arilntr Magalhães, Cândido Salotné Cal-
deira ile Souza c família, Zuliua Coldei*
ra «le Souza, d. Eniilia I.aet. José Cnr«
dofo Tliompfou, João Me.'oo IÍoi!i'Io,
Ignacio Carneiro de Andrade e Süi-a, «An-
tonio M. I.inia e scnllora, Luiz V. AI-
incida, I.uiz de A. Fortuna, Francisco
Giffoní,. Moreira & Grenha. Antônio Fer-
nandes Malheiros, Aurora Domingues, pro
fessor tiabriel «le Almeida, lleniardo l*en-
na c «Senhora, Eniilia Teixeira, Ermclina
Mendes Lopes, Souza Caldeira íS: C.B, ca*
pitão Jeronymo C. da Silva, Odirão Ac-
cacio «!•-- FiliucireiVj e («iniiii.. Ai»:clia
Je Moraes Sanclics, Andrelia «Silva, Mar-
ques r, C", Dunctico da Silva, Fernando
Vasconccllos, Aiün Cabral. Duarte ds
Andrade, Marcolinó A. Cabral, Gustavo
Silva C. Coelho, Harnnbí Lopes e fami-
lia, Armando Santos, Agostinho Laran-
jeira c íilbas, Francisco de Almeida, Josc
Antônio de Mello. Domingos Iz. No-
gueira, fouo de Abreu c senhora, dr. Xe*
ncpiionto <Jc Abreu e senhora, Cotta e

NO SA-MPAIO

Uiii lioiHHin asnliy.vitiili*
iiitlu fumo

Honlem á tarde, o carregador Ursa*
lino de tal, preto, de quarenta atinos
presumiveis, teve uma morte horrível,
quando, em sonino franco, sc refazia
das fadigas do seu trabalho.

Ursulino escolheu par.i dormir ri
forno de uma olaria da rua Amuticn
Garcia, sem numero, no Sampaio, o dt.
propriedade do sr. Francisco Soares da
Costa. O pobre homem foi surprchcn-
ilido «: asphyxiado pclo fumo, «|uc etn
tolos espessos começava a desprender-
re, quando 03 empregados accendiam O
fogo.

O proprietário da olaria descobriu
qti«: uni vulto se mexia em cima do
feruo, no meio da fumara-la c procurou
prestar soeeorrus que já chegaram
tarde.

O cadáver de Ursulino ioi -..ítindado'
para o necrotério da policia.

"AMUSBÍAL"
COMPANHIA DE SEGUROS

Sédc; Avenida Rio Branco
Série "A"

53" Fallecimcnto
Tendo fallecido cm 14 de juiiio ulti-

mo, etn 1'acoty, listado do Ceani, o sc-
gurado sr. Francisco Antônio í.og.iei-
ra, apólice n. 1.93, avisamos aos srs.
scgtirados da mencionada série que na
sede d"'A MiUMIMAI," se acha o re-
cilio da quota respectiva, que deverá
ser resgatadn dc accordo com a cláusula
IV das apólices emitiidjs, venccddo-se
o primeiro prazo cm 20 do corrente e
o supplementar — som garantias — rm,
30 dc maio corrente.

Rio de Janeiro, 1 dc maio de tg,'.;.
— A Directoria,

340 O CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" S3T

—• Pois, mctis amigo.s, nada sei!
-—Mas.,, parecia-me tão satisfeito!...
— Alt!.,, sim... cffectivamcnte, não tenho razões para estar triste,,_»

Diga-mp, porém, o qtie fizeram.

roíjioiA

nos
no
lativas ao
nenhuma

do general Stnitts, chefe da
... expedicionárias ingleza

na África do Sul, dizendo que as tropas
liiitannicas conseguiram cercar os ai-
leinães que defendiam as. posições de

For aclo de 27 .lo corrente, foi designado
para substituir, interina,-cnie. o escrivão
do 2-' districto policial, Abilio Gonçalves
Crua: nuo sc acha cuspenso, o escrevente
interino da -t1 delegacia auiiüar Francisco
Manoel dc Campos.

IA rci;H que

Papal para jornal

nu-Usaiuiara, penetrando ainda vinte
lias h.i colônia allemã dos lagos «>'•'"-

ia e Tanganyfca.
«Vessa ac«;ãa foram feitos innumcros

prisioneiros,

Declarações de um funccio-
nario brasileiro

paris, .-.) - (A. II., - O sr. Sytri-
phronio Magalhães, director do Escri-
ptorio de Informações do Brasil cm
Antuérpia, de passagem por esta capi-
tal em seu regresso ao lirasil, disse que
.ária conhecer por toda a parte as de-
vastaçiica e atrocidades praticadas na
Bélgica pelos allemães. Recebendo um
Topre-scntantc da Agencia .Havas, o sr.
Mr.E.iüiães disse que o odio.da 1 rança
* AUemanha. elle o manteria vivo no
frasil, onde ardia o mesmo ódio.

Movimento do porto de
Londres

,. .. O rela-
,, d«' 1,011-Londres, 29 — (A. H

iorio das autoridades do p
dre*-. relativo ao -'.nuo financeiro que
•terminou em 31 dc março ultimo, c que
foi hoje publicado, demonstra que as
mercadorias desembarcadas nas doca.,
durante o <*xr:rcicio «levaram

sc com-
a abas-

¦,..-r de maneira adequada, a popula-
ção civil da Servia, do Montçnegro c da
Mb-iiiia em troca de facilidades ,q*t(-
lhes seriam dadas para olliviar a slltia-
Cão da população polaca. Este pedido
foi publicado e o governo espera que a
\itstria c a AUemanha respondam.

Koi então perguntado ao sub-secreta-
r:0 dos Negócios Estrangeiros qual se-
ria a decisão do governo caso nao rece-
bes»c uma resposta satisfatória aquele
netíido O representante do governo dc-
clarou'que, naturalmente, nad.-j (ode ser
tentado r.a Servia Sim permissão dos

governos austríaco, c allemão. Ac-
crescentou qne sc ignora por completo
nual a resposta que os dois governos
inimigos darão á proposla ing.eza. lilie,
pessoalmente, tem conversado diversas
vezes com pessoas interessadas 110 caso
e i- quaes lem informado que o gover-
no ainda espera um ph-.no definitivo dc
soecorros aos servios. mas plano, nue
oiurcca. pára ser adoptado, pcrteitas
garantias dc fiscalização .- distribuição
.'los viveres.

Protesto de armadores
hespanhoes"jl/at/c-J 

.-o — (A. H.) — Uma com-

j missão de armadores visitou o presi-
'Zntc do conselho, condo do Romano-
U_s' perante quem protestou, cm nome

dc todos os armadores hespanhoes. con-

no f o minto
4 B B. gran-
dc stock, na

Papelaria Villas-Bòas. Rua Sete de Se-
lembro ll. 223. M 54"7

 m t <¦ 11' . 
Estiveram hontem no Miinslcno^oo

Interior, cm conferência com o dr. Car-
los Maximiliano. titular daquella pasta,
os srs. Baplista da Costa e Araujo
Vianna, respectivamente, director e pro-
fessor da Kscola Nacional dc 13:11.13-
Artes.

A conferência versou sobre o próximo
centenário da fundação do ensino ar-
tistico no Urasil, tendo aqucllcs sc-
nliores solicitado do dr. Maximiliano
auxílios do governo para as festas com-
memorativas do mesmo centenário, que
pretende a Kscola realizar.

a..<*¦'¦'*!. |.-j toneladas, isio é\ mais .431.304 
««. TTorMdeámentõ. P^0-' s»''""1"''105

• 
^^íil^-^erSri^^o-^lsVrmanicos, 

do vapor nacional Am**

Hotel Nacional, vradio. m -
Kxcc!lentC5 acconimodaçóoti para famílias e
cavalheiros de tiatamento. Ccrinha dc ,1"
ordem. Diárias «Ie 6$ e ,-<. Stnl ciaria,
4$ooo. Teleph. 4i6r, Alves .-« Hibeiro. h

O ministro da Marinha, por se achai
ligeiramente enfermo, não compareceu
hontom ao seu gabinete. 

, t A melhor é ufVSassa oe Tomate- «¦». c°™^>
\far.ufac t cra

de Con«i»rvao Alimentifias.— » ¦
No próximo despacho, será transfo

rido para a :' classe o 2' tenente pliar-
maecutico Orestes Maílrey, que foi jul-
pado incapaz.

Para a vaga deste official, que ser.i
reformado, logo que complete um anno
de aggrcgação, scr.i promovido, por dc-
terminação de lei, o sargento Antônio
Pacheco dc Campos, pharmaceutico gra-
duado pela Faculdade de Medicina e
app.-uvr.do «ro curso, .

de Boissy quer de Diogo Maítcz, era bem simples.
Tinham empregado bastante 

'tempo 
cm pesqttizas, que se tornaram inu-

teis, pois que etn patte alguma foram encontrados vestígios da mulher a
quem tinha procurado.Continuaremos hoje. Não «. natural que Luiza de Souza se atisen*
tasse de Lisboa, pois que, ignorando o destino de Marcella, deve esperar «ti-
contral-a aqui.

¦Xão havia que objectar aquelle argumento, e nessa noito voltaram t*
faina da antecedente.

Parece-me, <li_.se Boissy a Diogo Maltez na oceasião em, que se se-
pararam, parece-me qtte Lucas Silvestre nos occultou alguma coisa!...

Tive o *niesmo pensamento .replicou Diogo.
Depois reffecCiu alguns momentos. ,

Aquelle homem merece-me toda a confiança. Se elle nos nao rela-
tou o que sabe ou que se nos afigura que descobriu, é porque tem razões es-
peciaes para isso... . .

E .-afastaram se, fazendo como na véspera, um, trabalho árduo e _fati*
gante. Como na véspera tambem, esse labor foi improduetivo.

E assim decorreram muitos dias. depois multas seman-*» por uni ai-
guns mezes, sem que nenhum d'aquelles homens affrouxasse na sua tena-
cidade e energia.

Lucas Silvestre era agora quem, parecia m.ais apressado o inquieto,
Ha muito tempo que estou em Lisboa, disse elle, e no emtanto as*

sumptos bem melindrosos, me chamam á qunita dos Leiicaslres. Asseguro*
lhes, meus amigos, que hão de ficar maravilhados com o que virem... «Nada
mais lhes posso dizer por en-quanto. Se Lui::a de Souzanão apparecer por
estes oito d.as, interromperemos as nossas ¦p.'_-q.m:!''13. .pois para o rcconlie-
cimento da filha do Sr. de Boissy, temos um elemento valioso, a. Sunpn-
cia... O Sr. de Boissy e Diogo irão buscal-n e seguirão para Abrantes,
indo eu directamente para a quinta. Em Abrantes nos reumremos e estuda-
remos a melhor forma de proceder.—> Encontrar-nos-hemos com João de Agutlar!
com expressão de ódio.

—> Sim, para a nossa vingança, que ha de ser
Lucas Silvestre. ', , ,, ,

Sim. para a vingança! .pensou Máximo ue Boissy. Aquelle homem;
pcrle:ice-me! E' meu! Só meu!... . . .

E como se de lia muito alimentasse um piano intimo, pelos lábios do
Sr. de Boissy passou rápido sorriso, cheio de mystcrios, cuja chave no
tllc possuía!

«o
Õ

Q
O
__
É

cxclam.ou o carcund»

formidável! respondeu

Naturalmente appareceu-lhe bem nítida, ante os cüíoíi a cnxovta onde
passou doze tristes annos clc extetencia, toda a sua mocidade, onde entrou
com o coração cheio de esperanças, dc justas e honestíssimas esperanças, o.
espirito lúcido e de onde saliiu alquebrado, velho, com os cabellos encime-
cido--, mais prtxllnio da sepultura do que da vida. li como poderia elle cs-
queeer essa epocha, na qual lhe fora permittida ao menos uma felicidade:
a de pensar livremente na unica mulher que !he enchera o espirito de gratas
visões e ;i quem amara com loucura, com phrcnesi com esse grande amor
sem esperança, que elle invocava em cada hora que decorria, apenas para
melhor sentir a InimHhação do seu ser, a inferioridade que pesava .vibre elle
como afffontosa ignomínia?!...

Não a esquecera, não! A sua esperança, o que lhe dera coragem para
resistir a todos os tormentos infernaes qiw o tinhami perseguido durante
tantos annos, íõra vingar-se e vingar Luiza. curvar a seus pés o infame
bandido, origem de tantos males, e reconquistar para a filha de Don:,ingo3
de Souza a riqueza que lhe haviam subtrahido. Não a esquecera, e procurando
a creança dcsapparecida e invocando o auxilio do Sr. Hoissy, apenas ac*
cumulavam outros elementos de vingança, aflim de tornar n.ais tacil 3
sua victoria sobre João Sem Dedo.

De repente iam dizer-lhe que Luiza de Souza, reduzida _a extrema mi*
seria, vivia como elle vivera, das esmolas da caridade publica, estendendo
pelas ruas os andrajos com que se cobria, sujeita ás humilhações horríveis
a que elle se sujeitara tambem. Hoje, que elle não conhecia os horrores da
fome, graqns ao Sr. de Hoissy, Luiza era_ ainda uma desventtirada a
quem faltava tudo, desde o lar ao -pão quotidiano.

E não concorrera elle para essa desgraça? Não pesava na st» consci-
cneia esse enorme infortúnio?

Mas, .por isso mesmo que a consciência lhe segredava todos estes ta-
ctos, indioava-lhe lambem que Luiza dc Souza, mais «lo que nunca, t uba dt-
reito a odial-o, s_ elle lhe aparecesse, pois que a sua presenrn eqüivaleria
a despctiar-.he e a dar maior 'intensidade ás recordações do seu passado, da
tua alegria, da sua felicidade, de tudo isso que perdera, porque tres scclc-
rados a aguardaram friamente em uma estrada para llie roubarem tudo: —
o pae e a fortuna!

Não podia 110 emtanto entregar-se a taes devaneios; Succcdessc o qu«
suecedesse era dever seu procural-a, não só porque oe tornava indispensável
estabelecer a identidade de Marcella, mas ainda porque a hora 11 ::
vingança approximava-se e era preciso que Luiza se apresentas ;e
a sua -presença fulminar o bandido e obrigal-o a restitutr-Ihe *
roubara. . «•• ,._«¦— Não somos demais nós dois paip, n procurar, disse uo- .-«¦>• '-, "*
tural que cila só appareça de noite, a esmolar. O senlwr proctira-a-na
por um lado c eu por outro... - _(.E eu tambem me encarrego d'essa tarei?, objecou o ai. -->
Boissy. Essa mulher lia de apparecer, porque assim a preciso, para iue
«ninha filha seja reconhecida. Não a conheço, nunca a vi, mas com ~*
indicações oue já possuo, há tle fambent. conseguir alguma u^vt--.

Muito bem. O tempo urge. Esta noite mesmo 9mc^!,'°?__^
o nosso .raball». Todas ps manhãs nos reuniremos aqui, paia, dannoí
conta do que tivermos feito...

Perfeitamente. ¦..-.„.. k-^iu.
Depois de eneontrarmoj Lim dí Ssurt, jrcir^^u-var SimpUci»

t fesutcejPios para 'Abraiiíss.
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LADRÕES NOS ARRABALDES

A Tijuca é um bello campo
de operações..,

! Re letnpos \ tempos, os ladrões cs-
colhem um ponto da cidade onde dão
maior desenvolvimento á sua "acção",
zombando da policia,, que nem sempre
finde pòr-llies a mão á gorja.

Agora o sitio escolhida foram a Es-
trada Nova da Tijuca e a Estrada Ve-
lua.
• Ahi, o.s amigos «lo alheio têm feito
verdadeira limpeza. Vão-se canos de
irlmmlio, 

_ gallinhas, roupas, frutas, o
pão, o leite, deixados pelos vendedovs,
nulo o -r.tie encon iram, cuifiii.

•O estratagema dc que se servem é vc-
lho; mas ainda pega, porque ir muito
fácil -pegar,

'Fingem-se dc aleijados «lc uma perna,
de um braço, maltrapilhos, famintos, c,
com uni lal disfarce, eNploram a enri-
dadi- publica c aproveitam o acolhi-
mento que lhes é dispensado, para son-
liarem o silio onde á noite Lcrão de
i.prrar.
. Nn Iislrada Nova, n. 445 tem mn
armazem de seccos c molhados o sr.

f arlos Bastos que aluga uma sala con-
íigua a um barliciro. Ao lado ha uma
varanda, nina espécie du alpendre', 0:1-
He, com o «consentimento «lo propriéta-riu dormiam todas as noites alguns
Mendigos.

Uma das manhãs, a uorla do bririici-
ro amanheceu arrombada, sendo levado
tudo o material.

1 Uni «los mendigros disse que vira ai-
guem abrir a poria, mas não dera alar-
ma, porque tivera receio.

Nada ficou esclarecido na policia do17" districto.
A avenida da Estrada Nova tambem

foi visitada, assim como o predio do
sr. Rodrigues, na Estrada Velha.

A chácara do dr. Rodrigo Oelavio,
na Caixa «TAfriia, lambem foi despoja-
ila de iodas as calhas dc cobre do tc-
lhauo.

Alé a policia lambem foi roubada..,
O dr ul«*gario Bernãrdes, delegado do
rS°.Jlialrrclõ , mora na Estrada Nova
da I ijuca. Os ladrües foram á sua casa'• Iimparam-h"*» de todos os canos de
chumbo.

A deficiência «Ie policiamento é q*iedá inolivos a que os ladrões cheguem
a lal extremo dc desenvolvimento «le
sua "acrão", visitando diariamente
novas casas naquelle* pontos, onde¦muilo raramente se enxe-rf» ao longe
a farda de. um policial...

FOOTBALL

1 or (portam, foram ücsigntldos oa«.'rciirplnrailios Mario Corrêa le Viciarraui.no ;>nra classificarem e avalia-iem os contrabandos constamos de
mci.19 « gravatas de seda <r baralhos dc
cartas apprehendidos nos dias o e 10«Io mcz corrente, pelo guarda mór, alnordo do vapor "Rio de Janeiro"«* de calçado, perfurnarias c chapas para
grnmopliorae ai*pre_teitdido pelo official
nduaneino José Coelho de Mello 110 dia10 tombem do corrente, entre os arma-
zens 2 € ,*! «Io Cáes do Porto,t) immediaio do vapor nacional• Minas Gcraos", ei. José Tlmòdorcí
est-eve honlcm no paliinctc do inspector
prestando «fcdarações sobre as apprc-
licnsíie_ d ,.-. oontrabaiidos éffectur.das a
liordo daquellc vapor, nos dias 25 e 26
du corrente, <ulo guarda m6r, conforme
J-^ic-tamos.

Foi perntlKKto a Pairo Speranza
despachai- com so*!" dc abatinicnto u
paperde escrever e cnvdoppes (pie im-
portou em (1 caixas da jnarca P. P.,
pelo vapor "Leaká" ein 4 «lo corrente!
visto caiar essa mercadoria avariada.—- l-'orr:ni «k-íeridos os requerimentos
(lc Cosia Pacheco, & C„ .pedindo rer.ti-
luição «le direitos Tia importância de
-¦-.o;o c llolmbcrg BccI. & C„ na de
I ;2$.0$2<)Q,

De íiccôrdo cotr, ns «U-sposiçíJes cm
v C.or foi permiUklo a I,ope3 «V Freire
tlespacliar livre dos direitos ic- saccos
com semente^ (tne importaram pelo va-
por Ciiaiiplatu', entrado «111 18 «le
i:::u\*o ulliriio.

—¦ A mmc. VViiddiiigion, foi conce-
ilida a, lirorogaçSo de 60 dias, que soli-
citoii, do praso que lhe foi marcado
para apresentar <i factura consular re-
lativa .i iiKrrcadopia «pie importou pelanola ti. _*.(i(i de jatreiro ullimo, ,por
cuja falia assignou Urino de
sabi._d-.H-u,

-- I'oi julgada iprooedinle a
licnsiío dc .1 liilor, e 8oc Riramitias de
íhííí'. <k- nirrdrepcrola cffectuada cm
,;n_ dc abril ultimo, 'pelo official ndua-
ricir» _ Augusto Ort.iz, no armazém iS
.ro Cáes (io 1'orlo.

- 1'ui «loferWo um requerimento «la
Companhia Comniercio c Navegação,
pedindo Tcslíltriçãu «lt quinlia de 
íi;'.K|i «lc. direitos ipagos 11 maior pela
cola 11. 1:1 dc setembro ultimo,

Tim uru requerimento de Ernesto
lYdior.a <T- <*„ si-j.liiiií.i fcvPrtamcnto
ilu deposito foi exarado o scgtiínlc
despacho: _¦ "Satisfaça a divida de

¦ (' crfitiiniandaiue do va-por "11..-ca-
<:.", fui rcspoiuaMlistadit !i>c*5o. (direi-
.-oi v'n ,;-; iv.vlori.i extraviada (lc .*, cai--!'. ,-i,i niiii-ca C. P. C, importados uor
('.'.::, l.iciiet-o & C.

——w»-o-<ig>-»t».i_i
IM 1 .: UOTBOUOI

lli.-rcussâo c fiiuiilii
IVr piviM mais ile álcool, c os dois

,-.. 1'rnncisco -Nogueira 'Ramos e"riro I.ui,' de Assuninção, começaram
1: i'..*l"ç.:i ilrr.i sua., r.pmiií... politica?.'¦ (Íií.iuh*.. foram explosivo.', houve
'!**.!'\>ru de vare a parte de tirar cou-
1 ¦ c i.l':.-:Vo. ..:_ que 0 Nogueira lin-
i.*.i mua f.ie.i tm plenas coslas do At-
l.i.n.i, que ficeu com o rosto branco
conin ri cal da parede 1 o tronco ave.-
u,'•!_(•..* ..1 ; cio sangue.

!'.riK.•:..;''. o ferido, mirado do logar
';í:í (.'. . cs deu ,1 Inigtdia, rro botequim
>«.i ura Francisco Eugcnio 1*. ip, fo)
i"-rnr-:«c no Pcilo Central de Assisten-
na. i. iiagressor, preso, linha contra
'il.'. a l'.i ;'."•;', um aulo ,!*.¦ prisão cru

»_-«*-_ +.*-rM - -. 1, _ mmn •=>-•_¦

respon-

ap;

NO ENCON1JRO DOvS "THBOKT-

ÇOS" COM O "SORATOH" 
DAS"ÍjKTIÍAS" 

FOKAM ESTES OS
VENCEDORES

Iieiiiu séria divcrscuciii sobre o"scoro" dos vencidos
Perante colossal assistência, eómante

comparável aquella do memorável encon-
tro t internacional, cm que o team dc pro-íissionaes do Kxeter City foi batido pelaéquipij* uaoional V«*»büou.so ante-í-ioi»
tem, 110 e.-impo ilo Uotafogo, o embate
entre o "scratch" tle cbronistaâ sporti*
vos c o "team" "Tlicoricos", do club
íocal,-

Após uma .luta emocionante, cm que a
pericia dai jogadoros foi posta na mais
rude prova, venceram os homens das le-
[ras, pelo elevadíssimo "..core" dc onze"íti.rils", dizem uns; a dois, outros a um.

Ha seri.13 divergências solire este ponto.Iloirve quem visse os vencidos lazer um
goal"; houve quem os visse fazer doin.
.Erofini, o que é facto é a significativa

Victoria do "scratch".
ü "goal kecpcr" Frúcs foi, sem duvi-

ila, o causador do fracasso do grupo ad-
veisano. Tendo treinado com afinco adefesa aos "Shota" dirigidos nos cantos
do 'goal", o Botafogo leve a vcllcidadc
de querer vence,-, encaminhando-os preci-samente parn os pontou invulneráveis;
Resultado: o Fróes pegou tudo. No cn-
lauto, sc os Tlicoricos têm tido a idéa
dc fnzer ixisser os "liictcs" por entre as
mitos ou por entre as «...mbias do "lree-
per", tstnnios cetto; de que clle seria
incapaz dc apan-lial-os.

Depois; o J)3o fez muita falta ao "l:cc-
per". Se o Dão ostiícsse iü\, o Frócs
nem teria bolas jiara reliatcr. E cm ha-
vendo asneira/a, já cra sabido: o Frúcs
diria que íòra o Dão; o Dão, que ióra
u rroes,..

No conjunto — sc é que sc pôde clia-
mar assim a cada um dos "teuma" — do
Ijofafogo, sobrcsaiii o "forward" Murtinho.'
Ilaala para comprovar esla asserção o fa.
elo dos Thcoricos só terem marcado o¦seu único ponto ou os seus dois pontos,
quando u ealino Joprador se encoiilii.iva
na linl-.a de frente. Passando elle á de-
lesa, 110 secundo meio-tempo, 03 scra-
tcriiueii das letras entravam nela defesa
adversama. «pte era um pagode. Porque
sem Murtinho, o ataque uão andava. O
ataque não andando, a deiesa solirecarrc-
...-.da", não dava vs.ão ao ¦ imniciiso tra.
«alho da offensiva commandada pejes sa-
bio.*, planos ile Joffre, O conhecido ue-neral foi a olina da "equipe". Tanto nas
retiradas a Alarnc, como nas offcusivas
n Clianipigne, Jofíre revelou-se dipio do
scu nome do Silvares.

|á andam a d«cr as más linguas queo Ji.fíie lá da França, cm rcconhcctmcn-
to ao dtsttucto spottsman patrício, á sua
tactica '.'(Iivisionaria". adaptou, por sua
vez, n pseudônimo de "Süvarcs". lE' o
qu? dizem...

Preencheu as árduas funeções de juizo sr, Himc, yuc se armou da paciência
precisa, para _er um admirável cultor das
regras do "assocwrtwin". O sr. Ramos--
o Flavio — reclamou muito contra as
suas decisões, tendo dito cm alto e bom¦oom que, «rco "score" das "I.clrns'' não
foi maior, foi devido ao juiz ter feito
vista frresia aos "iouls" qire clle próprio
praticava. Fites "fouls", nconsclhados por
jof_trcr sendo punidos, entravam nò pia-110 de ataque dos vencedores. Mas, não
ii verdade, O jui.. foi esplendido. Sabe-
mos (|i;e o Flavio não pôde tomar mais
parte cm jogos, visto como v_«e ser pu-iridu pela I.igçi, a rciiucrinicnto do sf.
límie.

(I almoço (p.ie os 'fhcorieos vão ofíe-
rceer aos chronistas, vnc ter em breve
mareado,

Como sc vê, redundou num gloriososuecesso a estréa do "tcam" dos jorun-lista*.
li' min perra, que, no meio dis"-o tudo,

nao sc saiba oo certo, até agora, quantos"ítorrls" fizeram us vencidos*— sc deis,
0:1 um,

O sr. Fróc; Jogou fantasiado dc "íoal
f-eeper'' de Sevriha, parodiando o liar-
beiro,..

ti: ... í*:
PIjüJIÍNEXSE l'o(»:li'.Al,Ii ÇJjVBA scssnu quinzcnal de "sliating" iie.-te
club, será realizada na (irortiraa quinta-fetra, 2 de jmího.

A's 4 horas di. tarde treinarão 03 pri-nieiroa c segundos "teams" da sociedade,

Instrucção Publica

Movimento na Armada
«Foram designados: os commissarios,

primeiros tenentes Arthur Gonçalves
Capella e Ernani Pivatelli, para servi-
rem, respectivamente, no aviso Oyapock
c no Paraná, c o a" tenente Alberto Pe-
reira Fernandes, no Sergipe.

Ficou' sem effeito a designação do
1° tenente commissario Oscar Pientz-
nauer, para servir no Laboratório Phar-
maceutieo e Gabinete de Analyses.

Tiveram ordem de desembarcar; os
segundos tenentes commissarios Do-
mingos Gonçalves Martins, Raul Diogo
Leite da Silva e Jayme Antônio Go-
mes, respectivamente, do aviso Oya-
pock, Paraná e Sergipe.

Foi mandado embarcar no José Bor.i-
facio o 1" tenente Osfur dc Barros Ca-
valeante.

AS RUAS QUE RECLAMAM

Em abandono
Pedem-nos os moradores da rua Bar-

celios, próximo á praça da Bandeira,
chamemos .a attenção da Prefeitura
para o estado de lamentável abandono
em que se acha a referida via publica,

Akiius represadas
Com-as grandes e insistentes chuvas,

durante os mezes próximos lindos,
grande quantidade de areia e delrictos
de varias espécies se foram accunitilaii-
do sob a ponte que atravessa o rio Ma-
racanã, situada na rua Coronel Figtiei-
ra de Mello, próximo â rua Francisco
Eugênio, impedindo o livre curso das
águas e elevanJo-as a mais dc um me-
tro de altura, causando inundações cm
grande parte das duas ruas.

Grande tem sido por isso o prejuízo
causado aos predios vizinhos.

Urge, pois, uma providencia da Pre-
feiltira, 110 sentido de sanar esse mal,

Ealtii do cnlçainonto
Os moradores da rua Duqueza de

Bragança, no Andaraliy Grande, pedein-
nos chamemos a attenção das autori-
dados competentes pnra «pie seja termi-
nado o calçamento «1 areferida rua, que
sc acha em péssimo estado.

Avenida ás escuras
Pedem-nos -cflianiemos íi attenção da

Prefeitura cara a avenida da rua do
Cassiano n. 22, na Gloria, que fica
sempre ás escuras, apezar das reclama-
ções e protestos dos respectivos mora-
dores.

Será faci! a Prefeitura acabar com
essa irregularidade, fazendo cumprir
esse dispostivo de'suas leis.

Faliu do li!iin«'zit
lia limito «pie não passam pela rua

Barão de Bom Retiro as carroças de
irrigação da Limpeza Publica, rcsttl-
tando desse esquecimento eslar a refe-
rida rua quasi inhabítavel, devido a
poeira que invade as casas e tudo es-
traga.

Seria muito difficil attender no ap-
pello dos, queixosos?

XAROPE DE REUTER
Tônico e

Reconstituinte
.,¦'¦.¦ ¦.-¦:*. -'-' ífo- '¦

' ' ' 
.-•«. 

' 
' • ¦ 

| 
i 
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Para as Pessoas Débeis ou Anêmicas
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Para todas as doenças do sangue.

COMMe RCIO
irKio, ,.0 de maio de 1916,

XOTAS DO DIA
H.;je,_ no uieio dia, deverá es realizar «insaemblca da Sncie.Irrde -_\noiivniu.' ri.';,bn|í.i

dc Fumos llrasil: ri 1. bm-a ía tarde isdas Leinuaiiliins Sideriiri;ieri lllrasiloira 
' 'Se.

guros 
'l.lnyd Americano c Predial è deíjaneamenro do Rio de Janeiro e da «o-

cioJade Anonyma "Casa Culombo".

Xa lnspcçtoria de Maltas, Jardis, Casalc Pesca termina lioje. á 1 «hora «la tarde,o prazo para o recebimento dé propr*s*asPara o foniecimcrrt. de 10.000 l.i.is. 5000lirirnou ¦; e 5.000 estacas para -.1 arboriza.Ça,, publica, e n.i Supcrihtcndciicla do Ser-viço da I.iaipezn 1'uiilica e Particular ámesma lior;l porá o venda, de piicuniatlcose câmaras de er, velhos.

wnxo. ioi'j:s & o.
Rua Floriano Pcivoto, 17,1 — Pres-

tain aa melhores contai de café.

CAPE*
aiO\'I.\l!'.\Tü UU MFRC.VÜO

Kitos Sc.
de tarde . . au

¦Hoje, á
tinirem-ie i
K-ahello it

hora da (arde. ilci-erâi» re.
credores da fallençia de 11.

VIOM.XCI.V POJ.ICfATi

Viu lavrador asirrutliilo
por 11111 soldado

Fomos hontem procurados pelo lavra-
dor Antônio Damasio Ribeiro, residente
em Vargem Pequena de Jncarépaguá,
que sc queixa de ler sido aggredido, an-
tc-hoiltcm, á 1 hora ila '.rude. sem irw-
livo alituui plausivel, por línia praça da
policia do ij" posto.

Para essa arbitrariedade chamamos a
tttenção da àutorida competente

Actos do director geral:
Designando: para os logarcs dc sub-

slitntas de adjuntas licenciadas ás sras.
d.d. Hebe de Souza Dantas, Azaléa
Sclierer e Auristella Cardoso, para .a
^a masculina noclurr.a do 2".

Para reger a 2" escola masculina do
,.", a adjunta Maria Carolina dos San-
tos Mello.

Dr. Milton Torres Cruz, para ler
exercício na Escola Álvaro Baptista;
Dngmnr de Almeida, para a 4" do 3";
Lucinda A. Velloso, pnra a 5" da 30;

Requerimentos despachados:
Maria M. da Silveira Carmo — De-

claro qual o periodo r.m que seu finado
marido fez jus a gratificação e junte
os documentos comprobalivos do seu
direito.

Alice Rei;*, e Carlota V. de Menezes.
— Indeferido.

Julia F. Duque Estrada — Deferido,•—..-¦. ¦„¦ mmmMãm^*mmmmt^mmmmmmm-i • —¦¦—.¦¦ .

0 ministro da Vinçáj declarou r.o
inspector federal das Úslradas autorizar
a "Sorocnbana Raihvay Company" a
conceder transporte gratuito cm rr" elas-
se, na ida, aos operários quo se desli-
liarem ao trecho cm construcção do ra-
mal rlc Tibagy, devendo as requisições
scr visadas pela respectiva fiscalização.

O ministro da Viação declarou an go--
vcriiador do Estado do Rio Grande do
Norte que a lnspcçtoria de Obras cou-
tra as_ Seccas autorizou o 2" districto,
com sedo em Nata!, a encarregar o en-
gc nheiro Guilherme Hrowuc de effc-
clnar os estudos do açude "Malhada
Vermelha-', 110 município de Apody.

CHMI A IAGIVSò' 
~"~"~~

ASSUMIU,.:;.. S CONVOCA DAS
Companhia Industrial de Melhoramentosno Urasil, dia .;i, ri 1 hora.
Companhia de listradas de. Ferro Xc.-o-c%'moT"'úh "• íls J *?"*•

',, Sociedade -Anonyma Cranja Avicola cPastoril, dia 1 ri 1 hora.
Companhia Uiiuas de Produetos Cliímíco;', dia «s.

-Companhia Xacional de Seguros Mutuese-.rilrri 1*oro, (lin ... .1 i liorn.• .-Joeicdadc Anonyi.ia Fabrica <le Tecidosaraiicliesicr, diu ro, ri 1 horrií
. Companhia de Navegação Costeira, dia :;'.¦i 1 nora.

Companhia de Scirrrros InJerrrnr.adora,
dia, ia. a 1 hora.

.Companhia Ccral do Melhoramentos fioMaranhão, din 11, ri 1 hora.

REUNIÃO DK CUIr;i.O].ES í
.11 "NHO: ,(•

l*allcn_ria de Primitiva Miguez Caballcrt.dw 1. as 2 horas.
. C-oncordata do .1. C. Soares & C, din :=\
a 1 hora, para homologação dn amcordü-ti
proposta.
. l-aüeiica ,1o r,. Soares Figueiras, dia 6,¦1. ; liora,

I-alfencia do A. O,
dia 0. á 1 hora.

Fallençia d,
ra, din i-*. á

Fallençia d,

F'.xl-*í(-:ici.i nn r,-;.
I.ntr.id;i__ _m s6

E. F. Central. .
Ii. F. LcupolJina.

Untradns em z-
1;. f. Centrai. .'

¦ Ivmbar.pies cm
Kitropa ....
Cabotagem. , . ,

29.700

ai.Coo 3C0

.1.125
-'.ÓO 3.3S5

Kii.-rcnci.-t
Uni radas

26, de
desde

tarde. . . _.-io.;mi
julliu cita liontcm:

3.109.71J sricc;!.- •_. saidas cm egual ncrido,
3.337.'387 dilas.

liontcm, esle mercad., abriu calmo, com
procura reduzida e po"cos lotes i.xi,-.s'.o. á
venda, tendo sido effc.-tcad.is, de nirinli;.,
transacções de _.*i saccas, r.n base Jo lofjco,
n arroba, pelo lypo -.

A' tarde foram reih/.id.s neg;eios de
cerca de 1.000 saccas. ;..i mesmo p*.ço da
a_crtur.il fechando o mercado em cima.

Passaram nor ,'un hnlry p.ioo sarcas.
Não liouvci entrada*.

,-A Ilolsa de Nova Y.*,
puruos de alia parcial.

alrrru cor

ro$;oo

pSgoo

6, 20,

A Arciicíii Rcrnl das Coopcratina Agri-
colas do listado de Minas coiirruuiiien 

* 
ai

COTAÇOIíS Di; CAFIi' TOR is Klf.OS:

Caí"-*'5 do sul c I Oífés cie o..ír__s
uéste dc Mirias | nroccdcicas

Cnrvr.üio Júnior,
Wálileãilro José dc Olirli-
l.nrr,,
Jrrão Antônio I.atnoza, dia

Coniniurn Cor | Comnium Cor

ApolUci :
deraes de 1:00o?, 20
Ditas, idem, 1, 6, 2,
J)itas idem, 1. 3. 5,-Dilas Ídem, 5., 5. 10
Ditas idem, 1, st a,/. . , ]Emp, do 190J, 2, á. . . , -,
Ditos idem, i, _.*, a. ¦, t .Ditos de 1909 13, o. . .-• .Duos ídtau, o, -, ,c aDito idem, 6, 6, - 20, a". 

'.
Dito de 1911, _0l jo, a- _lutas de 1915 de 200?, 1. _Ditos i.-lcra, idem, ... 2. 2. 3, d
Wito idem, adem, 1, , n.Dito idem, d4 1:0004 «, r.

30.'-,?"' 
^ S' "* "¦'-" =''

Hito idem' if", ri.Mnnieipaes dc lilts." 20,'nôm!
3, íi

DftffS dc ioqG,
{'ilas idem,' 3, „.IJitns idem, s, Sl
Ditas idem. 5, a.J';tas de 191.,
JJiU-i. idem, 5.E. de Minas Geraes* de
,.?> 2, ._ a. . . , ,Dito idem, - r
Ditas idciu, ju," 

' '
Bancos;"irasil, 

Co, a.
Dito, 3, a,
ü'ao, _ s, ,)0, ;¦«;¦'

Companhias ¦
-erras e Coloni

100, 100.

port

port. 'o, ia.

1:ooo$,

34, 2.

saçno, ioo, 100,

¦íío3$t.oo
S04$O0Ó
SoSfóoò
HoSJnoo
ÍÍIO$000
1175SOOI.
ií8u$ooo
777$ooo
?7$Sooò
r3o?ooo";o$ooo
730S00Ò
7.15.000
7Jo?ooo
733-íc'Oo
rj*3?ooo

773S000

305^000
l(jo$ooo
iyo§5oo
191S000
1 'l-'$00O
lír-l-OOO
¦T-SsÇooo

;6(1$_ou
T/O^OOU
rr-?uoo

-ojSico
-o tSooo
apsÇooo

CÃES DO PORTO
Kelação dos vapores e embarcações qu c sc achavam atracades no Cies

(no tr_clio entregue i Couipagnio du Port ) 110 dia 29 de maio de 1916,
m ** ",a"hi- IiliBAR 

CAÇOES

dn Pi
ás so

7s
P. 9

V. S|ag.
9

P. IU

8—iii

i.1
. lliiuri

CiASS»

Chata....

Vapor....

Chatas....

Chatas

Vapor....

Chatas....
Chatas...

Vapor....

Vapor

Chatas..,

í NAÇÃO

Nacional .

.1 Nacional .

Nacionaes

Nacionaes

"ÜCC 6.».
" Uio Par

Diversas.

Diversas.

QESliRV ações

do"

Vago
, Ues,'

, I Vago,
lese.

de carvi

Inglez I IDryden"

Nacionaes
Nacionaes

Naciouul .

Franecn .

Nacionaes

Diversas..
Diversas..

"Arassurihy'...

flSe(|uaiia"

Diversas.

para n nrm
n". 4,

C|e. do "Eiislrrn

,,, "l'ri.,.v"
, W". do "Iliirlili,.,.!
I. "riir;-*

I »«,*. dc gencr., .'
tabeliã II.

i $•' i-a div^s;;...,
Vogo.
Vago.
Vago.
Cabotagem,
Vas.*.
Vago,

Vas*
Dese,
Vago,

dc brpi.o*-

ALFAFA
Xacional. ..... t
Estrangeira, küo. , . .

AZEITE
Pcnalva, lata. ....
Port, lata dc 16 litros
Portuguez, lata. . . .
francez, laia de 16 litros
Çranccz, lata

ftLPISTA

.-•So n
S_8o a

S300
.300

.líooo a 3$ooo
&á$5óo :t 3o$ooo
r$5ob a 3S000

sói**"»-! a jaSnoa
3?o'oo a 3$joo

.Vor 100 kilo!
5.|$.ioo a s6$eu'j

Náo ha

*oo.

Ditas idem, 200 30o' a'Seguros Minerva, 88, a.Ecde .Sul Mineira, 50,_-"'«. a. . . ' " •
Di-ca-i da Bahia,

300, suo, a, .
Usina S. Jcrou

100, 400,
iiynio,

Dilas ídctn* jo,Ditas iuciii, 100

00, ;|0(,_

lira 31,

parn
par.i

Jin-se, uesti
An nassneuns dc «em

co\coiti;i:.\ciAs
AXX"JNCI(U./_3

i.a Directoria Cerni dos Corrcio.i, para aexecução dc otirns nos departamentos ii-•.nsimiantes" . "district, ri"' da fi- secçãoda sub-dircctoriu '
»i .1 horas.

..1 UNIU ir
listrada dc 'Ferro Centra! (!„ llrasil,o forneeimento de t:-:!rs comple' .a'''(•''m 'yPil 

-JÁ/', dia _, ao meia ÍU.Collegio Militar de .Ilnrbacena, para ofornecmicnto de artigos de c.-ixoval c detaritamcnto, expediente, lavagem c criec.-n-niesçni de roupa, dia -.. á : hora
Ministério da Asricultura Indiislrios eLciuaicrcio, jura „ fornecinicnl,) <«.e sêmen,les o.mudas de p*ahtas, din 0. á 1 hora.Collegio .Militar do llrasil. pnra o for-necimcnto de (rencr'os nlimenticlos, r.rtitrosipara limpeza, illuminação, ferragens, forra-""  ne.. dia II. ri i hora.

ni9*9 1-•?.*__
11 $541 ,-i li?*,'.*;-
n.;.".|i <i »J$439
loííi.-jí i .$o_...|
io$.*i.* ri i_r>_^i

ir.>,)(o a 1252IS
11S3 li a n_..|;-
nr-iji ;t H.4J9
Iurrli-5 a-.Il.0s9
to$2ia a :oSíÍ--_

Observações
Ifercado: calmo.
Cawl-ior inrij-, firme.
Cnutri; $730.
He_ accordo com a alta, as qualidades «ci-ma ac 7 txão acompanham <.-. preços rela-

tiv.í, sendo sempre 03 de cóv nrais valo-
n-çados; contíiHi-in-da deprcci.-KÍoR os citús
K.i:;or, divido áj entradas dc S. Paulo.

T-í-gc & Ir

!___-<<«r_Mini__l«l_*

ií).«. commttmc; que as co-

r.rs 15 ku.os

Ü! 1 dc Ci d. nrasíl.

OS K13SI_mrI_.l'.VrS

ForiiociuHiilo dc pas-
suiípnH

rela .1" região, foram fornecidas as
seguintes passagens de reservistas, sen-
do: para Sergipe — a José lvmygdio i
dos Santo.', do _8" regimenio de infante- !
ria; para o Kio Grande do Norle —j
,1 Pedro I'rauciseo Gomes, do S° regi- 1
mento de infanteria'* p?.rn a Bahia — a
Arlindo de Sant'Anna Braga, do i" re-
gimeuto de artilheria, Sezimo José dos
iíantos, do io° regimento de infanteria;
rrrra Pernambuco — a Anlonio i.copoi- .
dino dej Santos, «lo 7° regimento do in-
lantcria, Antônio José Bezerra,'do mes-
mo regimento; para o Piauhy — Braz
]c.3i da Cosia, Anicelu Gonçalves Pe-
reira, .losé- Kaymundo Nery, José Lui^
da Cosia c Antônio Rodrigues Barbosa,
todos do ,*,° regimenio de infanteria;
para Alagoas — a f,ui_r Loureiro (Jc
Alliuqnerntie, do t.;° regimenio de ea-
vallaria, Mnnorl l.opcs da Silva e Ma-
nucl José* d.i Silva, ambos do 3' regi-
iirrnlo il,- infanteria. -•H-U'-*---»'•—• •

110 curioso: as tabellas da I.iglit annun
cinni pnra ns bondes rle Coqueiros pas-
.-:;íici:_ do ioo rs.; ciurctanto as talio-
leta.s dos referidos carros trazem im-
presso o distico de .mo rs. e assim
cobram or. conduetores, corno ainda sue-
cedeu hontem á_ 5,10 da larde com o
carro rt. 3r:o.

Como se explica o equivoco?
Náo seria máo que a í/igh-í resolvesse

dc vez esse problema, porque descarte
os moradores dn bairro <le Cnliunby e
os passageiros da linha dc Coqueiro-,".--
tão sendo --ciudicados.

Ha, ou não, passagens «le 100 rs. na
referida linha?

I.VSTl!l'('í*.*iO ITIMilC.V

lliu phenome- o fornecimento íio machinas illvcír

A partir do dia 1" de
.~..s aulas das escolas primarias
districto terão inicio ris o líoras
nhã, terminando ás _• d.i tarclc

mo próximo,
do iC"
da ma-

MUSEU NACIOX1A1I1

Kstntistlcn dc visHnntcs
>'.' a seguinte a estalistica dos visi

lanlcs do Museu Nacional, durante a sc
mana finda:

Terça-feira, rr.t, 124; quarla-feira, 24
iqo; ouinta-feira, 25, 259; sexta-fc
26, .fo; sabbado, _?", Go; doíuhígo,
1.838; total, 2.£io .pessoas.

ra,

' ¦'»nt3|*<«a**«<t^*^_Vai*_-«"-*~-—-...-- __—

Goíías Viríüiosaò ¦'¦: 'ii"1--
10 bOUSÍ.

1 Curam liemorrltoides, males «11 utero
evarios, urinas p a nrotu-in Cvelii,
tmsmnammmmmTmtwm a mm*mm*mTtmmmimm waa v nn

CORREIO— lista repartiçáo expedirá nu.
la.i pelos seguintes paqurtes:

Iloie :
Áergipt, píira Victoria c mais portos do

iiorle. recclicndo imprtfisos ntú á*- 3 líoras
da manlm, cartas para n interor alé ás
íí iIj. idem idem com porie d".;i!o até ús
9 horas.

Amanhã:
OHntla. para Victoria c mais portos do

norte, recebendo imprwsus aíó ás S ho-
ras da manliü, objectos para registrar até
ás (. i|j horas da larde de hoje, cartas
para n int r
nhã, ideni

O boras da manhã.

íj, no • meio-dia.

CAMBIO
ilimiem, eí!e mercado 'nliriu 

cri; ios;,-ãr
eslavel. com os bancos sacando a 

"u 
d_-<•' la.llifi d. eeoainrando as letras dc" cobcrlrirri a i_,>|ji_ ,!.

• louco depois d_ iniciados ds IrabUIIios
o,_-mercado pás;ou a funeeionar em condi
corra firmes, vigorando rara o fai-ncoí
racntq d.- cantbiacs ns taxas de irrjlió t-¦-rh" d. e em seguida estas e i\ dc
1.-1I1 «I. c rara a a-ipiisíção do papel par-ticu-iir, respccliraiiiciitc, ns dc usItC cle.ni.r; d. _Ü_i negócios coiUicctdüa foram regula»
rrs, fechando c mercado cm p.-siç.o eus.
t-vuada. correndo nara os saques as taxas'fe- 1-7132 e 1--1U .!. o pnra ri campei
de letras de coberturo rt tle ur'i|,-i.. d.d Ilanco do 'Brasil affixon para'os vales
oulro a taxa de i.r ;.i..'.| d.

Koram aiírx.-, Ias rrrrs tabellas dos b.-.a-
'|.oii.iircs  :• r«5 a tasliú

Ilainbiirgo  $3i0 ;i $315

París"*" .'
llÊrnbiirgn.
Ilalia. 

* 
.

rnrlngal. .
Xov.i Vorfc.
Montcviilóc,
Hespanha.

riçgoo
1 i$5oo
ijSnoo
toçgoo
ioSüoo

lio. I
Vale;*,-_'.«

3 Air,;
do Ca

_.,>._
Sr)i5 a
ràijo a

-¦í'j-;' íi
.jSioo ;i
.|.. (.(O ri

SS__ rr¦Sfiiio a
IÍ790 a

o:;

tGoo
,1.00J
,|í.'6j
qSst.o

$870
..fr.*5

r$Soo
&7'2

112 horas da ma- j 6 11
jdem_ com prle duplo .-:tô ás; O3 v.

'cr.-«e.

i.initAS
Os solicraaos forcai corridos n ao$, fi-

cindo eom vendedores a este preço e com-•pniuorcs a _9$ííoo.
As transacções conhecidas foraai de prrr-ca irrcrrta.

I/ETRAS HO 1'IIliSOURO
As letras papel firam cotadas ao rel'-.'.c

drr _; ii.rr cento, fieanrlq com compradores,
coivfornie a data dc emissão, aos extrcnioü
de ;' '¦• í i\i por conto ir vcmlcdorcs dir

por c-Yitd,

MGRCrVDO nii SANTOS
3ím 27:
iliiilradas: S.frrS saccas.',1V-In 1": iS&.-mj saccas.!m ediü: (<. 00; saccas.
Ilcsdò 1 de íullio: 11.1c3.oio,

.r-a:-:.,-: . 1 r. I«(V ..1CCM.
l;.":?tencia: 67$.«ifi 1 saccas.
1'reço: 5S950 por kilo.
l'osição do uicreailo: calmo.

ASSUCAR
Uutradas cm r;: _t.-o snecas.
lliesde i": 100. =71 ditos.
Caídas cm 27; 1^2 pacces.
Desde i" ok 791 diios.
Rxistcíicia c-n -'o. de tarde: nn. tr.-pi-clies. 1.44.251 saccos; uos arinazcns

.',4.037 ditos.
l'osição do n-.crcado: pa.-alysado.
Uranco, crrslal
Crystal aaiarcllo ....
Mascavi
Idem, ,i" sorte. .
Mascavinho  .

Ç.eraes de r:ioo$.'¦:"'*• 
,«'-' 1903. . .rio de 1903. ,

j Uu de lon, .l'ilu de mi •

ho\%<! ¥
Judiciarias
Oi.lo «le soo?/ port.""•. .-Mmas Geraes
.Mrrmcrp du 1006. .

IOO, 205, d
Soo, soo, u,

OFFKRXAS
Sos$000

ircracs

í'Gi-'0 ÍÍ50
SãSo ri f.jli.i
$440 ri SaSo
$1*50 r.6-1

$$0o ü ÇCÍQÍi
A.,t_Olj..l.

Entradr.*. etn 27: não houve.
Desde l" n.íl.i fardos.
Santas cm c;r ;,«S duos.
Desde r1: 10.500 fardos.
K.tistcuei.i cen .-o, dc tarde: ...r-.lIosição do mercado: páralysado.

Pcrnanihr
It. G. do
Parahyli..
Ceará. .

COTACOIiS
OCO c ,-ÍIíOOO

__9$oo£> a 30S000
ío$ooo a 3o$ooo
29Í'ooo a jojooo

«ICS

nor_SA
Bolsa fimccionou ai
:uvüÍvtdo3 os iiegocios

(liv ceraul le ti-

liontcm
tendo :,*«;i<
li/ado-.

Ai apólices geraes. ,-.. Mineiros asacções das Do.v -.' «Ia Bahia c as das
Jorras, í.cnrarii frouxas; r.n ,'.,, Banco doliras-.l c as das Minas S. Jeronymo, cmalta; as u.i Uedc Sul Mineiras, mami.apólices dc 19.-.0, de 1915 e r.sr;-, Srmc»,
rt-.s; n.-,
Mlinii;:.,!.

'lülri:
Ilitas de 

',')':.,; 
£,-{.¦ 'itaa nom, .

WtflS do i.ir-l, Pirt;'¦tas, idem, com. ,"ilas dc 1900, p.rr.
. Bancos:

Coininerclal.
llrasil. . . ¦ ' '
J.avoura. .!'','
Commcrcio ..',"'«acionai i::.ir;i .'Mercantil, .

C. dc Ser/aros:'«-¦aranha. . .llraait. .-..''
Confiançs. ' '

liidemnizadori' 
' '

Wridadc; . .' 
'

1'rcndento. . . , 
'

Arsoj
.listradas da F-no:

r>!- t*. Jerony.Tto. .«oroeatc. . .Corai. . . 
¦ •

IJ-èda Mineira. .' 
'

Docas <!a 
'Bahia. 

.C. dc Te-idos:Brasil Industrial . .
Çonfrança, . .Pctronolitaiia, ' '
S.. l'elix. .¦'-.'
Ma;;.',*;:,.;-. . . 

' '
Cprcovado, 

'. ". '. 
\Mrrrrui. hluralnon.8

r.spcrançai
t'. Diversas:

Docas da Bahia,' ,
}>.- de Santos, r.otri.J'U;s ao port. . .I.olerias ;
,i, • c Carruagens. .
V c Caiorriirnçâo. ,icnír'... Pastoris . .Const. Brasil, c..io o|'>
Carbureto de Cálcioilanscatica . .
!ÍH*i. no Brasil. 

'.
MDclc^re)!ralÚ"

u:mM^,tros- ¦'
'i''.-.M 

os-ciiri. 
'. 

;Aiiicrici 1'nbril
Tcc. Alliruir-i . 

' '.

}'¦ Patilrstaw -•..* ,
.,- í-oiiffanw . , .1 . Indus ria .
S. 1'elrx . .
«• .';• Alcântara. .'

j.mho de Sapoprmba
íi* • -àt S. Paulo1 e C-irruiiBctis. .santa Uelenii .Ind. de Va'c[iça . 

',
lijucn. . .
Hanseatica. . .C. Brahma. . . 

' '
"'• do llrasil'-. . ,U. Nacionaes.-ianla 

líusalia, . 
'

Santa Barbara.
Bem Pastor. , ,
J.urr Stcarica. . .

r-t'o$üoo
Tz-ft-oo
?9o$óoo
77.500

rSoíooo

/"r,$oo;i
1.03. 00J

l.;$ooo
3io$ou.>

J88?ooo
lCrrjooo

2O8ÇOOO
1:ojooo

'.10.030
rajoo.i

¦ lio^ooci
Coojooo
95o.or.j

30$coo

-Síjo.i
-')$:eo

187$000

00S000
••'SoÇooi.

-..soo

.40$ooo
M$73o
6o5aoo
y.-*.-i

18S000

-*-5o$ooo
i.oJoüi,

Nacional. .
Üstraugeira .

ALGODÃO
Pernambuco ...... Nominal
K;o Grande do Norte. * Nominal
Parahyba  Nominal
Ciará , Nominal

BREU
Claro (_So libras) . . 53$ooo a S3?oco
Escuro, idem, . , , . Nominal

BATATA,:
Nacional, por kilo. , ,- r $300 a Ç300

BORRACHA
lla-ignbeira, conforme a

qualidade, nor 15 lis. 20S000 n 40*000
BACALHAO

Pcíxclin , 70S000 .1 7r$ooo
Gaspc. ....... 93$ooo a t)4$ooo
Norucp'n os?occ ;v oSSoòb

BANKA
5ánha dc Porto Alegre,

lata de n kilos . . , 8.($oco a S7$Coo
Dita. idem, lata dc 20
kilo SS$Soo a 5o$ooo

Dita da Laguna. lata
Rrande 7_$oeo a go$ooo

iJua d>* llajali?. lata de
2 kilos . . . '. 

. 00S000 a pi?*20o
Dita, idem, lata «rrande SS$8ou a _o?uoo'O.ta de Minas, lata de

2 l:i!ns Não lin
Dita idem, lata rrande ro5í-«;o a r;$oco

CARNE SECCA
líio da Prata:

Patos e manta. .,,-,- Não I13
Mantas i$ioo a 1$340

Rio Grande :
I\*_to.i e manias. « , • t$ooo a i$o6o
Mantas. ._ ¦ ijuoo a i$ioo

Mütto Grosâo:
P-ito-- e mantas. .

2SÇ000 S* Paulo-Miuas c
KcfíuLuvs. -.-'.,-¦(
Typo lí. Grande. ,
Defeituosas, diversa!

ccdcncias . . . ¦
CARNE DE PORCO

D.i Paraná e Santa Ca-
tharina ..,,,. $i;nn o iJíoo

lão GVande .»_-,, Süoo a Sooo
CIMENTO

. fei' fe
Pipa

1C0S000 rr ix.t,,,,,
.3o$ooo a «.''¦•,>.„,,
«o$ooo ri !|Su$i,',,
4(io$ooo a 5.J.,},„.,,
4(io$r,_i, ;, 5|(,$Uuil

. -Vão Im
4?o|ooo a sooSooo
7oo?o_;i a EooSouu

.. Não li»
tíoSooo n j,r ,$000
34,000 a -,S.,io„
31?'.'.." a 3fi$,,.„
.IjOuo ri 4.'Suoo

. P'-r pipa

pSooo
DÍáso

í.|Çcoo

28*fooo

ígfooo
29$Soo
3o$oo0

Rio.

pro-

?òó 1 a i$o4o

$i)QO a S.;(io
i$ooü a líoõo

Nominal

'•¦''•s"*" •' ..í.*'*ní,<i
JJOvOüo jjojouo

M?.:co ,4$: .,

9$-'oo gj.-,,,

-'¦r-roCio ,1 sjÇooo

3-$500 II _I.«;.,,_
'55500 ijfj ,,,

soÇooo _(,$u,*o

-3$300 aj$5oo

-*.|S.*.oo _.|?ooo

8779000
777S000
76_í?ooo
;75.ooo
r^ísoo

77S$ooo
r5*.'?ooo
•Í^0$ü00
;*65$ooo
iqjSooo
íPIÍooo
1S.I.000
3os$ooo
tSj$soo

r.|3$ooo
2O5?000

r^fiSooo
•*,-.. íooo
¦205ÇOOO

s?o$ooo
17$000

53O$00O

Jl.joo
-íí/$ú(.0
2f)$QO0
.'S^ooo
•¦'7ÍS00

1308000
itíCçooo
35Ç000

IS"fooo

Tor harrica
J5.000 -

Nao lia
Hsho Da

aôfiooo —
y(j$ooo mm

Por caixa
í«oo$ooo a sioSooo
1355000 a ij;$oo(i

Poi Uio
aSSoo ii 3S1100
3S400 2$8co
2$(\oo ¦•.Sooo
..'$300 35000
2S400 2$4uo

14J000 16.500

Dova .....-,'.r.tlicdral ....
Alpha
Pyroinlde ....
Wliíte Sr ülrolhcrs

CIIAMPAGNE

Francesa. ....
rcTtt.i_t.eza. ¦ •* •

COUROS

Sola "Pciotas»
Sola ".Mineira cotnmttm"
Sola "S. Paulo", commum
Pauta Catliarina. de i*\ .
ScRiinda c baixa. , .
CüiTCcíra (o meio). . .
Atanadas, li. Grande (cada

da um) _4$ooo a e6?coo
Atanadas, inferio.- ate (ca-

i'a um) ió$oco a : C$000
Atinadas dc Campos (cada
um)
CACAU

Eahla. . . .- v ... -,- ...
Pará. ........
Pernambuco. • • * . ¦ . *

CEBOLLAS

líio Grande . ,• v . -_•
ERVÍl.HAS

Niicionac.  Nominacs
Luas estrangeiras. . , uSiooo a laoÇoòo

FARINHA DE MANDIOCA
Ue Porto Alcere:

::$ooo a c6?ooo

Kilo
Não ha
Não lu

Não lu

Cenlo
nfioo 11 ;$Soo

3J$:"oo 3J.,r-.

a.lSõoo sj$5oo
37.3"<i 37.5011
26S000 rrC?.-o
3.$oou üjjooc

ií_r,o

rró>ooo j_$,,.i-.
1$200 —

2"iiSaoo a8$jti i
'J..-.00 iijfóoj

S$ooo R-f-í-ío
!o._oo i......-.i
48*000 50S0Ú0
irr$950 135.100

1S400 iS;,oii
3jo*?uo*j 330^000

5.1 W 11 $.|Su
ijoSooo -sC$oO'j
t8íooo 1S5000.
3.300 .IÍ...-I

330S00Q ,*joÍ'-iív!
i$ioo i-,-_.'.;•<

e.|$ooo 4(í$ooo
155000 i6$;o'i

Íi2e {420

Kilo
8$ooo i2$oofj
b^..uü )'..';;.._-¦

t.íoçooo
_Joo$aoo
-'-C C$000
200$000

75$OCO
IQOÍOOO
>90$ooo

sooSooo
¦3O0Ç000

_?IC$000
iCoJuoo

M$-50

S$;oo
tóSsoo
Scíúoo

220$000

30^000

=03$ooo
X905000
H5S000
xí)6$ooo

«jfiíooo
i8o$_oo
t88Sooo

iflo$ooo
:í<oSooo
fiçooo

aooÇooo
Ic*>v'JOO

102$000
i65$ooo
tooSooo
Co?00o

,..,. RE.CI5I-ED0I-I.1 ^*VlS.\SArrecadara,. (J j ... .. '" "í.
Uc ¦

p.-

do dia 25,

irai peri,..!, do
etjrsos.-.o
'•|l!oSo$7;4

X
lido

Ü CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ

oram alia-
S7 porcos, _i Car-

Co rc*
FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

339

aquelles
.!.* ]__«:_

tre I101 .tciií qttc

eom p. p.inu cheia ile ale-

lv ;r-,.'.im ficou cpinliitiatln enlrc
. .'.1 íi^ailos \,é:<i, titcfinos «liíij.i.-.

i.'. 1 ois, r.ttcas relírtiti-sc da c.i.-a
;.;ri.i. Aii! nunca clle {ora lão feliz como cra agora. Em consciência, já1--10 fltivitlava «tc (|iie Marccila c.:\ filha de Hcliiia. Arincl!,* .igual mjste-

;-.'-o <>*.!_ cila tiitlinno braço, e que ,. Lucas attiiilmira a um sm-.t-!cs eanri-
10 jla iialurczii, fera fei;:! per Simi'!i<J'a, e, felizmente, cisa miilhcr aiu-

a vivia <* estava iprompla a ir reconhecei' a joven. Além <!'i_so fora Luiza«iv Notiza 'jiieni recolher,, a dc-venttiraiia menina, c essa íxi.lía fambem,
um.» qne cm -parle incerta. Mosm 1 que não fosse possível 'cneontral-a

;«ara «. rcconhccimcnlo (lc iMarcella bastava u te,U;r,-.inli;, da velha par-

con.-aencia,
iferia a que íòra
iiiforlunivs que

!iiesm,o.

Se Lucas olictkcessc ap
rdeiLi mais lem;po: iria 

',

na qurr.ln. N'áo era, porém,
Ma-íi-z, e linvi',1 de cnmpril-o
ie Mia para levar a cabo, c Lucas não devi.
iiüo qtre apparccessc Luiza

is ao.=_ impulso., da satisfação própria, não
cai- Siniplicia e aipresentar-sc-hia eom elía
--listo. Estabelecera um .paclo com Diogo
ti carcunda tinha uma m/ssão espccialmeti-

a abandonal-o. Esperaria por-
Souza.

ís essariioiie. o br dc uoi-sy c . carcunda começaram, as suas invés-
;..«.<-'£*. '*-ai.a um delles dtngm-rc para sítios diffcrcntes, percorrendo

.^;t'-°"tn";' l 
gl;"1 'V.1"'"0,'1*-- •"*•-¦*• espreitando, por as_.ni dizer, osro.!e,^e Iodos os mcndigcs. dando a todos esmola c a todos pedindo ia*

.'Wim decorreram muitas horas.

ííoi-sv

'iMironltartun, (¦ certo, grande numere
(' carcunda leve nvsrni. cnseio de

i.bi

de indigentes,
¦ervar que tra enorme a legiãi.c-s (lesi-raçailos que apenas viviam das esmolas que a caridade lhes enlre-

ata.-c cnciiett-sc «lc profttntlo pezar verificand-o que. o exterior ale-re c tlespteoccupado da sociedade, ern apenas orno que uma ra*->a relu-
cnle de matiz c ouro, occnllando muita degradação c muito infortúnio.

gn.-it-.las ¦perversoe.-- moraes recuihcceu elle. quantas degradações cu-
mirou, quantos tileijoc.- na sociedade cm cujo meio v:v:a, aleijões
rtit-is e hmrfHiantes do que atitselle cuii. que a natureza o dotara!...

Se encontrava qx.lqircr rapariga, maeilienta, ai*c:n:.a,
sgotada pela nfiscria, corroída peia fome, o carcunda linha

¦ ir que a desgraça não e, i só ,,. organismo mas que fora longe c
rnados. o scntimcntc', -o pudor, a ho-a«'c

irroei-
; ,1-r •

raça
abrangera com os teus
nestidad-c...

Essas desgraçada?, muitas das
<;¦ berço, algumas das quais vivia:-*,
atacadas pela Iem'vel d«n*»c*i moral
ina*s tinliant esgares e Irejeitos de r
;'i liiiidinagcrri | i.b_ c:t. ped imo-apenas e
«le pão, que lhes desse alimento por r.P:

Muitas «i'elia:-r não ciicgnriant a -

íuiripçào dir'mal as-hia, enchendo cm
'_los cemitet-ios, monstros enormes de
vorar indo: graças, formosura, mói

mais

semi _ t.irças,
ensejo para

Comprurtia-sip-lhe o coração vendo todo esse j___pcclaculo de miscria
moral e material, prevendo a serie eimnite de perigos a que estivam ex-
postas lautas desg:|.tçadas, c estabelecia ¦ iiient.ilnit^lfte um'paral-lelo entre
cilas e elle próprio, porque se v> Diogo sentia remorsos na
flcviit-rt.-, .cn; duvida, ao abandono a que fora votaüv,
iurpcllido, ao desespero que resultará tle |."k1os aqui
lhe haviam agitado os primeiros anuos de vidal'

K cm todas as ruas, cm iodos os porlacs, o cspeclacuio era'a 
mesma degradação e o mesmo ipcrigo.

Ah! nunca .He pezára toda a grandeza d':tr,uel!a desgraça, «ronto n'a-
qucllc momento .Emquanto viveu 1:0 seio delia, estava, por assim dizer,
.-'.donticcido. como que anestliesiarío pcu* laquelhi almosphern, depaupera-
dora u asphixiantc. Eòra-lhe preciso escpiivar-sc á sua influencia de-
loteria cir para longe dc lal ambiente, para qua, abrangendo com um
simples olhar todo o quadro, .podesse medir-líie as: dimensões, .perceber lhe
; s manchas, dar relevo aos ipcrsoiwgcns, anilysar-ího emfim toda a ni ms-
truosidade. ;-.'.,

-1 li foi assim que cu vi*,'i tantos annos!... jicn-ava Diogo soltán-
do ura suspiro de iproftmda tnelancholia.

Oulro qualquer passaria por tudo aquillo sem ligar importância. Sc
alguma phrasc observadora tivesse, serh apenas para achar imperlnucntc
aquella indigencia, que perseguia os transeuntes pcuindo-lhc-s esmola.

Assim decorreram muitas horas.
ínfelizirr,cnte todo n seu Imbalho fora inútil. Entre as centenas de

mendigos de todas as idades a quem d-.ra esmola, não encontrara Luiza «íe
Souza, nem ninguém soube dar-lhe inforinações d'eila.

.Talvez os meu- amigos fossem mais felizes do que cu'
carcunda.

lí dirigiu-se para o largo de S. Paulo, onde clle cra e=r.
Sr. de Boissy.

—limão. Que descobriu? pergutott Diogo 'Mallez.
—• \ad.i que possa 'interessar-

Tive o mesmo resultado.
Veremos amanhã quacs as

CAK.VES VERDE
Matadouro ,*_ «•_,.,.. chontem: srs rezeruciros c .(_• 1 iícllas.

-I;ir_.,riii;oi; fandklo 'E. dc Moüa".* c 'lon iioreos; Duriscli & r 
" 

,„ _

«' :)s nc;;«r" nr"fs: "*"•' & »i--íii,oV.

U'rÚ f |I4í'VSi
K_|.'li 

i,S| *;1':ro s c" '" «IC d,
_ ivelalliistas, _| ,-P7r... port.,i.., ,/ A- *-"5

i ,'?¦''*i 
'¦-'"•:,.UarboM. 35 vitolí.is; 

*I*' 
f>" ,]í

i o-,'*,-iVJa ,. ,' :' mi?'' '""naiiilM & M;r.

j;o.^^\.r^rc.,;u'-;v:stojaMü-::''='1'orarn rejeiados 6 t|.; c i«3 dc rezeiuni porco _ «|nas vitclfas. -S'
.^..'/i';"'11'''"' "° «-ntrçPOíto de S. Dio-¦-suniep preços: bovino, *

•1'-'S,«o o i$*3oj; .porco
í.-"n o $.-.jo,- t„r.

Preços correntes do niercaüo
do Rio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:

:-w~) i

pensou

rado _i'.

Kspccial
¦iJiici superior. .
Biio, bom. ....
Diio do norte, branco .Uno rcpular . . .Diio. «riem, do Morte.'

AfcROZ 
'esTRANGEISO0:''"

Ac-.ilh.-i. dc r3. , .

¦í IS700 ,'j
3.1-300 a

30SOOOO ij
-3Í... o

r.o kilos
o S3Í_C0

45$000",68700

•".es ha pouco ainda tinhain ddlxado
cinda «rn sonhos infantis, tinham sido

que lirecedc a eorrttpçrio physica. Argii-
intviras, e otferec-am-se cm almoeda

¦r cm troca do scu sacrifício um p:daço
alguma-, horas!
ser mulheres; antes d'isso, a cen-

s-.us despojos as valias conimuns
;s «.-eaiuuradas promptas a de-

Outras, resistiriam ás insolcn-

*\*ão 
devem.os desanimar.

L>e-pvdir:im-=e e racollteram-,
tatigados e careciam de repousar.

.N'o dia seguinte esperaram que 1,
nada.

Como sabemos, tinham ajustado reunir-se de mauli

s, respondeu Boissy, JJ o senhor?

oíácias que 1:05 traz Lucas

seus quartos, pois ambos

as aparecesse á hora convcncio-

ivestrc

estavam

— Almoçaremos juntos. ilissc o [.r. de lWissv.
Mas amanhã decorreu sem, que I.ueas apparcccssc,

_Seguiram-se as horas, uma-, após outras, e o= 1
anciosos por saberem noticias.

Ufa jã tarde quando Lucas Silvestre ...pareceu.

uoiiicns es

Dios

cias da fome quo as aguühoava: não iriV.m tão cedo para <\ ropotiso
mo da m.orle, cm taes condições utn bem •supremo. Mas, pcor do qne isso.
nwrriatn cilas inoralirrcnt-e, c entravam desde e. sa hora para t) sombrio
exercito das muitas intelizes parti as quacs se fecham todos os lares cmbal-
«amados pelos perfumes da pureia.

Uoissy notaram que elle se apresentava alegre, com um
plio nos lábios. Pareceu-lhes de bom agrouro aquelle as;*,;
íe ambos para Lucas, perguntando ao mesmo tempo;

—« "remos 
noticias boas?

Lucas sori'*u mj-sícriosanrentc,
-_ l.*„.--.rf...*..5c ;[ Ltii-a de Souza, não é verdade?

- 
,'A pergunta era escusada, porque as pesquizas d'aque!!ís liqin

íuelrc niuiiie-nto a mngttern mais poderiam reforír-sc.

e o Sr. de
sorriso dc trinm-
Kto e dirigiram*

Dito
I.IRlcZ. . . .'

ASSUCAK
Branco, crvslal. . .Crystal, anisrcUo. . ,^íaacavo. ...,,.
Rra::ro, 3" rorte. ,
Sonu-aos .,.'.'
Moscavinlio . . . . 

'

ÁGUAS MINEEAES
iVacionaes:

C.i.v.T.!".! (,,. sarrafas) ,
Laiirl.-rv (4s carrafas). .
Cambtiq-jira (4s garr-fas)ii. Lourenço (4S garraías)Silutans u8 earraías. 

'.
Lsírangcins:

Vichy (50 garrafas) . .Pçrner 130 garrafas) . .3aa don quartos), . .
Selters (24 garrafas. .I". Salgadas (48 garrafas)U Mo iri (js (r.-.rrafai) .AGUARDENTE
1'ir.i

.-C$?oo

31$700

S.l?joocc>i)on n
Não ha

3-1.,-oj .-. 3?>joo

=*!¦*..rro j8$ooo
-SS000 _..5ooo
2...000 __$ooo
-JÍ'J3Ü -'3$003
•CJ$OÜ0 2.}$oQl»

SSJooo ii 585000
56$ooo <;õ$ooo
C6$nnn tCScoo

Nominal
4SÍ000 4SS000
40$ooo 4«jfOoo

Ksnci
Primeira.
-'•n:i - t ...... .
Gros.a ...,,,,"

f>c Laguna;
Crasso

FARINHA DE TRIGO
Moinho Injleü

Semolina t
Ituda, .tiaci&nal, . . ,
NTncional , ,
üírasileira

Moinho Pluniincnne
líspccial
S. E.cop'olílo. ....
O. 

Moinho Santa Cruz
Porola .......
oanta Cruz. • , , , ,
1'aulcú.i

FEI. AO

Vt'.- Varia Alegre _ , .
IJito, iiioiri, da terra. .
Dim ídem, de Santa Ca-

tliariua ..._,,
Dito, matitcÍRn ....
Dito, dc cúrns -divereãs
Oito, mulatinho. . . .
Dito amendoim ....
Dito branco, iden.. . .
Dito. vermelho idem, .
Dito, enxofre
Dito, branco, estrangeiro
Diio, fradiulio, ideai. ,

CUMu
Fiimo etn corda
Rio Move:

Especial
«cgular

¦>!' de Minas:
Segunda. ..... -.-

rrimeira. . . . , .
Terceira

Goyano:
•Especial

FUMO EM'FOLHA'
fJo ,(!o Urande;

ia Gmarello. .._,»,

i", commum, ...',,
2*. ídem ,

FRUTAS
Maçãs, cai.*•*-*. ....
Peras, caixa
Mangas, caiva ....
V\m Kio Grande, caixa
Ditas, estrangeiras, barril

GORDURAS
Rio dn Prata, idem . ,
Rio Orando. ....
Matadouro

OLYCERINA

üriiM, sem vazilliame. .
Urutu, err: latas de 13 l|_

e 23 kilos ....
1*0ura, sem vazühame. .
I.oura, 0:11 latas de ií i|a

e 25 tálos
Branca, _e>ri vaaiMiamc .
llrrnir-.r, cri-, latas Jc 12 l',l

e 23 kíloi
Urano.- erri l.-.tas de 4 kilos
Branca, em latas dc i c

a kilos
MANTEIGA

Modecto Gitlone, sortidas
Brcttl 1-iácç. laia , , ,
I.cprriciicr. lata ....
Modesto Calor-.?, Itio , .
T- Brum
Dr Minas

MILHO
Amarollo, da terra. , .
Djto, branco, idem. .
Dito da terra, ntixtn.
Dito, omarollo dj Ko*

MADEIRA
AmerictiiOj pc , . ,Kczina, d*.i-:i:

32$4O0 a .*í:$»>oo

,.6$?oo a ,_i$Coo
Não üa

05000 , ¦,-.¦0

SOS000
.is.roo
..¦1.500
33Ç700

.S5?;oo
3..S00

3S...00 a
.15?.loo 11
Jl.oco rt
337-00 ri

35$ooo n
.74.000 a
j.íooo a. 3j$joo

ô.'*ooo a 35$soí>
34$ooo a 34$soo
33.000 a jjfsoo

100 k«.Ios
J5$ooo a rrs«.oo

Nio lin

xG5700 a•235300 a
205,00 rt
zoSooo a
aCSroo u
3,.S,íoo a
aoSooo a
2.*t$.*.oo a
9 i$ooa vi o-jSÕoo
6/$;oa a 70^00

.-rr.roo
efiS/Oo
cíÍ$,-oo
3S$000
aoSooc
40$000
-,lS,l"o
2.-.J0'

Tor kilo
i?í.)0 a t$
lírroo n ií

li oro ,1
'Z$40Q a

iÇjoo a
$6ü_í a

r$oo-i .1
¦•$300 ;i

I *.-.!('. O
ÍSoo

11 roo ii
.9.-0 n

IÇIOO
1Í200
I$000

soÇooo
Não ha

N5o ha
SO$oco

$980 i IÍ000

Ti,r lrilo

Kspccial dc peso ....
Virtf-n.. dc peso , . .
Virgem superior, . ,¦ f'HO
líio Grande
Collares, tinto, superiçr .
Dito, inforior. ....
VirRcm do Torto. , . .
Verde portuguez, . . .
í/sboa, tinto
Dito, branco, r.( uráos, .
Figueira, tinto ....
Hesoanliol tinto
Dito branco
Vcrmoutli (Ciuzaiio) . .
Portuguez
Fínncce, caixa

VINAGRE

Branco ....¦,,.
Tinto 

VELAS
Grandes, dc 5 c 6, caixa

dc 25 pacotes ....
Pciueiiris, dc 5 c 6, caua

dc 25 pacotes. . , .
Fragatas dc 5, caixa dc

20 pacotes
EfÇcoinotoras, dc 6, caixa

de 20 pacotes
Carro, caiia dc .'o pacotes
Carro "Brasileira", caixa

de 30 pacotes. . .
Domesticas, caixa do as

pacotes *
Loçoniiitorns "Brasileiras,

do 6, c. de 20 pacotes
Condor, c. de es pacotes
llra.ileira, caixa dc 23
pacotes"Urrisileira", cm laia, ia
laias

Paulista, cairia de as ga-cuíca. , ...
Ypiranga, i.icni. . , ,
Colombo, ídem
Colombo i*. idem. . . .
DIVERSOS
Agtia-raz, por' Irilo. . .
Amendoim cm casca, por100 kilos
Alcatrão, por kilo. . .
Cíiiigica, por 100 kilos .
lúihá dc milho. 100 l;s',
Farcüo de trigo, por ioo
kilos

Cartolina, por cni.\n. , .
bendirá, por ciín.i . .
Kerozenc. por caixa . .
Linguas do R. Grande,
uma

I.rriliilhos,. por miihclro
Mr*lie cm folha por kilo
Polvillio, 100 kilos. . .
Pjssas, por caixa. . .
Presuntos, pr-r HIj.íi . .
Telhas, por niilheiro. . .
Tcucinlio, por küo . . .
Tapióca nacional, por ioo
kilos

Trcmoços, por ioo kilos
Vigas de aí o. por kilo. .

CHA'

Verde
rreto

SIAX1FESTO T)K IMPORTACAO'IVlo, vapor "Seipi.in.i", do Ilorderin. .
csealali _ Carga recebida: 5 triixrr. .!«
sardinhas, 8 dc conservas, r d,., aspargos-,2 d,* enxovas o 1 dc nlcaparras, 

'« 
N'i,crlnrrt; 50 dc cognac e 23 dc cliiirr.pagni',

a. II. 'Marti; 20 dc hiltcr, 45 de vinho,
3j> de água de flor. 25 de nirier, 30 (|<i
a eaparras. 30 de cogilac o 10 .quintos dn
vinho, a ']'. ifiorges;.5o de amcr-picoii, n,.i
de bitter, 27 de Urorcs c «o cestos do vi.
nlio, a Coelho Nuz; 6 barris de conservas,
5 *de alcaparras e 4 de saleliiciias, a J.i..\,\v ra-ia.icri.j 40 caixas de rluinr, so <ij
ainer-picori, 10 dc byrrli, ,u de viiiho u12 qnariolas idem, a Delpliim Coelho; .ucaixas dc «-rnlio, a -Mberro .Faria; 1 rpiar
tola e 1 volume <le vinho, a 1'. R. i\l.'o*rena; 32 caixas «Ie vinho, 2 «Ie legunicl
p 3 de doces, a ,_,;, ),. Sansou; 11 de pel-les e 1 fardo idem, á ordcin; 7 calvas do
pelles, o R. Ferreira; 1, ,. Companhia Cal.«dos Clevcland; 1, a Adiio Caspnr; 1, :illordallo; 1, a RòUãlinhd: 1, a Cirrz SCarvalho; 7. n F. J. Oliveira; 1, a -Oui.
i.iarries 1'. Ccrqucira; 1, a J. ,I,*j.t.s; ,,ri terreira Souto; ;i c rueia nuartolos aI.tuz de Rezende; 2. a T. .Knocli; .10 cai*xas idem. a .M. Carvalho; 10, .-, ]•* Colbon; 1 quinto e íi cai.-i.i_. dc vinho, a Cli
Vautelct; II quintas, a Lebrão; 2 caixai
de conservas, a D. Ii. Orandsson: 1, a
íi. Kaln*.; so de amer-picoii, a Crirrapri-
toso Costa; 50 do coipic, 3 Carvalho Uo*
clirr; 50, .1 Lorrêa Ribeiro; 3; caixas de
pclk», a l\ Salgado; .*, a A. G. 'Magn.*
(> de palito-, e .-, do liasas, a I. I'. Al-
meida; no de conscn*as, a Soares 'llastos:
30 do azeite, a J. A. llorjes; 100 do vi-
.1I1.1, a .Angelina Siniõ..-.; 1 do teiueiüe.-,
a P. Luccnri; 1 sacco idem, a M. .\. J.n-
pes; Soo cai..-., dc vinho, a Carvalho Uo-cia; 3..0 caixas e 13 quintos, ,-i D. Cri.
iuo; 30 quintos o 30 décimos, ri Coelho•Ntirr; 23 quintos, ri Ol.veir,. V.iü; r, .'K J. S. Hallcs; 823 caixas de azeite. .
Caries 'iaveira; 2. u II. A. Ilarrelros;
-¦ •¦> '•• I- S. Saücs; roo, a Eamiro;
1 caixa dc pellea, a Rocha Lima; .. a Faria
l.ncr.Io: 2, a Guimarães P. C; C, 1, An,
tonio l_oçlm;_ 3, a Jorge Oliveira; 0. ii
í-.uí.s.hí íi: (.'.; 2, a Anlonio líoclia; i •>
A'„K: ,V'ra.: r' a ''"'-'Xties Ferreira; 4,a_ llordallo & Cj : caixa de sementes, i,
j.. C. I.eão; 1. n Sobrosa í« C; 2, a li...laRallucs; 2. n Pinheiro llllilor; 1, a Co-
ines Irmão; r, n I,. (.ornes; 1, a Atigustu
rrrreira Irmão; -', a Antônio Braga; 13 aBani Pinheiro; i caixa du couro, a A. 

'S
Is.ltte; o, a' Isnard & C; ,i, a fgiiacio
Coelho; i, 11 ordem; fl caixas de azeite, a
J. luoeli; .t canxas dir nanei de cigarros, ri
C Couza Cruz; t2 fardos (ie colia, a D.Amorim S.- ('.; 8 caixas de roilias. mcls, aC. Cork; 1 ir_i_,i dir rolhas ri Ch, Vantelet;
1 caixa de mercadorias, a Faria Plácido; 3caixa de papel de cigarros á ordem; ri,
caixas -dn comestíveis, a li. Kiilkun; 2 cai-iras do massas, ao mesmo; 1 caixa de irai-
nha, ao iiicsmii; 2_ caixa, de mercadorias,
a Jorge de Oliveira; i c;:i:..*i de papel paracigarros, ri M. F. Vendo; o caixas dc loer-
euforias, a R. Ferreira; 2 caixas do cou-
fritos, a I.elirãn i\ C.; i caixa dc papel, ao
mesmo; 5 cai.í.i.-. dc papel para cigatros, á
r.rdeor; 2on niiintos de vinho, a Mourão Sr(- '. Co, n Teixeira J-felíoj a-;, a Mourão
Cernes; 50, ri Bebiano Sr C; 100, a M. Pa-

100. a Ribeiro.«Ia Cruz; 40, o I,.
*o. a M.

4$toa a
5$ooo a

(iíorro ri

C$ior> a
6.200 a

6$joo a

4.000
5 $000

SSioa
CÇúoa

_Srr,o
65300

c.300

K*ão ha
•Não lin

2Ç300 a i$;oo
Náo h:

3S000 a
¦itíjoo a

,-$2.|0
2,t_00

b*roo a
'1S700 n
.'? 'nn n

Kâol

Í440 a

ô.-oo
lOS.ÍOO
??;oo

11 a-

Angra. . ,
Campos . .
Bahia. . .
Maceió . .
Aracaju. ,
Sul. . . ,

ÁLCOOL

36 grilo-. .
40 grauã, ,

i"o$coo t7;$ooo
i6o$ooo 165S000
130Í0C0 i5s|ooo
iíoSooo i53$aoo
!5o$ooo t_5$ooo
iso|ooo 135S000
130.000 1355000

480 l:tro_
. 24oSooo a 250S000
. aoofooo 3 270.000

Sponoc, dúzia . ,
Pueco, branco, ,
Ditn vcrmellia . .

Pinho do P.irarrú
1" oualidade ¦ ,2" qualidade . .

OI.EO
r>e linhaça, laia. ,
Dire. barril . . ,

QUEIJOS
De Minas. . .

PHOSPHOROS

Rio Branco , , .
lírilliante.-*. , , -"
rir.heiro. . , . 

',
^ pirantra, , , ,
Reio X .
Mimou. . . \ 

*,
CERA

Yp-ranga. . . .Olho . , .
Raio X ... 

*
SAL

De Cabo Frio .• -,
Mossoro, . ,
Aracaly. . .¦ , 

'_.

SADAO

Em 2- tÍjo!n3, t. .
J;rr 9 barras, . ,-

5440
132ÍO00 a i,i;$,.,oo

Nõo ha
loosooo a iCoSooo
160S000 a i6o$ocjo

ro$i*)-3 a

2$O0O
i.Ooo

$3,;o a

70*000
6;S'-'00

,he.
IJagneiro; 200, a C. Alourão;
l-'oiisecaJ 5, ri li. P. 1'onsccil 309 cairian
idem, rr Coelho .Muniz ,1r C; ioo, a J. Do.
ni:ngos Irmão; 3, aomesmoj 15, a S.*J'.r*_r'-:
Torres; 3, o Siqueira Jorge; 10 de pece.

feos. vi Soares Uastorr; 2 dc peixe, a M.'lcnscca; 3,1 saccos dc sementes, a I,. Ca.
muyrauo.

1'ílo rebocador nacional "Sul America'*,
de Cabo I*Vío — Carga rcccUda: 90.000Inlós de sal. a Miranda Teles.
___IV.,, pontilo "I.ui/.", dc Cnuo l;rio —
;.;¦¦«•'¦! ree,:„i,l,i: ;fiu.4úO kr',113 dc ral, aOliveira Meirelles.

Pela chala "Nurte", de Cabo Frio -
larga rcccbiua: 140.000 kilos de sal, a C.Si tttos

mgola" — Car.
farinha, á or.

3.000

T,a'.r

Oleiiti. virgero, cr.i ti.

kilos

^.JV.es, 4 kilos., . .'¦'.«na c virgem, cm (jolos pequenos, 3 küuieiiia e virgcin, «u ...
_.*•-¦"? ii. 1. 2 kilot. . .
J-;--necia , cm tijolos, 4 V.l.spc,:i.-.l, ,.m tijolos, 1 k.tspeciãl, idirru n. i.j kl

;tC$,.c.". 5<j$ooo
50J000 50Í000
4o5coo • _.
48I000 —
48$ooo —
47.J00 —

645oon . 1*000
çojooo COíooo
04J000 fl-ijooo

Por 60 kilos
.-¦SOuo n .|$ooo
3*000 4S300
ôf-j'io 4*300

. Tir I;i!o
|?oo a $700
5.00 a $700

l'o r caixa

-i-'.!0 Cj-jo

1.700 a i$7oo

'S«o i$soo
3|.->oo 38300
J$550 2$sso
iI"úo 1S700

Pelo vapor nacional (íCa
n recebida: 50 .necos de
dem.

_l'c!o va;v-.r nacional "Cnpivary". dc Ma-
çao.— Carga recebida: 051.1,0. t.il,i5 ,ie ca]
a companhia 'Çonimcrcio c Navegação. '

Iria Iv. dc 1'. Lcopoldina •- Carga rc-rc.ii.a: Se.; sijceos de milho, á ordem;
99, a J.ibuiro N. I.essn; .14 11 \l. ZairíMi*
70. a lí. Queiroz; 78, „ H. Costa; 11!a I . Campos; 122. a II. Martins; 48' ac. Duarte; m, a <). Moreira; 111. a Ave'-lar; 30, a l>. Irmão: 20. a Th. da Silva*.=2, a C. 1'iirhu; a_, ;, c. Pinto, 40, \\ . Jrontciro; 20:. a II. Alves; 84, a I*.ornem; 20, a A. Ii. Alves; c „ t. m,,-.
go.:_ 142, a M. dc Souza; 8. a Xri.-.nrirmão; 12, a c. Loureiro; 16. n A. Lo-mos; 10., a C. Rcguff; 15, a r,ino; 31, aI. 1'crcira;'20, a .Siqueira Veiga; rrpi d-asuçar c 10 e,lc farinha, a ordem; 1 ,0.a I*. Ilermodoff; 55, a V. Monteiro; -, ri

«; ,'• I0° ''c arroz, a O. Moreira:' 1.1,n i- Uorges; ro de farello n C. Duartec 8 de fumo, . ,\. S. Filho.
1 ria f... ]., ç.ntrai («. Uiog-) _ crecebida: 20 latas de manteiga, ã T.eftc11a .uoueio; 4 ditas, n tiaspar Ribeiro: iaditas a iorres Sr Rego; 10 ditas, .. Cor-rea Vasqucs; 3. ditas, a Siqueira Veiga;

?."¦ 
dites, a Damasio & C; 10 «litas, n«... Krheiro & C.: 10 dilas, á ordem* 1.ditas, o I*errçira Irmão; 10 jacas de quei.JOS, a Damasio fi- C; ro dites, a il. 1'..-reira Alves; S diros, a C. Ribeiro &- ('.-.6 ditos, aos mesmos; 23 ditos. a I.amasi,i

* 2r! 7 «lilos. a C. Vasqucs: u ditos,a Teixeira (irlos; f, ditos, a M. Rocha:11 nitos, a Guimarães lrr,.ãr.: ; diios, aia. ísiraiva; 11 ditos, a João da Cunha:•í (Mos. ao mesmo; .4 ditos, ao :iic.;nio;>'. drtos, a M. Saraiva; C, diios, n Tei-xeira Uorges; 37 caixas idem, á ordem:>>_ pregs. idem, ó ordem: S jacas idem, .->
I ¦ •.¦-.'muda; 3 diios. a M. Rocha; j d:-Ws dc carne, a Ferraz Irmão; 2 ditos, a'Prcitas Damas; 6 diios, a Carrapotosccosia;_ 11 cestos idem, a Ferreira Cabral-,
5 Jacas idem, a Couto & C; 10 ditos, ;,Uicnavides Irmão; .3 diios. a M. 'Silva

;.¦* 5 ditos de toucinho, aos mesmo-:
5 ditos idem, o Bcnevidcs Irmão: 1- di-*os, a A. ordem; 3 ditos, a 1*'. Puar-ír:1 Barria de camarões, a C. Cornes; 27
f.iixas dc banha, a T. ordem; 21 dita3idem, o A. ordem; so ditas, c C. Pinto
?• ¦"•; 5o.«!;tas, a I!. Albuquerque; 3 ja-cas de mhidos, a S. I.irrrr,; , diro idem.
-•rn.Tr & c*i>.8 ">'a,-i ''" !«'">• •* M-wrijo ,\ t_.; 10 ditas de lingüiça, aos mcs-«aos, 30 saccos de _*-*'_«, • Soares Das-

•lUl
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é,,.- _ odftos, a Ri "Totres-, íoo ditos, a
IMsiccdo Silva: íoo ditos, a C. Peres;
joo ditos, a vieira da Silva; 150 ditos,
« A Garotai 60 ditos, a M. G. B. or-
«Icm; 50 ditos, a Pring .Torres; Co ditos,
1, Cocilio Novaes; 40 ditos, o _. S. or-
dem; 1 engradado dc manteiga, a C.
11.110 i - latas idem, a Dublcnau;
1 lata de manteiga,, n P. Almeida; 7 dilas,
a A, B. 1'arla; 6 ditas, o Pinto Lopes;
5 <liias. ao mesmo; 14 ditas, a Hcrm Stoltz;
* ditas, a Caldas Bastos; 6 ditas, ao mes-
ma; so ditas, ao mesmo;-ia ditas, a Ecr-
t.o_ irniüo; 16 ditas, a J. .Ribeiro; 23
ditas ao mesmo; 3 ditas, a Tinoco Ma-
«.-liado; 11 dilas, n M. K. Schniidth; 30
dilas, a M, Saraiva; 1 volume dc mau-
teiga, a M. Pinto; 18 latas dc manteiga, a
Pereira; 4 ditas, a M. Ribeiro; 4 caixas
de manteiga, a A. Ribeiro; 3 ditas, a \Vcl-
dt-bcr.er; 4 diversos, manteiga, a D. Ju-
nitir; 9 dilas, a J. Teixeira; 1 engradado
«lc manteiga, a Himc; 6 latas de montei-
ga, a -Guillicriffe;* 3 caixas de queijos, a
A. Santos; 3 ditas, a Guimarães; 5 ditas,
a Pinto Lopes; 5 -ditas, a C. Ribeiro; 6
ditas, o João da Cunha; 4 ditas, a tf.
Saraiva; 6 ditas. .1 João Cunha; to ditas,
a T. Carlos; 17 -ditas, ao mesmo; 8 ditas,
:.o mesmo; 4 dilas, a 1'. Linhares; 4 di-
t,-,s, a João «la-C-iMiha; 4 ditas, a A. 'Car-
valho; 1 caixa de manteiga, a M. P.;
« ditas, a U. Alõ; 10 ditas, a João da
Cunha; 5 ditas, ao mesmo; 4 ditas, a Pin-
to Lopes; - «ÜTiis, n V. Senra; 12 ditas,
n A. Irmão; .14 ditas, .1 C. Vasqucs; 4
ditas, a João da Cunha; 8 ditas, a J. R.s
1, dilas, a A. Barbosa; 13^ ditas, a M.'."¦eixeira; r-dita, n C. Irmão; 4 ditas, a
C .Vasqucs; -7 ditas, a G. Ribeiro; 6 Ai-
tos. a João da Cunha; 3 ditas, a M. Ko-
cha; í> dilas, a-C. vasqucs; 11 ditas, a

I .mazio; n ditas, a João da Cunha: 4
tlii.is, a C. Vasqucs; 4 ditas, a 1'. 'Mo-
:_ir_: .. ditas, a M. Rocha; 30 .caixas
ric mai.tcica a João Cunha; ilí. a O, R,;
. jacas de queijos, a G. Kibciro; s, a J.
Aiuli.-idc; 2 a P. Almeida; 1. a A. Pon-
los; H, a -M. F. Alves; 4, a J. Vasqucs;-. a V. Almeida; i-., a M. Saraiva; t dito
ric carne, a P. Almeida: Cs; a J. Soares;
«, n P. Carvalho; t, ^n -?. Carlos; i cuca-
1-i-do, ú ordem; 2 jacas tle toucinho, a M.
1'oiicc; 1 dito de .uocetós. a J. «Soares; 1
cestos dc lingüiça, n A. Peixoto; 3 caixas

le requeijão, .1 Cruz Irmão; r cesto idem,
1 I,, Pcrnandcs; 1 dito -de lingüiça, a V.
...niz; t caixa de 'batatas, a A. Tcrcira;
. cesto de lingüiças, a T. Moura; i , a
..'. Siqueira; 2 jacas de miúdos a A. Pa-
r. pão.

I*. P. 'flicrezopotis: -. saccos dc feijão, a
I:. Alves ft C; 1 no mesmo; 3o jacas dc
l>.talas, a C. .Kibeirt>; _&, oo mesmo; u,
>-. A. l'into; 8, a A. Sanlos; to. n R. Quei-
r;.; 20, a C,(P. Silva-, 1. a B. Alves; 10,
IT..C0 stlc farinha a V. Carvalho; 2 ditos
,'e Fctlão, ao mesmo; ., ao rnesme-; 150
W-tas do massas, a I,cL_o f. C.j í> sacccis
¦!,: Farinha, a A. Pinlo; 6. n A. Santos;

a T. Ilni-Res; 4 de -batatas, a A. Pin-
!.- 1 do feijão, no mesmo.

Cnitarcira: ¦;.. saccos dc milho, a l*. Sil-
«clra; .17 n 1!. Pinto; 2C8, a Honrei.; 13,

A. T. Vaz; 3 dc farinha a D. Z. Mo-
r. cs: " couros, a íí. l'\ Silva.

MnrlKma: saccos de fcljiio, á or-
«lera; fi, a Caldas "Ilastos-, s, a Siqueira &
- .- io, a Cardoso 'Pinto; vc. n I»ias Ra-
mtllio; ifi. a' C. Pinto: 74. a Di.15 Raroa-
I io: i-o a Guimarães irmão; 1C4. n Jallii
Minirc; 106. e. P. Torres; 718, á ordem;•fi. a 'II. Santos.: tf», á ordea:; 27, a Na-
..ai Irmão; 23, a Soares Boatos: .27, a José
l.i.chese; 1,000, 5 ordem; 1*76 ditos de ar*
•-cz, a Antônio Cosia; iS a Teixeira Bor*
cc-s: 111, o Castro Silva; üi. dilos tle milho,
.t -Soares Cunha; 17, a «Ferra. Irmão; 34,
:,o nicshló; ., a ÍI. Vtavmundo: 27 ditos dç
r-.-iiili.-i, .1 Tb. da -Silva; ií,:n Vieira Cástroe

ó ditos (lt- milho n C. Pinlo: 265 ditos dc
i_.r-.llo, n S. 'Lnvradoi; íoo dilos de Qinen-
.1. im. a ;C. 1. Brasil; íoo ditos dc arroz, o
V. U-ianiler; _t «fiirtln. de j-arque, n J"Se
1-, Aguiar; 20. a -P. Almeida: 2.0, a John
Mnorc; 20 de carne-, a J. )>¦ Oliveira; 1.
ttixn.-.dc banha, á ordem: 10 laias idem. a
" Almeida; 17 csixns de linRiir.s a II.
,'vilkhui; í-4 dilas- de sabílo, „ ordem; 269
fn.tl.s «lo alhos, a Cardoso Pmlo; 70U
t.ins dc -carbureto, a Carlos Parcto; 4
niiiirtol-is -ti; sebo. r. Gonçalves Campos; 5.4
pacotes dt- fumo. a T. «Salgado; ;| jacas- alhos, a 1'. M. iKmtiz.

Alfredo Maio: 10 latas do manteiga, n
. Mariz; do. á ordem- G.;, a 'lcrra;
-."• íi C, Duarte; io caixas, no mesmo:
1 1 caixas de w-aiitoiga. » ordem; oli lata1"
"icm, _ ordem: -*» (lilás a Cruz Irmão:

fardo -..*-• xarque, 11 «Emilio Kala-i; ,|5
suecos tle milho, á Companhia T, e Ciu-ru.-i-
l-c:is; is ditos do feijão, a J. Pasçnoal;

; dilos, a C. Ijour.nqo; 2 jucás de carne,
-. '.S.V..I05 Muriz: 2 dilos dc toucinho, r.o
inomn; .11 dites de .queijos, no juesnío;

ditos -idem, « S. Lima Kibelrn; ó ditus,
n P. Aliui-iilii; 3 dilo", n Gulm.tfies Ir-
..iííii; 4 (1 tos. 11 P. Lopes: 7 'atas de
titaiitciga, o P. Lopes; 1 dita., á -ordcmi
.- jucá. «Ie queijos, a A. 'Hloc'.:; 2 ditps,
ii Damasio S- C: ¦; ditos, a Souza Valle;
'. ditos, a M. 'Kiliriro; iC ditos, a b.Mo-
v.lr.i: .; dilos, a P. Almeida; 4 ditos, a
\*. Senra; 2 -dilos, .1 G. Itiluir.): 4 tli-
ios, a i\ve!lar; 2 dilos, a Pinlo Lopes;

. diló3. á orilcm; 3 ditos, fl A. Tinto;
ditos, a Pinto Lopes: 2 ditos, a .. Lima

Ribeiro-; s dilos, a iPinto Lopes: 2 «Silos,
:, C. Hiiartc: 3 «Htos. a Guimarães Ir-
iiiüo: 2 ,li'os. a P. Almeida; 1 dito, a
I. -P. Go-ivía; 2 -dilos. a Artluir; 1 dito,

,. I1..C. Veiga: 1 dilo, ao 'li. .Mercantil:
-. dito, «1 J. llranco-, 6 dilos, n I'.-Coi

A propósito de duas noticias (publi-1 conlratado, como tambem um conto
cadas nos immeros de hontem c|de réis -de luz, por -mez.
an_e.101.tcm tia "Gazeta", chamando
o R.cstaurant Assyrio do indecente
cabaret, o sr. «Silva, arrendatário do
mesmo, vem .ar «ma satisfação pu-
blica.

O redactor da "Gazeta" desconhe-
ce .por certo quanto custa a organiza-
ção interna de ama casa dc diversões,
especialmente um cabarct, onde na
Europa e na America ,do .Norte fa-
zem -pagar 'bem caro os .ogares nas
mesas.

Na süa (primeira noticia, a "Gaze-

ta" diz:
Depois de largo período cm o qual

viveu inteiramente "ás moscas", a
Prefeitura fes, wm o aetual arren-
datario, um contrato ée "pae para fi-
Uio", na esperança dc ver aquelle lo-
cal lealmente aproveitado pelo publi-
eo, c a imprensa, reconhecendo quc
no Rio os rcslattrants limpos são ab-
soltttamcntc raros, ajudou, com sue-
cessivas reclames, a nova ¦tentativa de
sen 'rccrgiiinwnto. Foi quanto bastou
para os bons clientes lá appareecrcm
c foi quanto bastou para a ganância
_ a ambição ¦mais indecentes do ar-
rendatario surgirem, por fôrmas va-
rias, cada qual mais cynica, cada qual
mais deslavada.

E' interessantissimo!
Vejamos; pois, o tópico quc se re-

fere ao contrato, dizendo <_uc o mes-
mo fo» feito como de "pae 

para fi-
lho"...

A Prefeitura, como manda a lc»,
abriu concorrência -para o arrenda
.rnictito do Assyrio.

A proposta -cjuc fez o aetual arren-
datario foi dc ,.oo?ooo mensaes, ten-
do esta -sido acceite, pela razão dc
não ler apparccido outra «.ue ofícre-
cesse mais, além dc que os arrenda-
tair-ios antecessores não pagavam alu-
guel, íiem luz, emcittanto o aetual ar-
rendatario »»ão só -paga o aluguel

Diz lambem a "Gazeta", que o As-
syrio antigamente sc acha\*a ás mos-
cas. Isto vem ainda auxiliar mais o
systema de propaganda que sc tem
feito no Assyrio. Pois sc até ahi os
seus antigos arrendatários, além de
terem o Assyrio de graça, lambem ti-
nham luz e não conseguiam concor-
rencia, como se pôde explicar que,
agora, que não só se ,paga luz como
tudo, a concorrência tem augmenta-
do, como confessa a "Gazeta"?

Eis, pois, a prova da satisfação ao
.publico.

Accrescenta a "Oazcta" que c uma
exploração ignóbil o empresário 00-
tirar aos sabbados 5$ooo de entrada.

>E' que naturalmente a "Gazeta"

desconhece que os artistas dc um
cabaré!, mesmo os dc um cabarct in-
decente, custam i3o?ooo, não contam-
•do mais 200?oco de orchestra, quan-
tias eslas qttc são pagas diariamente.
Não é portanto o lucro das consum-
mações nem os -mesmos 5$ooo que se
cobram aos sabbados que compensam
essa despesa.

A empresa não encontrava melhor
opportunidade de quc esta, provando
ao publico a verdade do que do-
ctimcuta; — para retribuir á vontade
da "Gazela", na pessoa do sr. dr.
Salvador Sanlos, — vae terminar o
mais depressa possivel com o cubarei,
•não o fazendo itnmodiatamcntc por
se achar ainda presa por contratos
com artistas, mas o que fará logo quc |
ficar livro desta responsabilidade,
que será dentro dc poucos dias.

Islo fal-o a empresa, por livre e
espontânea vontade, c não por insi-
nuações do sr. prefeito, nem do di-
rcclor do 'tlieatro; — ial-o .para rc-
trihuir ti baixa -censura da ".Gazeta"

e á vontadí do sr. dr. Salvador San-
tos, aluando a islo a economia quc
terá dahi cm dcahté a direcção fi-
nanceira do Assyrio. (S. 56/5)
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106, RUA DO OUVIDOR, 106
Filial á praça n de Junho n. 51 — Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios sâo pagos no

m tf .mo dia da _r.:r.._(;„o.
FERNANDES & C"

1 
' Tclxphon- 2.051 — Norte

1718 6750 ___Jí383<~Y~718- 
J?*30"_ 383-

JL8_ __ 5(> 83

-_B_____ ^-_§J~j^ 
'•£——*"
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DERAM HONTEM
Aniígo....
Moderno...
nio
Salteado....
2- pi.mio
3
4- •
5- .

1191
.38
«09

Urso
Coelho
Porco
Loão

963
. .5G
. 019
. 48'.)

CAYMURU'
Com este poderoso remédio,

«luahiuer Tosse, Asthma, Ui-ii-
cliitc, Tuh.r.ulosc-, Escarroí dc.
sangue, Hemoptise, Iiillueiuso,
c-.ira-:e radicalmente, cm pouco
tempo. U preço dc utn írascu es-
tá 00 alcance de qualquer pessoa,
poij custa apeiià» :$ooo. Quem.
uÚ9 poil-.íí despender láo patca
qiUiüm pnra se ver livre de uni
hlál que despec-ado lr_2. a ntais -
dai verer-s, funestas íotlaeq.ten*
cias ? Este precioso preparado)ulém das virtudes mencionadas,', é
um poderoso tônico rcconatituui*-
te, e nlig cõntéui u.ircotico-, gil-
rante-se.

K-.icoiitra-sc c:n qualtiuer pliar-
macia, drocãría c nos dcpositné
— Kuas UruRitayana ot, 7 dc
-Ctcmuro 81, c Andradas 4304;,

(R 2ÚI

npim ri

15. AVENIDA RTO URAíÍHO. 15
Sobrado — Tel. 3679. N.

Completamente reformada dis.
põe uo 40 sulns elecnnteíiiente mo
bilailus para familias c cavalheiro-
de tratamento.

Boa cozinha, bom tratamento,
fraiiuo e peixe todos os dias. al-
moco on .jantar 1$5.0. Kn» assi-
aiuitura 1S300. Marins do 4$.
OS o «.-.000. (.r 567»)

AVISOS MARITI M03

rn'o
oo?
oc•o

BOLSA LOTERIGA
0UERE1S KRA-VAR KUTiACõES

COM A FOISTVSA ?
Comprao bilhel«>s na BOLSA I«0-

TIIKICA — Avenida llio llranco
1-1_, esnulnn dn rua da Assembléa

Ijíí eneonti-areis a realização do
vosso ideal.

Loteria do Estudo da lialiia! DELIJI. MATTOS
MANICURK

Hosumo doa prêmios tlr» 5- ex- í Especialidades ciu preparos
tnicçâo do plano »». 1fi, um boao- .unhas.
Ilcio do Instituto Goojjrnptiico o!
Histórico da Uiiliia e outras institui-!
ções, t-oali.uila em 29 do nn-.io jdo ltllG sob n presulencia dn dr,
Eilganl Uoria, liscal tio ptovorao.

70* estrno.ao de 19IG :
PRIÍMIOS DE í_:'*0_S A 2*105000

Agavs
Garantia
Â Real
ft Hora

195
031

3.2
.1. ris-ie

pars

.ele de Setembro 11. 58 (20 andar). |
..««a.» «a» « ¦—, ;

.rOllMlCÍIlA MElíIXO
O nnico extirminador da formigas, I

Mtrir.o & Maiiry, rua Ouvidor 11. 1C13. |

;lX________f?íí-

VIAS URINARIAS
Sypliilis c inole.tias úu

senhoras
1>K. CAETANO ,TO\IXE

Eorinado pela Faculdade de
Medicina «Ia Nápoles e luiliili-
tudo nor titulos da do, Rio do
iltim-.ro. -.

Cura e8;i;ci,il e rápida de cs-
treitamsutos urctliraer (sem opera-
ção), Ronorrhéas clironicas, cysti-
tçs .li.vdroceles .-tumores, itupotcii-
ria. Consulta? das «j ás 11 e das 2
ás 5. íjsiriío da Carioca 10, sob.

ONiCO
CAPBBITB

Maravilhoso preparado para fa-
zer cessar rapltlamcate a que-
da dos cabellos e acabar com
a -aspa.

a tin Casa Kazin, t
Avenida ltio Uranco 1..1 ~

« Casa Cirio Ouvidor it'..i
(U 550.)

LLOTfi
PRAÇA DaS MAKlNhAS

ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Geraldo 11. So, esquina dé

Avenida Rió Branco. Alugam-se excel-
lentes commndos nuibiladus para tami-
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha dc »* ordem. Com ou sem pensão
Acceita avulsos. (S 5S0

Petróleo Americano
Evita a qtiiída dos caheUos, dá-lhcr

brilho, torna-os macios e
cura caspa.

flcxiveis

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por 7°$- —

Trata-se na Casa MülUz, Ouvidor, 71.
R 1640

Papeis pintados
g Vendcm-3. papeis desde 400 réis o
galúes ilosde 1.000 réis; na fabrica da
rua da Carioca 11. 41, moderno.

J. ..-,03.

PEITORAL BRASIL
Cura a bronebite em tres dias. In-

fallivcl na tosse, escarros _ sangüíneos,
astluna e rouquidão. Drüusito: Berrini,
rua llospicio ií>. (J. w8a)

Y/íffnPF I1F IITi A'
/¦ (¦ ¦¦¦ll lil * D I I I IS 1 !¦

E OÜEHTíA A QUITANDA.ra.
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MS 3HI1.II00
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1-103 19S5 7103 12705 40128
.(1393 503119 59.. .

AI-PnOXIMAÇÕES

(/o 1

iliíos, n P. 'Moreira: . ditos, a
-.-..i.lii; 1 dito, a lf. Morélrat.a
Pinto t.otics: 3 ditos, ,-, M. l'.jil.>
los, ,1 A. Pinto; . ditos o T-,
.. tlivn, a 1'. -Lopes; 2 dito* dc 1*.
t, Ctuislantiuo.

marítimas .
VAPOR'!- ifSPlvKAD.OS

V, va Ví.rlc c «-r.es., "Vollaire". .
Nova Ydil; c escs., '"Pensjrtvama"
l'..:it>s do norle, "1'i-mliy '.
-N.-.fi Vtilt c esfii., "Itcpl.ti

litiího:
f.ntlieiillinri! e escs., " P. Gl
X.rva Yorle,-e esc, "Voltau
J'-,rtt>-, -rio sul. "Sino". . -

V. Al-
ditos, (l
: 4 ,di-Carlos;-iBiii.as,

k. j."
Bto.Iirr.

12Ü32 o 12534.
30323 o 303.'5 .". ..
37755 o 37757

DE-liNAS
12331 n 125-10
30321 Q 30130
37751 a 37/00

Todu n osnumeros tcniiit*.
33 tOm .$000.

Todos es numero,, icrrcinaiio
3 tom IS ««'IO.

03 números _.rcmiadop Ipolos
flnaos do primeiro promio não tem
direito a terminarão simplos.

ns noiioiSBionnrios J.«,«>cl-*'-»i*,-i & C.

lMI*Al.l'l)ISMO
JÀCAREPAGU..' - II.HA no

YKI.XAliOi; -- ACRE
E* enorme a procura das pílulas

Dr. Carlos Novaes conlra s :<,es (im-
paliulismo), pílulas <|tic lin» a sna repu-
tarjiio firmada 110 Acre e regiões palu-
dosas do Amazonas pela efficacin com
quc tombalcm o impaludismo en: suas
diversas fôrmas — agudas, clirouicãs
c larva.las.

A' venda em todas as boas drogarias
e pliarmacias.

Deposito: — Rua <!a Carioca n. .10,
1" nndar — Telephone, Cen!ral, .Sm.

i..w ___a*^-*-<*-3>*»*CgM*-'- _-_¦—.

«P|f*ÍÁ-.HÀÇ *sMi_»Rftit.fí--«ciO«»tt
uW^Ati^ -..! KÜ-C.KtUL «KMWÍnií\nc'-V . AL*t____ _.uttúrtr

;. I sijt-ooiwrnMjai

Propaganda
7S9

-29-5-010.

DB _________ — Tíl^FTnieo infiilllvel nn I U w O L _ns
crenncns o adultos, Applit-arto com
exito em toilns ns niolestin.i 1I1»
íii-vorc lu-oiichi-ii.—Vidro JijiOOO.
Km todas as iilini-.iiiiicins c droitn-
i-ias. l.»o». Av. Mcm tle Sá. 115.

/ Salve 30-6-1916

::,3o:o
50.. 00
25.000

10*000
10'ÜOO
10,5000

ido. cia

em 1

Vij_ c e*cs„ '»I,eon XII!"
1'o'rtas do norte, "Cefirá".
'loí.l.-s c escs.. "l.iftcr"..
1'írtai dn Mil "MavrinK" ,
Santos "Minas Cloracs . .
Xova York, c escs.. "S. I'.
furtos d" nui'»e, "Vc.r.ür.' .
Uio da Prata, " Arap,-'in-- *

! ip ÍM"!
_ 

Completa hoje mais um
anno dc sua existência o
conceituado negociante nes-
Ia praça si\

Joaquim Ferreira Vaz
a-quoni por esle niofivo cum-
pnmenlam seus amigos

Hyfflnn Sallnsti o
i.i.iz Bindl

,1

014
nio-so-5-oio s ecCTi,BTQMQMDRb»Ji

Í
Resultado de liontem:

i

ÜO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

Kctilolte-so Mllielos »1c lote-
lias uurn o inli-rioi-, ínediaulo
o nprfcc »lo Co»'»-olo.

llá-so vaiitii.iosns «loininlssões
nos srs. cnniliist.ns mis cncoiii-
iiiiMitlns suiioi-iorcs a lOO$O0O

—— Una Sncliet n. 14 —
115AXOISCO & O.

mVm%mammmmimj*amm%tmmamimwamam^

AVENIDA
Vende-se com seis casas, em P.ota-

fogo, rendendo ..So?oo0. Trala-se com
.llicrlo Pitanga, ú rua Buarque de Ma-

cedo 6.. (R- S£3W

MALAS
rittem quizer comprar malas boas e

baratas, só na "Madrilcuhá" — Marc-
chal Ploriano 140.

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Sairá amanliã, quarta-falra, 31
do corrente, ás 12 lioras, para
Victoria. B.liia, Maceió. Recite,
-tibcdello, Natal. Ceará, Tuloya,
Maranhão, Pará, Saiitarem,• Obi-
dos, 1'itriiitins, ítacoatiara c Ma-
nãos.

LINHA AMERICANA
O PAQi'1-.VE

MiS 1.6»
Sairá no dia 7 de junho, ás

1.» horas, para Xova York, esca-
lando na Bahia, Recife, Pará <
San Juan.
AA'1'SO: — As pessoas «»u o

tos levar ou recelior imss aaolvos, tloverno
tio Inairesso ua secção do «frafeuio.

LINHA DO SUL
O PAQUETESÍRIO

Sairá sexta-feira, o dc juuln*,
para Santos, Paraiíaená, Antoni-
na, São Francisco, Iiajahy, Fio-
niiuopolis. ltio Crande e Monte-
vidéo.

LINHA mTsERGIPE
O l'.-\t"il'r-'.TF.

Sai:
nho,
Frio,
Areia.

quinta-feira, 8 de ju-
ir, íC lioras. para Cabo
Victoria; Caravellas, P,
Illiéos, llaliin, Aracaju,

I'(-:icdo,. Maceió c Kccife.

Oiioiriim ii* á bordo dos pnono-
.soiu-itnr çnrtoos

ACTOS FÚNEBRES
José do Carmo Leal

í Antônio Mornos tia Silva, o
íjuiza Mornos «Ia Sllvn c fi-
llios. Manoel Jono <lo Ilrilo,
o Caruioii do Ilrilo t- filhos,
Autouia dns Dores Iiotil «'

Miu-ia tlns Dores líodricucs o fi-
lhos, jirofiíndunioiito rcoonUciüdos
a todas ns pessoas uno Uies trou-
xorain o ernudo conforto «lo sua
tuiilziido nn oceasião «ln fnllecl-
monto do seu idolalrndo socro,
pao, esposo o tio JOSli;* DO ÜAK-
Mf) IiKAL, o de novo convidam
paru assistir 11 missa do 7" dia
«nu-, cm suffi-nclo da sua almi».
niiindaiii colobrnr na eare.in de S.
Prnncisco do 1'nula, «iuiirln-1'eira.
SI tio eo»*ri;nte ús 9 horas üa ina-
nhã. o por esto neto do í-elitiião
so CQlifussmn suniniuniento ntrra-
decldos.

(C013 3)

CHAPÉOS

t.Ktnt.rr. e esríf.. "Demerara
Calláo e -escs., "Oron.". . .
Nova -Yo.k, r rsc<.. "Olnncli.-i
Porios do norte, "Jupilor . .
Inglaterra e oses.. "Urina" . •

* A POI) PS. \ SAU:
P.iríos dn norle, "Caiiii-ary", ,
Portes do norte. ".SerRMic"., ,
liin i'.a Prata, "ryriiicnsY . .
IV-rtú*. -iio norte, fcOl uiUV . . <
.lunliu: „

l.ii-erpintl e est^., "tlrons.t . .
«-.-ar.iiii' c t-st-s.. "lininava'.

K;i« d.i Prata, "Voltaire". . ..
S. Kiíielid e es-..-. "CaraniEola
IÜ.) «Ia Praia, "l.emi XIH",
r-.i-I.M ,«!.> sul. "Ti-.l-.-.';. .
Uccií» -¦ c^cv,., fc-Mur'inlio . .
i.'..fiie-.fiai e (ws- "l''a"liy" .
:.;.-,f;í,- e ese'.. "'i.iimhy. .
IVrtns «lo sul, "lt. .«era". ,
Kiu -Li Prata, "r :nrr". . , .
«r.itá -e .cs:s.. "Mnssora*. .
»!!-„it!ilu ,e cses.. "It.-.ituli.-.". .

ANITOATi J)0 l»K, MACHADO
E o melhor remedio, por via, gas! ri-

ca, para curar a :..-;.liii.. K' de gosto
agradável c não tem
em t|i»alt)ucr jiliarmaein

i'iii:vini;\ci.\
CAIXA PAULISTA DE PIíNSOUS

Secção dc Pecúlios
Tendo fnlUcido na cidade dc Pelem,

listado do Pará, " nnitualista Antônio
Jnsi: Alycs, inscripto 110 Pecúlio Kr.pc-
ciai, rogamos aos sócios pertencentes ao
mesmo pecúlio, realizarem a entrada da

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Sal toado.

(lato
Tjnro
Macaco
Coelho

PREDIO
Vemlo-s. na rua Nossa S. de Co-

pacabana,, apor 2: :üoe:?cno, podendo ser
metade a visla e -metade conforme sc
combinar; informações ,por favor com
¦o sr. Mario Guimarães, na rua Ouvi-
dor 11, 145, c::?.i P,evi!ac(|ita. (5543 R)

¦SÍTWWWV-*'*''

GONORRHÉAS

Ultiintis modelos, cm seda, veihulo,
tafetá, a 10?, 15?, 20$ 'c =s$ooo. Tin-
geni-se, rcf.iiiiain.c palhas, jilumas, ti»-
erettes. -Mme. P.os, rua «ta Carioca, 10.
'Vceeitam-sa aliumias .para .chá.iéos.

1*51.16 '¦'1

MOVEIS
Vendem-se uma mobilia dc sala dc

jantar de canclla com mármores de cor
c cadeiras de palhinha com -encosto rte
couro, uma mobilia de sala de -visitas
d-e peroba com encosto estufado de seita
e duas camas de solteiro, á rua de São
José 110. (569B IO

Variantes
70-72—57—^20

nio, 20 -ii - 016

infallivel em 3 dias.
usando "Conorrhol".

rante-se a cura completa
um 5Ó,firtsco. Vidro, _.ooq,

cura
ardor.

sem
Ga-

eo-.n
pelo
ral:

_T_.íH____-Wf>___._t_Eri5\ry

de ;.St,oo d i.l ,. do1 qwoia
! correnlc. I

dieta. Vcndc-sc Kio dt Janeiro, io d.- maio tle 191(1.

|__.._.... íd^clr!";,i!
DECLARAÇÕES j

l AfiERS
184

riio-20-5-9IC.

Agnda (lo Ouro
P.50S

l Oc»
ia-

nio—_n - ;u_ .s :>cg.

ESPECIFICO
x>___

ANEMIA E -fliBeRCULOSE

\::lal c cie.*., "fl-ipllia."
l'i rios (In l-.iillt*., "Para". . , . •
Ins-lat-n-n o escs " Araffum" . •
\,-a Von- c .escs., "Minas ;(>era.... da Prata, "O-car Krçdrlk .
Ueciíe e escs., "OjnptxMí . . .
li-.] da l'r.-;ia. "Tienieram .., ¦
U__:cv.'d-_ c eícs. "Sino . .'¦ i*:'Í:!'í-t:i p cíics. Oroní-a . .
Kio da Praia, "Urina"
I.auuna c ese-i., ",M .'rinlt - -

immà_

VINHO BE00Neinyir.iL
<n»tM_jia_aca_n___g_!__r3*g**c^^

3_L_WÃ ARAUJO
•iaaoage*-_^--__**_--_--_--__**3iftt^

Caridade
403

Correio S$5on. Deposito -,'crí'
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes. (,2 — Uio de janeiro.¦mm%mmmBeammmmm*m

PLUMAS, BOAS E ÃIGHETTES

BIGYCLETA
Ventle-se uma liara corrida, quasi

nova, «lc afamado fabricante, á rua de
S. Jo„ n. "o, loja.. (ãc09 S)

Amalia Zozima de Oli*
veira Pernambuco

(.10o DIA)
A familia Pernambuco convida

seus parentes e amigos para as-
sistirem ás missas quo por alma
d-e A-MAMA ZOZINA DE OU-"VEIRA PERNAMUUCO, mau

rezar na nintitiz de São João Pa-
ptistn da tagõa, hoje, terça-feira, 30 do
etureulc, ás o t'|a lioras, trigesimo dia
do seu fallecimento, confessando-se des-
de já agradecida aos quo compareceneni
a ,esses .actos .dc .religião. J 5441

tf*.

dam

Libania do Carmo
Ennes da Silva

I Mvosotis Ennes da Silva Ma-
nhó' partecipa o faUeeimeni. ae.
sua idolatrada mãe c convida as
pessoas dc sua amizade para
acompanhar os restos mortaes

que sairão da rua do Hospício, 233.
para O cemitério dc S. João Baptisla,
ás _ horas da manhã, pelo que se eon-
fossa grata. <> S««

Isabel Amélia Torres
Eduardo Dias Torres agradecet ás pessoas c parentes e amigos

nue acompanharam os restos
mortaes da sua cxtreiiiosa esposa
ú ultima morada, e de novo con-

vida para a missa do sétimo dia «|uc
=eiá rezada na igreja de Nossa Senhora
do Rosário, hoje. terça-feira, 30 do cor-
reiile. ás o horas. Desde já agradece
antecipadamente por esie acto religioso,

(R 55081

Leoncio Augusto
Vianna

FOG-ISTA

i

t

PREDIO E CHAGARA
Vende-se o da -rua Santa

a ,|6.(, com grande poma'
Alcxandri-

c cxccllen-
.... foille dc agua ir.scenlc. Trata-se
<;, direclamentc com Estacio, na rua
da Alfândega u. 23, sobrado, das ç
ás 4 da tarde. (51Í1__.

mijem-!
.ete d.

ftbrica
ctiibro,

(553-1
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fíanítfll í^ilfiral
umo dn_ promíos da loteria
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"a i:'.i:iíaci:m;.\.si.'."
eo", Ci". 62". 6.1" pceulitis l-atjos, uri Sirie A

37°. 58". 5"". »'¦•" '.«•' Sitie B; r'°, S-" 1
e ...!" nu Série C. ... Hoic
Hã.i convidados to.us er, socios-pruuciros ; „.„;„:,,.'

Cotitrihiiint_s e CoiiTibiiintes. d:i Série, de compare
io:ooo$ooo, tuscrtiHoi. ¦•rrjpectirameiite r.tu os* nji^afO,
dias 21 de janeiro «!e kjií, ,iü dc janeiro | Pilho, 1
de ioi.., ili de fevereiro (le 1.15 c is de;
fevereiro de nnr.: «Ia S«'ric de 2q:ooo$ooo,
inscriptos respcctivaiucttlr nlí i»-5 dhi-i _6 tle ,
novembro «le 1014, ,111 d. tlczemhro dc H)i.|, |
.-: tle janeiro ile i«,u. e 17 dc fevereiro de
K,it; tia Série de 5o:ooo$ooo, inscriptos
rt.si.t-i-.tit-aaicnle até cs dias 17 de janeiro ae I
n)i0, .10 de janeiro dt: _»>tG c io ue março
d. lom, a mandar tragar, dentro do prazo de .
_o diar. a pintar da ureocnle «lula. directa
incute á Sédc Social, cm ltailiaccna. m
quantias rcspectii-r.mcutc de sc-.c. quatorze (
truta mil réis (;$m.o. hSuoo e soSooei
«uiolas devidas pelos tall.-imcm.i5 dc .nossos I
consocios sr..: Horacio Ititieiro lia fcilva. ;
oceorrido cm Carmo du i-r.inahyt_. neste |
l-i.tfido; .Toai|itim Soares ,!.: Símia, occorrn.c :
em Arcado dc Patos, ncsle l-.stado: «I. Otn-!
lia ll-.-r.ert. oceorrido em Cosmopolis. »*.**- j «'.o
ta Io de S. Paulo, e «1. Antoiva Martinho da ¦ convido
Silveira, oceorrido em Mr.rHli... Uslatlo «Ia ,l>n j;
Ualiia (SftRIR A); Antônio Pereira dos
Santos, oceorrido em Sr.nlo Antônio «.:.
Üloria, neste listado; ¦!. l-.stlicr Alvares
Vieira tie Castro, oceorrido e:n lunty da
listrada, neste listado: Horacio Kibciro (Ia
Silva, oceorrido cai Carmo dn Parnnnliyb-i.
r.eifle Estado, dr. Olympio Teixeira de Oi-
vira. 01 corrido cm .araivi.la. ntsie l-.síajlO
(SElUl-i 11): d. Balliinn «osa.-do '.Rosário,

oceorrido cai Al.aclé, neste I-.sta-.l_: enro-
nel M.irccitino Mendes «-,u-«aáii occorriilo ra
Connuisla. listado da Uahia. c d. t'lf'-
lilir.::.i Krzcnilc, oceorrido na Serra
ir rr:.1!!, iminictpin dc 'lítílro Kioí,
listado (S-Klli O. .- ., ,

Aproveitamos a opporlunidadc nara
liíicar aos sr_. consocios dc que n
uaRüiuetilos devem, ('.'ora avante.
_lircc_in„tte nelo Correio Ccein desconto
rcmcclivo usrle). visln como ti.ram
midas todas ns ARcncias llaneanas
DAUllACKXliMSii". .

llar!fa.*cua. 15 de mau- dc i.io. —
ríf/pfíu, .

VUKVIlíli.VflA
CVIa.V PAULISTA DE PI.N'SOES

Secção de Pecúlios
Ten-lo fallecido er.i Santo

do de São Pattlo, o
cintlio de Oliveira, e
lano de Pernambuco

LOJ.:. CAI'..-. \.>iis.\i>i-:
Kli.VPKUX.U.

ir
ituciito
— ti

dc todos
secrelario,

os
Jesc

. peço o
Ilr.:. do

.S"_l!!V.
(J 56.5

Fluiiiiüeiise
8617

Opei*apla
8848

CUM BUDICÜL
Do GO_-K_I__A CIIliOXICA ou

l!í".('l-',X'J'l-.', em jioucos dias, por pro-
cesr-os modernos, sem dôr, garante-se o
Iriitam-onto. Tratamento da syphilis.
App. CioC o ty,.',. Vaccir.as àc- Wriglit.
A.--s!-n1lil.n. .4. das i'- ás n c- 12 ás i!l.
SliliViC»» KOCTPRNO, S A - IO—
-- Dr. 1'cdro Magalliãca. R 5C98

PIANO
r, :o:.5 Vcndc-sc um cm ipcrfcílo estado, i

ver _ Iratar rua Anua Barhosu n.
Meyer. Cj

Estudantes ou empregados no
comniercio

Aluga-se «ma sala dt- frenlc, c 11111
quarto', cotu mobilia, ou sem mobilia.

rua do «Rezende, 7í>- u-ne'

Joanna Corrêa Gomes
Virgilio Pirjlo Corri-a. Ilci-mi--

nia Comes convidam seus parcn-
tes c anrige. «para assistir í'i
missa de sétimo dia que por alma
.lc sua sempt- lembrada mãe

JOANNA CORRÊA GOMES, mandam
celebrai- na capella do cemitério de 8.
loão Baptista, hoje, terça-feira, 30 do
corrente, ás 8 í|s horas, agraileccmlo a
todos nue comparecerem a este aclo «V
religião e caridade. J 5-1-i°

D. Antonietta de Oli-
veira Castello Branco

Após ni'oloii_n»los soffrl-
jii.ntos, fiillcccu Iioiilmii. ás
16 luirns c 45 mliintns,
Ü. ANTONIETTA DE OH-
YI.1UA OASTBMjO JiltANCO.

nsposa do 1" tciKMito d«> Hxorolto
Luiz Euzcbio fto IMello Onsttíllo
lliniico, ..-'.. - <_ .

O onU-iTO saíra boje, ns 1- li«>-
ras. dn i-ua I). Pôlixcm» n. 70.
insi» xvii. o dc. uni''» ",^•'"¦!!<:,:,í,
dc S. «Toão JSiuilist:». (h &<>!>.>)

dc. novo parti,
sétimo dia terá lo-

de
(5.(89 J)

t

IIO ARSENAL DE MA
RINIIA

Sua familia ngradece eterna'
mente a iodas as pessoas que »e
dignaram acompanhai-a de qual-
(píer fôrma uo doloroso transo
por quc passo

cipn que a missa de
gar amanhã, quarta-feira, 31 do correu-
le, ás 9 horas, na matriz dc Santa Rua,
ficando mais uma vez gratíssima ao»
quc comparecerem a esse acto
gião.
_______________

Honorio Pinto de
Almeida

Georgiiia Pinlo de Almeida,
Xué Pinto dc Almeida, Malliilile
Bittencourt de Almeida e filho-i,
Noé Pinto de Almeida Filho c
familia participam a st:ur. parei:•

les o amigos o fàllecinicnlo de seu
querido marido, filho, irmão, compadre
e tio, HONORIO PINTO DE AI.Mlil-
DA, houtem, ás G horas da manhã, cm
Mendes, e convidam para acompanli.ir
is seus resios mortaes, hoje, 30 do cor.
rente, ás 0.30 da manhã, iparlindo o
fe.retro da .Estrada de F. O. do Urasil
(rínre da Centrai) para o cemiterln
S. Francisco Xavier.  f..ii*7J)*»^^!r-j.'^-iteSSW*!tf9TCaq_.--WK^ "<ll

1 T=l-^XtYBJHUIX'}mU ¦*.»«¦».-«

i

VENDE-SE NQ MEYER
Um

le |10'
I.op.s
84. lf

terreno medindo 11 n*'*. do fren-
',3 <k- fundos, situado na rua

dà Cru;:, entre os .predios Ro e
piano, limpo, com algumas ar-'- esta-

Dias

11 EX.-:. MU.: CAI*:. lUíXíllOlfE
VATiT.__iDAl.13S

IIüjc. .sess.:. magna de inlciaç.:. —
De (.nic-.;'. do Ira».:. Vcncrav.:. pico
o coniparccimeiito d. Iodos os llrnt.:.
do «liiadi*.:. — O Secr.:., Sousa.

CR ?-l" 1

ÍUMANDADE 1>K S. CIHilSI*IM t.
S. ( Hül-M ,\IAXI»

M ES A CO XJ l' X TA
t" cor.vocação

•ilem do nosso irmão

nio» 27-!
;— *8-03-„t*-95
—010

rtoB-Bti Ocsüjf-Sta
¦ Mt-dium vidente c errado:-. Consulta
em tudos os sentidos, descobre qualquer
tegredo por mais oceulto que esteja,
fazendo (lcsappiireccf ns ntrazos e riva-
lidades da vida. lias 9
dns 6 ás S da noite

Americana
660

ift-liio
! 

n. 11. sobrado.

is .1 da 'arde 1.
ua Senador Eu-

J 3384

vares fru-t-iferas, a um instante d
cã" ih'1;is ruas Joaquim Meyer 1
da Silva, e -Matltcus; e a um instante
da Coca do Matto, «pela nta Aquidabaii.
locar saudável e õiiiefo, Acceitani-se
oPfertas, ina n-,a Bmrão dc «M-esquila,
oof.íAi.ditrith..'). ou (10= c. I. (.= 5-'«) R)~~Ml 

HENRIQUETA
Partioi-pa ás suas distineta. ami..r.s c

freguezas qitc mudou o seu alelier de
chapéos .p.ira senhoras, da rua Gonçal-
ves Dias n. ir, sobrado, fparn o largo
da Carioca 11. '6, 1" andar, onde aguar-
da a coiilinua.rio dns suas honrosas or-
c!,-ns. _'5__JÍ _i~ 

TRASPASSA-SE
Vantajosamente o contrato «I- nm

predio 1:0 centro eommcrcial; trata-se
á rua do llospicio 11, 11S, sob.

(SS"* R>

participa "os seus amigos e íregucíes
que se acha sempre preveniria de
flores para qualquer encoiumcnua t dc
oorôaa «le fiores naturaes, á rua (jon-
Kilvcs Dias li. 38, Telephone 11, -fS_2 —
Centrai. 3„«_

fiermenegildo Gomes
da Silva

f Mario -Richard da Silva con-
vida a Iodos os seus .parentes e
pessoas dc sua amizade pnra r.s-
sistir :i missa de seümo dia pelo
fallecimento de seu prezado c

nunca esquecido líKKMl-.XI-.GlYTK)
GOMES DA SILVA, na egreja dc São
Francisco dc Paula, âs 9 horas, amanhã,
quarta-feira, 31 do corrente, e por esse
neto, penhorada agradece a todas _as
pes-ons quc acompanharam até á ulluii-
mornd:.. J 3('-3'____¦*_________¦______*_!«----

Maria do Carmo
Peixoto

BENZ0IN
11
das
pela

ira o ci:
aiaos, 1
uavr.lha.
sSooo.

RANCKI,.

1. IIr:.*_mc.-to cln roito f
ofrer.ca .1 pelle Írritatl_

Vidro 4*sooo. Pelo Cor-
Perfumaria OK1.AKDO

PALACZTE
Salgado

4 salas,
Aluga-se o melhor da rua

Zcilha n. :,-*'¦, com 6 quarlos, .
copa. benheiro com agua quente e fria,
próprio para faniilia do tratamento.
Pódc ser visto a qualquer hora, por lei
uma pessoa a tomar conta, (61R0J

GÃQ OE VIGIA
Vende-se ura exclusivamente pr.-a cs.t

fim com treis c meio anno.. de edade,
cor rajada, r:i.;a lobo, medindo 1,10 da
comprimento e 70 de altura por nome
Leão. Pnrn ver c tratar eom Oliveira n
Estrada Real dc Santa Cruz eií_. Marco
6. Ratigii*. (..841 .li

t
Hio—_í

cdor,
todos es irmãos graduados e

'.dniinistrativn a comparece-
retn ,na quarta-feira. 31 do corrente, ás

Ci-
neste

feito

fiuirn-

/( D:

16 i|e hora:
d.i Irmandade
_-. r.enetlielo.
proposta para
apresentada
administrativa,
corrente mez.

Rogo a V.
Secretaria,

U secretario,

1 egrejaConsistorio «1;
tle N. ,S. tio Rosário

afim dc resolver sobre a
is obras da nossa egreja,

escolhida pela mesa
cm s:n sessão de 23 do

Ain 
A l>?Ã_n~Ã. ! 1 ^^___^-_-.Í^__^^^Bhís__^' m

Alcides Pereira Peixoto, Ma-
ria José Cordoniz, Gertrudes

K^rriiira dc Almeida. Joaiinita
Hoppik Peixoto, marido, mãe,
pae, tia, fO(jra o demais parcn-

»««! «Ia f«nada MARIA DO CARMO
PEIXOTO, agradecem a todos os seus
parentes c pessoas de sua amizade que
se dignaram .-. acompanhar os seus -res-
los mortaes ;i ultima morada e dc novo
os convidam pnra assislir ú missa dc
sétimo dia, que será celebrada na egre-
ja do Divino Salvador, á rua Derquó,
estação da Piedade, amanhã, quarta-
feira. 31 do corrente, ás 9 horas. Des-
de já antecipam agradecimentos a lo-
do.s quc comparecerem a (Ste neto dc

SR. OVIDIO ALVES
da freguezin dc Rotil.cllo — Ancora dc
Minho (Portugal) — Manoel Kerreir,-.
pede pnra procurar. Avenida Mem dt
Sá CS. loja.

EM GASA DE FAMÍLIA
Aluga-se uni esplendido commoilo cm

cetilro de jardim, com entrada indepen.
dcnle. Una liarão de Ubá 11. 107. Tf
lephone 1013 Villa. (516. R)

NEUMSTHENM
Ku soffrl hnrri

rante muitos annoí
quanto me indicavam
pequeno allivio. Hoje
mente boa. graças

men!

C.

.'dio Ii

C. não ft.
maio de

mo. so-ã-ínc
1

larcm.
10: ti. —

Uas t/iiiiJ.
(J5fi0. 1

rantia Feder
1(0?.:.

OU.
Convida

eosono
.i'i.mio
.03000

20.000 .
IOS uu :
sjouo !

'"••.ZI.NAS
?,...", .-1 7ãG0O

t. .v..-1 u IÍ8H7H
-,:;:.; u 4\i«tí0

r,RNTBNAS
T-.-.CI a 7:if.01 

1 •::.«:. 1 t» HfiOfn» 
ó.iUI t» ííãUO
'««.cr,«isnúmeros torminados c:n

.: lom usnoü
Todos os namoros terminados cm

1 têm 1.0QJ oKoepiaando-se os terrai-
nados ein 01.

«i ii.en, nt, .-.icrníi. /Ifrt-iorl Cosrne Pinto.
O dircclor-preatdciite, Alberto Sarona de

Fonsectt, #-
. O dirc--lor-assi?'er,!e. dr. Antônio
Olmlho ias Santos Pire', vi.c-p.esi-
«lente,

no lista-
riem Anionio J«-
m Recife, no Es-
o sócio João Pe-

„ de Mendonça, inscriplos no pc-
ct:!;o Pr-pnhir. rogamos aos so:;o.- per-
'.no-ütes ao mesmo pecúlio, realizarem
a entrada das quotas 110 valor i.e rs....
jn.ooo, alé o dia 30 do corrent;.

Rio «le Janeiro, 15 dc maio dc 191O.
... ,-i dirccloríft,

CAI'.:. CAVRü'
. IX» MEYER

s OObr.:. paia eliit
<Io cnrretttv, ;'is :

., plorcntiuo Arai
M.

Repr.:.. cm 31
r::i — O secr.:
Miidor.co.

ri.iT 1 riiEDITAES I

W

om íórma dc pilnhis)
mnis poderoso especifico pura a cura da Syphilis

do todas us doenças resultantes da impureza do
-, .lllj.ll o,

O DEPU1ÍA.TOL (¦ immiucnlcmonte superior nos
seus cITeitos a iodas as injecções.

Garanle-so a cura.
Tuíjo eom 32 pílulas, 8 o 10 dias dc tratamento, SSOOO, pelo

Correio niais -inci ri-is; (', inlios, 27.000, polo Correio mais ISOoO.
DEPOSITO GBHAIi: Píiarmacia Tavares

(VI, Praça TinuU-iUcs, (J*. — Uio de Janeiro

Anna de Azevedo

f
.ada
quar

¦Heitor 'lobo. participa o falle-
cimento de sua tia ANNA DE
AZEVEDO VEIGA c convida os
parentes da finada liara assistir
á missa de 7° dir.. «|Ue será re-

na egreja de SanCAnna, amanha,
i-feir:i 31 do corrente, ás o horas.

(S 561"

llio- 916
. „ c. ^ ^^,-í...- m <aJ! JL

IIH.V.:. "COJniKKCIO 13 A-l-TI_S
Coninnuiko aos -RRc.p. :. lir.:. <*ue

h.-tverá hoje. á hora cosltimad., sess.:.
(•x'i-aor[línari:i, ro.f:uKÍo-lhes o seu com-
paru-imento. - », secr.:.

1,03.'.. CAI'.:. DEZOITO
i»i: ,11 i.iu»

nico ao? OObr.:. desta 0;f.:.
:, ás li horas, rcalizar-sc-á a

, ile eleições geraes. — Duarte
Estrella, secr.:. (S. í70V

BI-»'.:.

Cotnmt
que, hoj.

iN:n:.\i'i-A'ciA da gcekiu
COSTURAS

Dislribukúo de Peças de fardamento
3 • manufacturar, ás costureiras mr.tn-
«dadas sob ns. .01 a Soo, nos dias 20
c 31, ate- ás 14 heras.

I (}., 27 de maio dc ipio. — «-:.,)!-
Epainir.ondas Cunha.i;,o

i»n:i:cToi:iA de coxtaihxtoa.
de da (;i i:i;i:a

EXERCÍCIO DE 1915
Communico aos interessados que os

pagamentos referentes ao exereieio dc
1915 serão effectuados por esta secção
atéás 14 hora* do dia 31 do corrente.

3* secção, 29 de maio dc 19:6. — O
chèfc, Icronyino Trincs,

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA -

Casa para familias c- cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica.
mente mobilados de novo. Acccssores,
«entiladores e co_i»h_ de 1* ontem.

End. Tclc.r. "Giandliotel"

Em ?
SITIO

Gonçalo .-nde--
th- moradia, bonde í poria
Rural Fluminense. Tem pc
e mais arvores fruti feras,
mesma á rna Kilo lY.aiTh;
cido de Nictheroy.

uma casa
da Tram.ay
picr.o pomar
Tr.i.vsc na
;.j. S. Gon-

(A- 505.I)

GABINETE DENTÁRIO
Alue

hor Preço medico.
gi..i>"«_n;

Rur, Llru-
(J 5'J'iO

BANCO LOTERICO NEGOCIO OE OCOÁSIâO
11, llosnrio 7-1 r 11. Ouvidor 7G"O PONTO"

130 — It. OrVIDOi; — 130
Silo as «usas ouc offercce»»» »»s

maiores vantasons e tíuran-
lins no nnblico,

ALERTA
F-aniontas r.ar.-. ítantiar no jogo do

bicho, não falha. Preço dc um Eanto-
mas, i$ooo. Ci cento -fojooo. Precisa-
íe de depositários nos Estados. Rua
Cassiano, íí, CYria. Pedidos a Gastão
Vieira. (? I4T.'

Precisa-se vender, com urgência, por
metade do seu vnlor, um predio d.- so-
brado,' eom paredes dobradas, cir. freu-
f. dc rna central, ( de . rende futuro,
com loia para cpui .ucr neROcio. c bons
commodos para í.-tmi.a. Pura vt*r c tra-
lar com C. <U Oliveira, á Estrada Real
de Santa Crur. e6_ Marco (k Pangu.
Não se admiuem intera..diário?.

CJ. 5540)

MOOÍSTA
in:, do Nascimento participa a
munas c frc_ucz_s que se mu-
r, a rua do Lavradio n. 165,
ttende-se a domicilio. (3 5="-3

Canto do Rio -- Nictheroy
A!uga-íe a casa da rua Vera-Cruz,

322, para família de tratamento, ,ier!o
dos banhos de mar, Para vis-, na mes-
ma c iratar na rua Gonçalves Dias n.
_o, com Edmundo Carneiro. (..180 J

OURO
Compra-sc qualciu

ouro. brilhante.', e jc-
Iheria Diamantina, á
11 . II-.

ildaíe d
5, na Joa

: Setembro

José Joaquim da Costa
Seus iiihos, cunhado, nora c

neta convidam 03 amigos c dc-
-n.is parentes para assislir á
missa de 7" dia quc. por alma
dc JOSÉ' JOAQUIM l'A ÇOS

TA. fazem rezar amanhã, quar'
11 do corrente, ás 8 i|2 h
triz dc S. Joaquim (?.

: desle mal du.
tomando tudo

eem ter lítlt) un.»
uclio-mc perfeita-
un: remédio (pie

uma cfiSr.,-,]i_,v]e me fe. conhecer. Éffi
n-íradecimento, indicarei nos que sof-

sejam, anemia, moléstias nervosas.
palpitaçúes do coração, etc., como po.
dem recuperar .1 saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 3__,
Rio de Janeiro

CANÁRIOS
Vcndcm-se superiores promptos

a nova criação. Rua Nova de S.
poldo n. HS, das 7 ás n horas.

Leo-

,-feir;
n'a ma-

rjhrisíovão),
ot. (S565-!

Maria Rosa Teixeira
4*

1

».. seira ,'\ll( seus
filhos convidam seus parentes e
amigos a assistir á missa de se-
limo «lia que em intenção da alma
dc sua idolatrada esposa e mãe,

MARIA ROSA TEIXEIRA, mandam
lebrar amanhã, quarta-feira, 31 do

il_ horas, na matriz

P. »r

Doenças ía pelle e venereas —
Pliysiotíierapia

Dr. J. J. Vieira Fübo. fundador e dl-
recor do Instituto Dermottcrnpico do
Porto (TArtugal). Tratamento das docn-
ças da pelle c syphiliticas Applicacão
dos agentes physico-riaittraes (.lectrici-
dade. raios X, radmni, calor, etc), nc
tratamento das moléstias chronicas <
nervosas: cons.: rua da Alfândega 1;.
oí. fl-.ç 3 á_í a licrí-S.

c
corrente,

Jo
as 9 de

(:¦ 3.» J

PRAIA DE ICARAHY 325
Alugam-se nma sala c um quarto,

com pensão em casa, no mais pittoresco
ndnto da encantadora praia, casa dc
uma senhora estrangeira, falando ingiez
c allemão. (J, ..«^j1

.e, pelo que antecipam seu? maio-
res agradecimentos. (J 5359)
fgggpssfgfítf^*eis^SB^SSKtWSBBm%SSAmélia Proença

Guimarães
Joscpliina rroença Guimarães,

profundamente penhorada, agra-
(lece ás pessoas que de qualquer
fôrma demonstraram sentimento
e consideração pelo fallecimento

sua voncramla c amada mãe, AME

Casa moSHiaâá por 3 a 6 mezes
Alupa-se un-.n na rua Barão F :riorio

'•'• 37, para pá".:e*:a família: V
rr. rua dos Ourives ^0, Alfair.t*.ria._ ,

EMPREGADA
pratica,
menos
Uua G.-.1

iJü.u.c no aliigi-el.
— Muda. (s.. 1 J

UA PROENÇA O-UIJ ARÃES.
(J 5;?>)

OURO 1S800 A GRAMMA
Platina prata e brilhantes compra-»;

«íualoucr miantídade, na cr.ss '"M-eridia-

rn". ren Criigo.iyana, 77.. (6083 J)

' 
i

¦.¦•1.

'íí..m

,
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PEQUENOS ANNUNCIOS
IMPLORANDO A CARIDADE

For inltriüídio desta redacção, nppellam
l>r> a Miidadc publica, as seguinte*
senhoras:

VIUVA ANNA DO AMA1..AL, cega, e
¦lém diiio doente e sem ninguim para sua
f«»pinhin. recolhida a um quarto;

VIUVA ANGEUA PECORARO, , «om
lS annos de «dade, completamente cega •
HriWticii;

VIUVA AMANCIA, com Í8 annos dc
idnlc, qitaii cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre velln
nha, «riuta, com 70 annos de edade;

BLVIRA DE CARVALHO, pobie, cego
tem amparo de familia; .

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS. cega de enibo* ob olhe» e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
Irevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA, cora oito fillios me-
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre «•
lha aem o menor recurso liara a aua sub-

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor de Mattoiinhos, 34, doente, imçossi-
trilhada dt trabalhar, tendo duas filhas,
lindo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, líellin, «m poder
Iratalhor.

VIUVA SANTOS com 68 annos de
idnde, gravemente doente de mole.tia iu»
tiuuvfl; ,

THEREZA, pobr* ccguiuha itm auxi.
tio i!e ninguém.

VIUVA BERNARDINA, com 78 an-

AMAS SECCASE DE LEITE
IJRKCISA-SE 

de uma rapariga para ama
. secca e mais serviços; rua H.imiylii

11, z8o, (56.11 D) S
mÊ^mmmmm^^ m i mm

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
1 ÍLUGA-SE uma cozinheira do trivial,
LriSo dorme no aluguel.

437.
Iladdock Lobo

(5700 B) R

,1 LUGAM-SE cozinheiras,
xjk.ru madeira 9,

',co])i:iras, ar*
condueta nfBancada porcseripto, não se illudam com e^sss agencias,

systema europeu rua Senador rompeu, 70,
«ob. (544S II) J

EMPREGA-SE 
uma parda para casal dc

pequena família, partt cozinhar dc
fnruo e fogão. Ordenado 60$ a 55$, mas
n3o dorme no aluguel; na rua Famni n.
10, quarto 13 — liotafogo. (5507 S) R

PRECISA-SE 
de uma cozinheira, h rua

limercnciana u, 33 — S. Cliristo*
lão. (5550 H) J

1>HECISA-SE 
de unia boa cozinheira,'

pnra casa de familia; á _ rua da Ca*
pella 11. -ij — Estação da Tiedadc.

(4797 B) B

¦wiiaiM^

I PHARMACIA E DROGARIA |BASTOS I
A PEEFERIDA DO PUBLICO

Ima- s
Europa e ¦

PU1
¦

Grande sortimento de produetos chimicos e especialidades phan.ceutiicas, importação directa dos melhores fabricantes dai EuropaAmerica._
Caprichoso serviço de pharmacia e laboratório por pessoal habilita-do, sob a direcçâo do pharmaceutico Cândido Gabriel,

PREÇOS MÓDICOS
Rua Sete de Setembro, 99 — Próximo á Avenida Rio Branco.!¦¦»

ALUGA-SE, 
na rua da Prainha ". 3, perto

da rua Marechal Floriano. um espaçoso
armazém, próprio para iicpocío que seja lim-
pi; as chaves estão na rua dos Ourives n. 94,

(4H.Í5 E) S

1JRECISA-SE 
de Sificial sapateiro; obra

a ponto; rua Gonçalves Dias n. 8a.
(564a D) S

1)K.F.CISA-S13 
dc unra empregada para

¦serviços, cm casa dc familia; rua Sc-
nador Dantas n. 27. (5708 D) S

1——«¦»——

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGA-SE para familia o sobrado

preri*
 do

preilio da travessa dns Partilhas n. 16;
as chaves estão na rua liarão de S. felix
n. So e trata-se na rua S. Jose 26, com 'fei-
x"'""- (S4=3 K) R

A 
LUGA-SE, para qualquer nçgocio limpo;
a boa loja do predio o. 320ida rua Al-

1525.fandcRaj pruço (5027 K) M

ALUGA-SESetembro 3
_ _ o i° ondar da rua Selo de

bro 38; trata-so nn loja ou na rua
de S. 1'cdro 74. 1" andar. (5182 Ií) J
\ LUGAM-SK bons aposentos mobilados e

¦fVcoui pensão, cm casa de família, paracasaes sem filhos 011 a cavalheiros distin-
cios; á rua do Lavradio 127. (555SIÍ) J

AI.UGAM-SE por .15$ e 60$, quartos mo-
bilados, com janella; na avenida Kio

Uranco n. 11, 2" andar. (5258 15) M

ALUGA-SE 
em casa de -pequena familia,

um quarto bem mobilado, coin ou sem
pensão; na rua Silva -Manoel 11. 54

(5262 Ií) M
A LUGA-S lí a boa casa n. 159 da rua Go--i.vncral Pedra, própria liara qualquer ne-

gicIOj tendo nos fundos boa moradia para
família; 150$. (5027 li) M

onde se trata.

ALUGAM-SE 
saia de frente e dois com-

dos, a familia oi* moços solteiros; na
rua da Quitanda 199. (46Si E) M

ALUGA-SE 
uma bella casa, com boas

salas, ou aluga-se eni commodos, a ra.
pazes solteiros; ma do Rezende 49; as cha-
vcs estão defronte; trata-sc largo de Sãoírancisco 36. café. (4674 Ií) J
A IiUGAM-. .1 tres consultórios¦^novos, para dentistas; na rua

do Ouvidor llítí; trata-so na loja.
(J 4844) B

âLUGA-SE 
a loja do pr-dio n. 93

praça da Republica; as chaves estão
da

estão no
sobrado", e trata-se na avenida Rio Branco
50, iu andar. (3285 E) 1

A LUGAM-SK ricos aposentos, ben claros
XVe arejados, rom moveis novos e optima
pensão, predio completamente novo, banhos
quentes c frios, telephone e todaj as com*
niodidadcs; na avenida Mem de Sá n. 112.
praça dos Governadores. (4923IS) J

ALUGA-SE 
lim bom quarto, com ou stm

mobiiia, boa pensão, optimo banheiro, e
electricidade, cm casa dc familia, socega-
da e niuilo limpa, só a -pessoa dc trata-
mento; na rua dc S. Josu n. 70 1° an-
dar. (5702 E) S

ALUGA-!do com

A LUGA-SK, para mialquer negocio limpo,Xva magnífica loja do predio n. 243 da rua
Alfândega; a chave no 240. (5027 lí) M

1)RECIKASE 
dc uma (dozinheira para

cozinhar c lavar, para casa de pou-
ca familia; rua Visconde de Itauna n. 211
sobrado. (5057 B) J

PUEC1SA-SI5 
dc uma perfeita cozinhei-

ra, rua lltiniaytá 11. 280, (5G60 II) S

1)REC1SA-SE 
dc uma cozinheira para

todo serviço, dc caeal sem filhos,
que
que

dd fiança dc suo condueta; rua Du-
de Caxias n. 123. (5506 B) J

"JRECISAiSE para pequena íamilia de•pRECI
JL traia
no c fogão, nuc durma cm casa dos pa*
tróes; rua Dionysio de Cerqueira (em
frente á os tação dns bondes da rua do.i
Voluntários). Tambem púdo tralar na
Avenida Central 114, (3181 11) f

PRECISA-SE 
dc uma

paia casa de familia; oa rua do Matp:i
toso n. 15.1.

boa cozinheira,
a do Mat-

(5495 B) R

CREADOS E GREADAS
1>HECISA-SE 

Je unia creada para Iodo
serviço de pequena familia, e quc

durma no aluguel; á rua Dr, Maia La-
ccid.i 11, 67 — Eitacio. (4929 C) 1
T}l\KC ISA-SE de uma creada; rua

to bigucircilo n. 65.
Pin-

(5-H4 C) R

tJUKCÍSA-SlC 
de .uma creada branca,

cum referencias; rua Iladdock Lobo
i. 315. (5579D) j

EMPREGOS DIVERSOS
i l.UGA-SE uma mulatinlui p.ira arrumar

XXe costurar roupas^ Pude acompanhar a
píttrôa para qualquer parte, ganhando rc-
fíularnicntc não faz questão, menos lavar
ca*'a o vidros, a familia ou casal dc trata-
mento. Quem precisar escreva para a rua
Onerai Câmara n. 247, casa de família.
Pódc tomar informações na mesma.

__ (5127 o s

\ I,UGA-SR uma lavailclra e engomniadel*
/Vi,i, n;i rua S^na^ior Cândido .Mendes 197,
Gloria. (5099 G) K

OPt''ERECE-SE 
uma

cata de familia, tr.il

Tc r figurino
Paiva u.

turetra para
balhando por qual-

iníornia-se na rua Miguel
j, armazém, Catumby.

(51.17 I» J

sb; ;:K'" íb!::ssi-;í Hiiíasia: • :Hi:,;!BHi;B!.ü:ai ¦¦«:¦ n

|
AO DEITAR... ti

TOMAI! UM CAUX DEs

ALUGA-SH, para familia a loja assobra'dada da rua. Buenos Aires n. 304 (lios-
picio), com muito bons
323$000(

commodos'; preço,
(5027 F.) M

A LUGA-SE o 1" andar da rua Uc•clíierul Câmara 58. Trata-so na
r. do Ouvidor OO c 02.(J518S)K

A LUGAM-SE, desde .15$. 45$. 7')$ e 8o$,
XXquártos salas, de frente, na pensão da
praça Maná n. 73 2° andar. (4850 K) S

LUGAM-SE, em casa dc família, bonsA LUG
XXquart
local c preços razoáveis; para ver c
na rua Marechal floriano Pcisoto 1

(4977

tratar
. 44.
Ií) 1!

A 
LUGA-SIÍ um
rua General Ca:

avenida Central

armazém e sobrado, na
mara n. 84. próximo á

trata-sc no uicsmo.
(3080 ií) j

A LUGA-SE por qualquer preço o hora
XÜsobrado da rua fobias Barreto n. 150,
2° andar; trata-sc iu rua do Mercado 37,
loja. (4940 K) K

A J.UpA-SíC em casa dc familia á rua
JM.Frei Caneca n. 48, sohrado, um bom
quarto, com luz eiectrica, a um cavalheiro
distineto, preço .|o$oo. í.|'30 IO .1
distineto. preço 40$aóo, (4130 K) J

A LUGA-SIÍ á rua Uruguayana n. 139,
i\uin predio de dois andares, junto ou
separado, acndo os sobrados a uni só inquí-
lino; cliave e informaçõea na rua Floriano
Peixoto n. i. botequim. (3962!*,) J

ALUGA-SE 
parte do i» pavimento da rua

Sachet u. li, constando dc 2 bons quar-
tos, ampla sala e dependências; trata-so no
mesmo; picço 130$. (3940 E) S

LUGA-SE casa de família, rodeada de
jardim, uma formosa sala mobilada e

um commodo por i.s$, tclephonc e luz tle*
¦ctrica; na rua áo liezende n. 198, esquina
Riachuelo. (4.197 E) J

¦SE bom quarto a. dois rapazes
commercio. com luz, Hmpcsa e pen-

são, preço 70$ cada uni; na rua da Qui-
tanda 21, i" andar. (5705 © S

AILUGA-SE 
linda sala dc frente, com

pensão, a cascil ou dois rapazes d-e tra-
lamento; na avenida Central 11. 23, 2" an-
dar. (5-0'J Ií) S

ALUGAM-SE 
uma sala e bons quartos,

bem mobilados, com pensão; na rua Se-
nador Danlas 32. (5701 E) S

KHi;!!i%;«iíi!Bi!iíiBi:ti:iiii»i:,!;Ki!iiiB!iiuii:ini|!|
I AO LEVAelTAR. . . TOMAE B
| UM PEQUENO CAUX DE I

I Guaranesia I;.= ¦
llBiaiBlBNIIMAiMiillBJliIllliiilItlffilMn

A 
LUGA-Sli unia grande casa, em centro
de jardim,. serve pa-'Marechal Dcodoro 57, -.

icnsSo; na rua
se trata,

 _(5S29 E)_J

A r,UGA-SM na Avenida Itio Brim--^KÒ 11. 51, 1'tínsilo Moss, lllllil
espienilidii sala eom pensão nnrii
duas pessoas :tOO$ o uma outra
para rapaz, do 100$ u 150$f)00.

(J 5137) 13
sala de frente, deccn*

. íad.i, com pcnsSo, luz c
c«ifé, a um senhor do tratamento, por ifm$;
na rua Urgtiayana 97 sobrado, , (5071 K>S

ALUGA-SE uma
temente mobüa

_±-_
ALUGA-SE. perto da avenida Rio Branco,

unia sala bem mobilada; tem telcphone e
luz eiectrica, á rua Nova 150, em frenle ao
theatro Phenix. (55a! E) R

ALUGA-SE 
o térreo, com quintal, parafamilia e negocio, i rua General Ca-

mara n. 353. (5538 Ií) R

A 
LUGA-SIÍ ampla, clara e ventilada sa-
la dc frente, com ou sem pensão; em

casa de família; na rua da Candelária," 23.
(Sl>33 E) J

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, amoços solteiros; na travessa llellas- At-

t<* "• S.  (5058 lí) 
"J

ALUGAM-SE 
cm casa de família, bons

aposentos, com janellas de frente, a
ressoas de tratamento; na rua D. Manoel
_•___ (5640 E) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Visconde

 do Kio Branco 7. (sô^EJJ

ALUGA-SE 
uma bon fala a empregalosno comeinreio; na rua da Carioca 4S.Irata-sc na loja. (5446 li. j

ALUÇA-SIÍ 
11111 bom coiiuuodo; rua Sete

. de b.--.ciiibro 97. 2"; ts chaves estão na'°ja. (3Cg0 K) S

AJ,UtjAM-SlC 
bons quartos, a 20$.

30$, a rapazes sultciios e casaes semfilhos; rua liarão S. Eclix 201. Cs6^tlí)S
fadei-ALUGA-Slv 

o predio ^íovo. 11 da lladci
ra do Castro, iunto ao Riachuelii;'-i2

quartos, 2 salas, .dependências o luz eleiítriài,chaves c tratar, no 9-B. (52o8,E)j_j
A LUGA-SE, em conta, bom armájeln,X\.coni moradia; na rua General Caldwelln. 227; trata-se na rua Stchct 3. 20 andar.

(5186 li) J

ALUGA-SE 
uma magnífica sala para cs-criptorio ou officina, no i° andar dopredio novo do largo de S. Francisco dePaula n. 44. (5,5<J i;) K

ALUGA-SE-Um 
bom quarto com pensão,a um ou dois moços do commercio; uarua ielo de Setembro 11. 211, i" andar.

I4916 lí). J

ALUGA-SE 
na avenida Passos esqui|ia

. dn rua ifci -Alfândega, uma sala o ga-Imietes, rodeado de jauellas, com agua eu-canada, proiiria -para escriiitorio 011 cônsul-tono; a chave na pharmacia. (556010. J

ALUGAM-SIÍ dois bons quartos, êmcommunicação. a dois ou tres cavalhci-ros; na,avenida Passos n. 40, sobrado' casade família. (5042 K)'J

ALUGAM-SE uma boa sala c gabinetecom quatro janellas de frente c alcovaespaçosa, próprios para ecriptorio ou con-sultorio; na rua da Carioca 11. 42, i» an-dar; trata-se na loja. (3480 l!) J
A T,UGA-SIO uma loja no beco -dtis

"^¦Barbeiros; tratu-so no sobrado.
(J 5176) JI

A 
LUGA-SIÍ em casa de familia, a rapa-zes distinetos. quarln com luz, liinjicsae pensão, por 80$ aileantados; na rua da

Quitanda 21, sobrado. (5410 ri) M
A LUGA-SE em casa ie familia, uni co'n-

jfXfortavcl commodo dc frente, bem mo-bilado e com pensão, a um cavalheiro detratamento; oa rua Silva Manoel n. 88.
ís-ío.1 Ií) M

ALUGAM-SIÍ 
uma saleta ain.içus ou casaes rem íillios," com

independência;
30, sobrado.

quarto para
Ioda

rua Menezes Vieira
<S-ii)'i lí) [K

A1 IiVClA-Sli uniu Iioa casa paru¦íllfanillin, nu ruu Visconde Sapu-
caliy 311, perto du Avenida Sul-
vador de Sú. Trntu-so nn run do
Kosario 60. (H 5185) B

AI.UC.VM-SIÍ quartos
paz ou casal

desde 60$ a ra-
na avenida Mem dc Sá

A LUGA-SE um Quarto do frente, inde-
/"S-pcndcntc, mobilado; rua Silva Ma-
nocl 134. (5110 lí) S

A LUGA-SIÍ, no cenlro. á rua Uruguaya-X_i.no, peno «Ia rua do llospicio, cnm coin-traio e cem luvas, própria para negoiSõdecente; trata-si ua rua Uruguayana ' 
1.I4.i"_andaf. da 1 ái 3 boras. (5401E) M

ALUGA-SE, por 100$, a loja lailriíliailii.Xi-com Ires portas, da rua Jo Cotovcllo,próximo a rua da Misericórdia n. 45, luja,omle sc Irata; eslá limpa e serve pára «lt-posilo ou pequeno negocio. (5174 li) I!

ALUGA-SE 
o predio d.i travessa do Commercio ti. an, com bom ar

ALUGA-SE 
uma sala e um quarto, jun.

to ou separado, com pensão, tem tele-
phone; na rua da Lapa a. 27. sobrado.

(51" P) s

ALUGA-SH 
um bom coiuniodo, com cozi-

nha e quintal .independente, íi rua Paula
Mattos n. 185. (5483 F) J

ALUGA-SH 
o predio da rua Henj.n

Constant n. 45. vm frente á egreja
iam In

45. cm trente a egreja do
Sagrado Coração de Jesus. As chaves estão
por favor na mesma rua n. 39. O predio
tem duas salas, cinco quartos e mais dc-
pendências, é todo illuminado o luz ele-
ctrica e a gaz. Trata-se na avenida da
Ligação n. 4. Telcphone 1541 (Sul).

,(5572 V) }

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGAM-SE 
duas boas casas, para fa-

milia, uma á rua Sorocaba êS.jioui gran-
de terreno; outra, á rua Humoytá 13-1 tom
terreno, muito extenso; as chaves de ambas
estíto nesta ultima casa. (5°4° G) J

A LÜGA-SiB em casa do familia
¦aVuiii bom oiiurto niobilndo, com
pensão, ti cavalheiro. Ituu Andra-
do 1'erteuco. 32. Cattete.

(6013 J)
SE o predio «la rua da Pas-

agem 11. 74. .para qualquer ramo de
com uma esplendida moradia, no
trata-se ua ruu Chile n. 27, loja.

5-150 G) )

ALUI
_£\s_nBC:
negocio;
sobradu

ALUGAM-SE 
quartis e salas . arejailas a

pessoas de tratamento á praia de Bola*
figo n. 186. (5444 G)_J

A LUGA-SE unia confortável casa. no lar-
-figo do Boticário n. 32, Aguas-Perreas,
com urandè chácara c ia.dini, com gaz, ele*
ctríctdado e campainhas clectncas, agua de
mina, grande tanque de natação e estufa para
pi.iutas; pode ser visla o qualquer hora;
para tratar, na rua Io d.; Março-86, i0,. 011
Senador Uclaviauo 260. (48S1 G) b

ALUGAM-SE 
grandes, salas,

com jardim,
c quartos,

perto doi banhos dc mar;
n-i rua liuarque de Macedo 32. (5242DM

ALUGAM-SIÍ 
salns. ricamento mobiladas,

na Pciisão Carlota, rua Chefe Divisão
(Salgado u, 2. esquina da rua D. Luiza,
Gloria, (5287 G) M

A 
LUGA.SE por 2N.j$ o confortável prc-
dio da rua do Paysandu' u. 1961, «is

chaves no armazém próximo. (5-õsG)<M

A 
LUGAJI-SE, para familias de tratamento,
as casas da rua Real Gnndeza us, 33 e

43. c na Villa Montevidéo, com 5 quartos,
2 salas, dita de entrada, cozinha, copa,t des-
pensa , 2 banheiros, luz eiectrica, quintal,
jardim, etc; para ver c tratar, na mesma
rua esquina de S. Clementí n. 355, ar-
maícm. (3190 G) J

A I.UGAM-Slí magníficas casas, tendo boas
X\ accom modações c luz elec*rica; na Aveni*
da D. Luiza, rua Kunhraiia Corrêa ii, pro*
ximo ao largo do Machado; aluguel 130$;
trala-se com o encarregado. (4203 G) J

ALUGAM-SIÍ 
casas magníficas, na con*

fortavel Avenida Bella Visla, na rua
liuphrasia Corrêa 43, próximo ao largo do
Machado; aluguel 115?; trata-se com o
encarregado. (42uiG)J

A LUGA-SE a casa n. 121 da rua Dona
XXMarinmia. Trata-se no n, 117. Alu-
glicl, ioo$ooo. (5151 G) lt

grossa e fina. estrtita e larga, ctirla e comprida até 50 centímetros; <eculos,
molas, de aço (ressorts); mola3 de frente (buses) cadarços de todas as lar-
guras; elásticos ie molas com borrach a para jarretelles, rendas e fitas; ilhós
e colchetes; variedade de cordões para aiacadopes e tiuío que é iiidispcnsav;!
para manipulação de Espartilhos com economia de tempo e dinheiro.

101 - RUA DA ASSEMBLE'A -• 101
AUGUSTO FREIRE.

A 
LUGA-Sli o preilio da rua Alice II. 44.
Laranjeiras, pintado e forrado do novo:

a-s chaves no n. 56. <3171 G) J

A 
LUGAM-SK os magníficos prédios1 na
rua Leite Leal ns. 9 c 11 (Laranjeira-1)

vom bastantes accommodações para famílias
ou pensão e trata-se na rua da Quitan*
da n. 87, Companhia dc Seguros União
dos Proprietários. (5161G) 1

ALUGA-SE 
o 'Predio da rua Christovâo

Colombo h, 110, as cliavcs estão no

Ürasil,
preço 400$; trata-se no Banca do

com o sr. Monteiro. (4080 G) J

ALUO 
A-S 13 uma casa nova, para fami-

lia de tratamento, com quatro quartos,
banheira de agua quente . maÍ3 depen-
dencias; 113 rua de S. Clemente n. 191.
chaves no 185. Aluguel 253$. (5140C) R

ALUGA-S13 
um bom aposento mobilado,

em casa tle família, de todo o respeito,
a pessoas do commercio ou de tratamento;
na rua Dr. Corrêa Dutra n. 27.

(4927 G) J

ALUGA-SE 
uma bonita casa í rua Dona

Marciana n. 5. com tres quartos, duas
salas, gaz. electricidade, etc. (5141G) R

ALUGAM-SIÍ 
bons quartos para moços

solteiros, com vista para o mar e jar-
dim da Gloria; ua ladeira da Gloria n. 37.

(5131G) R

A LUGA-SE a confortável casa n, 25 da
xxtmvcsai. Cruz Lima (Botafogo), com
sala de visitas, juntar, quarto para creados,
banheiro com W. C, área com W. C.
quatro quartos, excellentes na parte asso*
bradada. Chaves ria venda da esquina c
trata-se na avenida Rio Branco n. 50, i°
andar. Preço. 28o$ooo. (3281 G) J

ALUGA-SE 
por 40$, perto dos banhos de

mar, um quarto independente, com ele-
ctricidade, em casa dc familia franceza: ua
rua Corrêa Dutra 78. (5175G) J

A LUGA-iSE o preilio n. 7 da rua Marinho.
XX4 quartos, electricidade o gaz; trala-se á
rua da Alfândega n. 30, a* audar; as çha-
vcs u. a8, Egrejinha. (3757 IO I

. i LUCA-SE o predio n. 33, da rua de San.
I\ ta Clara. Copacabana. Informações 110
n. 52, da mesma rua. (5439 II) J

ALUGA-SE 
cm Copacabana, próximo á

praia, rua João Francisco n. 16. uniu
casa i»or 170?. tem quatro quarlos, dua?
salas c mais dependências. As chaves poi
ubseqtiiô ao lado no n. 16 e trata-se na
rua Conde de lionifiui 533. (5505 II) R

ALUGA-SE a 
casa da rua Illhangá 25,

pintada forrada dc novo, Aluguel
2jii$; trata-se na rua do Rosário 150, i"
andar. (5Sia II) R

FERIDAS, mi
thros, eezemas, sardas, pannos, co-
miciiücs. etc, (lesappnrecem rápida-

mente usando Pomada Luzitaha.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030)

A LUGA-SE 4'or 263$ mensaes a casa 623
X\Ãii rua Nossa Senhora de Copacabana,
com duas salas, tres quarlos c um para
creado, banheiro, quente, frio, etc; as cha-
ves no armazém da esquina e trata-se na
rua do Rosaria n. 57, sob. (jogjH) J

a casa n| 1001 da rua dc
hora do Copacabana. As cha.ALUGA-SENoísa Seu!

vcs ao lado. (5440*1) .1

SALA 
— Aluga-se a senhoras, ou mo-

ças serias, uma sem mobília, com ou
sem pensão, cm casa de pequena familia
sem creanças; rua Constant liamos n. 66
— Copacabana. (5585 S) J

Aí-UGA-kl'., pam fami!,-, ,,fio-A da rim do Cunlii Cm (•'?'* _."«crui bonde dc 100 reis peito. 
'

. Pr'-'i') mi(«027 j) y'
,4 LUGAM-SE dois esplendido, qu^TXXhilados ou não — •- •¦ ''

banheiro, luz electri
t-,

, . com jardim ,cinca ,«,;.; pronrii „;-. ngeiros; ua rua ltapirú.u, .10 !,.'iv.iha sem creança, , '

n. 27 ,
rua Ma
Quartos,

A LUGA-SE a casi-tl-Guedei. perto da
lho, duas salas, doia
quintal, Lv""" M
ALUGA-SE a casa assobradada JaT'"^'
^Estrella a. 52 com multo boas a 

a.í'
modações para família regulai cVz 1 Io'
çmea, bom quintal c tres liuiias ,i„P f"
- porta; a chave está 110 n. c7i „

(36
informa.

ALUGA-SE. 
uma pequem Cj.-ipequena íamilia. logar muito .1e muita largueza; traves.a do Navàiantigo; informa.se na rua Iiapirú .,'.'

¦iU
siri

(livtl
O jç,

¦ (.'.ii,
A LUGA-SE a r.iua 11. 1 da Villa".fXsttn á rua Gonçalves n, 4,,' \duas salas, dois quartos, irca cobcozinha, quintal e installação elcctr80$. Chaves na casa n. 4. CatumV.

(S248J']) J(

ALUGAM-SE pequenas moradias -'-c lanellas com sala, quarto e comrua Colina, 26. líslacio de c.i.' (.-ü,', - ,

Maria,
«lft>
mt,

por

10! ti,
-«. u

ALUGA-SE, 
cm conta, bom arniaíein ,-,t.«moradia; na av. Salvailor ile s;, t.-,,', ,"ta-se na rua Sachet 3. 2" and. (5lfs' jjj

A LUGA-SIÍ o predio quasi novo, ea Í7iXXile S. Carlos n. 20, icilo da rua y_._._¦'!,dc t.a, com dois andares, oroprios liau j,-,famílias, com duas salas, ttes (martus -'ii
nha o mais pertences cada uni; as é'. v«estão ua quitanda, cm (rente; para ti'-. ,ni rua da Asscmbléa n. 42, pneu c. • ¦¦ii-''

A LUGAM-SE os boas casaa da ruXVJe Petropolis 120, chalet. S, en. 4, ponto dc bondes .1,1 Ustrclla
ss na avenida Rio Branco 99 t 101

(50 J! I
A LUGA-SE uma boa _

-fitem electricidade; na rua S. Carlos
casa, para

........ —..w.v.Muu'., tm rua h. Caen, c trala-se na rua da Quitanda 1 ltCompanhia de Seguros Uuiílo dos Proprit'
(5i9( J) Jt II IOS.

A.LUGA-SE um quarm, ,!e fren;-, em«ÍjLçasa dc pequena famil:.i estrangeira hfttiimobilado, a rapaz do coninn-icio oi 
'.-i\P;

na rua llapirú n. 323. (4.115 j) I
A U_i.A-.SI'., por 51$. uma ca«a piaüòX3.C forrada de novo. c«.in oplimas nenr-modações; a cliave eslâ na tua llapiiá 11,

SO uriiiazcin, e trata-sc na mesma ma «11.
(56í2 J) ft

ALUOAM-SE 
boas casas limpas, co«i

muita ogua e quinlal; oa m.i \"ls.-.iod-
de Snpiicahy 310.

ALUGA-SE 
er

Aristides Lob

-_VSSS*Vmj

Drogaria Granado & Filhos
A LUGx\-Sfí um lindo commodo, na rua

XXCassiãno n. 47. Gloria. (5-51 G)M

andares;
fronte ua
da Carioca

chaves
iecretariu

ninzem e dois
favor estai de-
Pciiile:

^ H;C.\-Síí a boa casa da rua Ti. Car-
xXlos 1 u. 124, As chaves no armazém
11. 103. (4303 G) J

A LUGAM-SE commodos c casinhas, muito
XXarejadas c pur preço razoável; ruat Ge*
neral bcveríatio 7M trata-sc com n sr. itliseu,

UotiS G) J

A LUGAM-SK caias confortáveis, com 3
, ___ y xiquartos, 2 salas, baiíhciro, ete., perto do

}'}{'} Collegio i;. Ignacio, rua S- Clemente 250.(H) (3572 C) J

RUA URUGUYANA N. 91
Soi*iimento gi^asidie e variado

DROGAS NOVAS
F£emeclios garantidos
i i H ¦ ii _>¦¦• iririii iiiiiiiiinii_a_—i

Preços baratissinios
«¦BentUvJkUMi ¦nit amafl—awion

Balança americana sensível a 1 gramma para pesagemeT.ilnil.ii ri-i nossa frotriiezia.

(37«.8 D 1
casa de íamilia, á tua

_ ,obo n. 5.17, iiiagnificos com-modos a casaes sem íillios. cavalheiros o.i
Senhoras de tratamento c bons costuiurs; árua é servida por inversas linhas de bondts
de com reis c a casa, além de ser muito !::ii-
pa, dispõe de um grande teneno próprio pararecreio dos seus moradores», trata-se na
mesma com o sr. Oliveira. J
*"* '" '"' 

—~—' 
¦¦¦ ' i ¦¦ • mç

ALUGA-SE 
em casa de família, um bom

quarto com janella pam o jardim, i
moços solteiros, por 50$; na rua líapitn'
11. i-l. (sõ-Cs J) S

ALUGA-SE 
unia iila de frente

s
__ unta

senhora ou senhor que Iraballic fora,
em casa -de um casa! sem fillios du rc-s-
peito; nii rua Machado 'Joelho 11. ¦,}¦-,
sobrado. (5533 J) R

ALUGA-SE 
a essa «Ia rua Or. Pessoi

.de Burros n. 15 (Estacio), (5580J) f
A LUGA-SE

^'.Vna rua dc S
uma boa casa para familia;

Luiz n. (i... (55MJ) It

ALLUGA-SK um quarto, a moços soltei-
ros ou a senhora só, com ou sem

pensão; rua dos Andradas n. 01. 1° au-
dir. (5O73 E) S

riiDoajfcábTÉiiin
*^—¦ --* 11 -• -w

Para. vencer difficuldades physlcas c moraes, dominar vossos inimigos,
destruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro eni negócios, ser feliz em
amizades e eozar saúde e bem-estar, compre já um CASAI, de PEDRAS
DE CEVAR, poderoso talisman recebido da Índia Oriental. — Remctto,
GRAl IS, informações minuciosas e interessantes a quem enviar 300 réis em
sellos novos do Correio, dentro dc carta. — AKÍKTOTULES IT \IjI-V
BUeV SKXHOlt DOS PASSOS OS, subrado — O.V1XA POSTAIi 60 4— 1H0. <J 3-1-15)

Guaranesia ts.
mm '»¦ lIlHilBIilülil íBiíííBíiSlH HiglIFJHIIIUilBIJ

OFiníllKCEiSE 
mna moça portugueza,

para arrumadeira ou ama secca; rua
Senador Üctaviano n. 124, casa 15.

<õõjl Á) J

1)I(K( 
ISA-SK dc uma

pan; ficar das 8 ás
os [jeqiienoü serviços
americana com creanc
Hnti 1 ílenry; rifa d
chalet n, 1.

r;;:-;

menina dc cot,
3 horas, e fazer

dc uma senhora
nova; trata-sc no

Cattcte n. 196,
<5'30 O tt

'ISA-SE de uma rapariga de^u a:, para serviços leves, á rua
2\ de Maio 11, jij — Estação de Ria-
chuclo. (508S D) J

])REC.1SA-SE 
de uma bo«i

quc durma uo aluguel;
Antônio do3 Pobres n, 18 —

empregada,
rua Santo
Encantado.

(4931 C) J
DllECISA-SE
l Ibitiiruna i

uma copeira; na rua
7 antiga Campo Ale-

(5-7ú C) M

pttliCISA-SE de
X 111.1 pratica e e
ÜÜ$ÜO0

iu
rua

um copeiro com algu*
com iõ anno?; paga-se

dc Maio 214. (5429 D)}

I>KEC 
ISA-SE dc uma empregada paraeasa de pequena famiUa, para todo

serciço, faz-se questão dc pessoa de bom
ficniíi e que dê boas referencias; rua Co-
ronel João Francisco n. 41  Mattoso.

TJRECISA-SE
.1. condueta a
de Abi

de uni b<v:
í anca da, na

. copeiro de
rua Marquez

13RECISA-SE 
de boas

chapéos e bonets. u^
Senador iCuzebio n. 76,

costureira.-; parafabrica da rua
(5'.'('l D) S

PRECISA-SE dc '.nn
.1 com i-i annos mais

menino, portuguez,
ou menus paia ser-

rua Kstacio de Sá
(5535 C) R

A LUGA-SE uma bella sala de frenle, In-
-£"Vdepeudcntet cm casa de familia, a um ca*
sal de tratamento, na travessa Dias da
Costa ". 6, entre as ruas da Alfaadejja ç
Cenerai Câmara. (Sito Ií) S

,\ LUGA.SE unia excellente sala, com tres
XXsacadas dc frente, mobilada, a casal
stm filhos ou a moços solteiros, do com-
mercio; na rua úo liiaehuelo 95. (5104!$)$

A LUGA-Sli a cisa da rua .Machado Cce-
X.VlliQ n. 16S; trata-se ua rua Evaristo da
Veiga 2. (5670 li) S

A LUGAM-SE lin Avcniila Central
-fV.11. 15 sobrado, Pensão Mineira,
inaanificns salas o quartos de
frente, eleiíniitoiiientü mobilados e
coin pensão; unia pesson OOS,
100S o 120$: duas pessoas 180$
200S o aSOSOOO. (()_5137)_fí
\ LUGA-SE um escriptorio, tem luz c tele*

XXphonc; rua Svle dc Setembro 103.
(5041 E S

A LUGAM-SE, por 35S, 50Í e CoS. quar-
i"i.top, mobilados, todo conforto; .avenida
Rio liranco 11. 11, 20 and. (sdso li) S

LUCA-SE, um bom subrado, na rua 13
i-se 110 jo. (5645 E)S

A LUGA-Sli. uni bom
XXdc Maio ^6.i trata*sc

ALUGA-SE 
p«ira negocio limpo o vão

do corredor da rua Acre n. 122, es*
quina Marechal Ploriano, (553!) E) R

ALUGAM-SE 
um uu.irto e sala de fren-

le, para casal sem filhos ou escripto*
rio; na rua da Alfândega, esquina da dos
•Andradas n. 158. (S5°3 E) R

ALUÇA-SM, 
coni pensão, em casa dc

família, magnífico quarto bem mobila-
do. claro c arejado, predio novo; rua do
linsarto 157. -" andar, próximo á rua
GonçaU-cs Dias. (51:9 K) S

K LUGA-SE cm casa dc família, bom
Xlquarto, com pensão; iva rua Primeiro
de Jlnrço n. .'o, 2» andar. (5115 li) S

ALUGAM-SE 
casas modernas para nc-

.goeio, á rua Silva Guimarães 52 e 54.
l?ahricat rua liucnos Aires lyS. (5125 ) S

yi<,'os iiomcsueos; na
11. 34, i" andar,

AOS DOENTES
OU HA radical da conorvliéa cliro-
nica 011 recente, em ambos os sexos e
«ni poucos dias, por processos moder-
nos,sem (lôrsuarniite-se o tratamen-
to, Iiiiiioteiicia, cancro B.vpliilltico,
dartliros. eezemas, fétidas, ulccras.
Anui. 60« e S>11  Vaccina de
Wright—eitreitamemo de urethra; appl.
do poderoso especifico contra molejtias¦v«n?rc;ii;, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 e das 2 ás
lo da noli«— Av. Mem de Sã 115.

A 
LUGA-SL ou vende-se a casa da
Dias da Silva 429, para

Cascadura, Hospício 198,
negocio, t

(5125K)

A LUG.VM.SE as casas da rna 1). Ma--íAria Angélica 20 e 20, r.o Jardim lio-
tônico; ver e tratar na rua Buenos Ai*
"<¦ 198. (5125 E) S

A LUGA-SIÍ cm casa dc família, a mo-
-ticos doi commercio, um quarto pnr 35$,com electricidade; ua rua do Hospício 113,
2° umlar. (5(159 li) S

A ILUGAM-SE duas salas para escripto-
ii.no ou consultório; na rua do Hospício
n. 12J, qua.-,i esquina dc UruRiiavana; alu-
Ri'cl 50$. (5(1.10 li) J

andar da praça Tira-
forrado de novo;

(5604 E) J

A LUGA«SE (
.iA-dentra 6S. piulado
cliavcs na loia.

A LUGA-SIÍ
Zxdelaria 97
11. 165.

o sobrado di rua da Can-
Itrata-sc na rua da Quitanda

(5587 E) J
,i LUGAM-SE hons salas pari escriptorios,

-fi-ú rua da Quitanda ifi-. (55861i)J

Juventude
Alexandre

Faz^ com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve t o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicações.

Vende-se em todas as perfu-maiias — Pharmacfas c droga-
riar.. P,eco 3$ooo rs.

A LUGA-SE o armazém da rua da Candc-XXIana oi; trata-sc na rua da Qiiitan-¦j> 'c5. (5584 E) ' J
i\ Lí- GA-SE o uptimo urnia;ein do predioXlnovii, :i rua Senador Pompeu 101; chaves

in leitcrla, u trata-se na lua Urunuayana 8p,
sobrado (557".) lí) J

1 iiiiiii — -Wmmmmammtmwmamr^»*tmm»t»c*r'

GOTTAS RESTAURÂDORAS
»o Di;. Mi.;xi)i;rj

Kspceifico contra a fraqueza
ecnitnl o Impotência viril,

riiai-niaeia o Drotcaria—IH-açã ]
Tiradentes 9 — Kio de .Janeiro

(£ 3850)
A LüGA-Sli] na Avenida Kio DraniXimco, Pensão Moss, uniii esnlcu-

didn saln mobilada, coni pensãij, |pnra duas pessoas. Preco . . . .;.
.'ÍODSOOO. (5-159 ,í)

A MT-A-SK o 2Q andar do predio da rua
¦TjLChristovão Colombo n. 58. onde ac vê,
tratando-se na rua Candelária n, 53.

<í'ír.L_9_ J
\ J.UC.A-SM uma casa nova. com dnis

jTJ-quartos grandes e um ncqueno, sidas,
installações electricas, lav.-itorios foeão a
gui ou lenha, por 100$, ri rua 19 de Peverei*
rj n. 56, perto da Voluntários; trata-sc na
rua bete dc Setembro nó. das 4 ás 5.

(31S1 C.)

A LUGAM-SE salas nara civalheiros dis-
XXtiuctos; rua do Caltcte 98, sobrado.

(3840 G) J

.4 LUGA-SK o sobrado do i° audar da rua
^'V rua Luiz Gama n. 14, presta-se para um
atelier i'c costuras ou oara íamilia, é liem
tm frente ao .Maison Moderno. (5--So li) J

.A l.UGAM-SE dur.i caía?, tendo quatroXJLmi_lrtos cada unia, cnlre Senador Ver-
Kiicim e avenida da LÍBação; trata-so na
rua Senador Vergueiro 210. (4808 T.)l<

( .11 u paru lamina
Xlt.de 1 ratam eni o; na travessa Caros de
Si 11. 21, Cattett! e trata-se na rua da
Quitanda n. $7, Companhia de Seguros
União dos Proprietários. (sifio G) J

A .LUGA-SE por 101$ a casa da rua Dona
XxAiitva n. 47, Uotafogo; as chaves na

(51S2C)»

SAUDE. PRAIA FORMOSA

mesma rua n. armazém.

dc familia, uma sala
ALUGA-SH 

cm casa d
do frente, mobilada, muito espaçosa c

com entrada independente; na rua Cor-
rêa Dutra 23. quasi na esquina do Elo-
nieiiRO. (3264 G) M

A LUGA-SE. por 60$. uma salaiXdente, com 2 janellas dc frente;

ALUGA-SE 
um bom quarlo em easa dô

familia. Aluguel 30$. Uua dc S. Pedro
(547(1 li) 1n. 327

Ctitet 21.1.

mdepeii
rua dc

(3C82 G) J

«aí HBaiiBiiiiiHiBiiffliaiHi i ¦&', isism
.. VZAlc i

A LUGA-SK pur iiü* a casa n, pV ila
XJLrila (lo. Paraíso 0:11 Paula Mttos proxi-mo á Frei Caneca, com 3 grãndca saíá"ç,g3
quartos, cozinha, quintal e agua em aíuín-
dncía; trata-sc n mesiiYa, (5047 li) | J

das a mo^ns e (lüirras
rua, tudo pintado dc novocom lu:í eiectrica, q 35$, 40$ e 4,1$j* rua

Tobias Barreto n. 74 o 7S. Avenida-. í
(5425 E) .11

*a

ALUGA'M-SEde frente te

A LUG.VM-Sli hons conimodos bem itiojii-
Xxlados, com niaguifica pensão á possasde tratemento; na rua Riachuelo, i'6°. 5

(3-M5 E) :.i

ALUGA-SE 
um bom quarlo a bons mo-

cos solteiros, por 30^000, dá-se pensão,desde 50$ooo mensaes. Rua da Mi-ericor-
«lia. 57. 1" audar. (5440 li) J

Guaranesia
E' PROLONGAR A VIDA 1

;!H;";i!Si,HS!!iK:i;!a;i;:iK!!i:i@:;;!iE;Í!!_aiti!iB!iiiSí;

A LUG.V-SIí em Ilotafouo. nn rua¦".General Severiano 11. 12-1-Á,
um predio para pcniicna familia,
do construcção moderna, com to-
dos os requisitos da li.vs.ieno e
confortos, como sejam: tres (luar-

>!los arejados, salas de visita e de
jantai', cozinha, banheiro de airua
quente e fria, luz elecírica. W.C.,
o tudo nitiis necessário para pes-
soas de fino tratamento; para ver
110 próprio local c tratar á run da
Alínndeua 9:1, sobrado. Aluguel
o taxa 1»2$000. (4389) O

A l.l GA-SIv a casa da rua D. Carlos IXXn. 128; aluguel mensal 130?; os chavesn- 11. [03, onde se Irata. (4091 <".) .1

ALUGA-SE 
um segundo anda

ça Gonçalves Dias n. 5; tc
c grande terraço,

Uo a pra-
tem agua, gaz

(6080 14) 1

A LUGA-SE a c.im da rua General McnnaXXUarrcto ü. 14, para pequena família.
(5710 G) 3

A l.UGA-SE uma boa sala mobilada, a sc-Xiiih',1- de tratanicnto ou casal sem filhos,¦etn cat-.i de familia. com todo o conforto,a rua Corrêa Dutra 27. Calietc.
_(5161G) _S

A LUCA-SE
¦"¦«. 7;; as

a casa da rua D, Carlota
chaves cst.ão no armazém da

(5590 G) J

ALUGA-SH 
uniu casa nova, muito com*

moda. situada em logar habitado por fa-
mil ias respeitáveis. Tom duas salas, dois
quartos, bem arejados, cozinha eom supe*
rior fogSo, banheiro de chuva <j da ímmcr-
são, boa área com tanque coberto c instai-
lação elecírica perfeita. Pódc ser vista a
qualquer hora na rua Kcal Grandeza 8a,
próximo á rua Voluntários «Ia Palria. omle
se acham as chaves. Aluguel mensal, 100$.

H
ALUGA-SI',, para familia, a boa casa n.

103 da rua Santo Cliristo dos Milagres,
ciuii pequeno quintal; preco .)i$. (5027 I).M

A LUGA-S K.t muito barato, a hoa casa n.
XI71 da ladeira João Homem, com magni-
fico terraço; a chave 110 11, 65; preço 142$.

(5027 I) II

iNlBiMiiHgiiiBinitiiiiaeHniiiiiEiME
*. A'S REFEIÇÕES...

UM CAUX DE g
1 Guaranesia 1
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A LUGA-SIJ n casa da rua da Gamboa 203
XX(fundos), com entrada nela rua Barão
di Gamboa, próximo á esti»çío Marítima,
cem 4 quartos, 2 salas, bom quinlal c inais
dependências; Iratasc no llutcl Marítimo,

(3785 
1) J

ALUGAM-SE por preços baratissimos. osXidois oplimos sobrados da rua da Gam-boa ns. 145 e 147, iunto.i ou separados;trata-so na rua do Mercado 11. ,17, loja.
(-19-11 D R

A LUGA-SE, por qi$, o ureilio da rua
jTA llapirú ió4| as chaves eslão no 1Í0;
tralar, rua dos Coqueiros 64. (3101 J) I"

A LUGA-Sli, a moço du respeito, um quar*
Xxia ,11a casa de faiullia ;!.i rua dos Co.
flic-iros C.\, (5103 J) s

A TíUGA«Sl3 em «is:i de familia um bom
«xVcommodo com jasvcll?, vi uma senhora
XVséria, que trabalhe fira; :;a rua Itapiru'
n. 376. (543.1 J) J

ALUGA-SE 
par 50:? n .:a"a n

Ur. " ""
eom
ve 1

 da rua
Campos da Paz n. 48, pintada,

tanque, csroío. indopendonto; a chi*
3 11. 6. (5500 J) B

A LUGA-Sli metade do uma boa casa,
jt\.:> casal sem fi Iws,' tenda luz clectrica,
banheiro o prande quintal. Rua de SãoCarlos n. 17. listado dc SÁ. Logo do
principio da rua. (5340 J) R

A LUG.VSü i
XXS, Luiz n.

bua casa da rua Nova do
63, Uio Comprido. Aluguel,

ÍSM2 J) S

HABDGCK-LOBO E TIJUCA
A LUCA-SE, em casa de família, i ru«

JTXHiddock Lobo 11. 417, mna sala d«
frento e dois ouartos erandes, hem mobi-
lados; cozinha a mineira. (3549 K) ÍX

ALUGA-SE 
a loja da rua di Livramcnlo

n. 172; as cliavcs estão no sobrado etrata-se na Secretaria da Penitenciai
la Carioca n. 7.

largo
ID

ALUGA-SE a casa n. .-3 da traves
¦íTLCr " , da'ruz Lima (Ilotafouo); trata-se na ave-
nida Uio Branco n. 50, i° andar. Chaves
na venda da esquina c aluguel mensal,
isojcoa. (3284C) J

A 
LUGAM-SK ir.-anilcs (manos, frenle dc¦tu^, Senador Kuzebio, a pessoas deccn-tes, a 45$ o 5í>$, com un sem pensão, tem

clcctricidadc, banheiro, etc; na rua deSant'Anua 33. (5323 I) II

^;i!Hl!lllBHffl!ia[rai»!!l!B!íHM

A LUGA-Sli um bom Quarto com ou sc;:i
Á'lniobili.1, a pessoas de respeito; tem luz
eiectrica, cm casa de familia; rua General
Pedra n. 23, avenida, casa 3. (5557 1;> J

A LUGA-SE um bom quarto do frente,XXmobilado, nor qo$. a pessoas decentes;
na rua 13 de Maio 37. casa dc familia.

(545; li) R

ALUGA-SE
¦*¦ Via, um bon
toda

casa de pequem
>m cpmmoda com janel

;i serventia. Dá-se pensão, q«a cusal sem filhos ou a pessoas =*r
rua Silva Manoel 34. (51.01

PRKCISA-Slí 
.!«• ciiiiüiiiMiadcir.is habill-

tadas; rua Marechal Floriano n. 171,
loja de faifiid-is, (5499 D) R

TpRKCISA-SB de uma menina de io n¦X 12 annos, par.i serviços leves de casa
rie familia; avenida Salvador de Sá iS-*,
avenida Alaita, casa 17. (5(127 D) J

PRKCISA-SE 
de um casal de meia cda-

de e de condueta uli.i.içad.i, sendo u
iotnein para trabalhar tu*, lavoura e a mu-
lher para tomar conta de uma ca&a e
cuidar de algumas pctiuenas crwçôes, Itt*
Jonnaçôcd na raa do Livramento u. 10S.

(55S3 D) J

fami-
1. com
rendo.
is; ua

_K) s
A LUGA-SIÍ, e:n Bolafojjo nor u-.ií. aXVcnunlia ii. 1, ,i.i rua S. Manoel; lementrada independente, luz elecírica e ncconi-n.ioüaçocs para um casal; as chaves, na rua(..cnvnil Polydoro u. 14. e trata-se na ruauos Ourives n. 1,0; papelaria, (5601 K) I

A LUGA-SK um quarto, com uma janella.XX eni caía de familia. para moços; travessa
do Commercio n. q. (5544 IOK

A LUGA-SE, por çoS. a loia. cm frente
Xiá Prefeitura, para nc goeio ou cseripto-
rio; trata-sc na rua Jose Mauricio 144.

(55.17 E) R

A LL'C..\-áH um bom quarto, era casa «le
ÃXfamilia; rua do Rezende 132. sobrado.

(004a lí) J

E SANTA Th-EREZ.il
A LUGA-SK o grande predio da rua Ba-

XVrão de Ladario 9, com dois sobrados;
todo ou separado, com entradas independen*
les. para ver as chaves c=tão por favor
no i- c para tratar no largo da Carirfca
7. Secretaria da Urdem da Penitencia.

A LUGA-SK, o magnifleo sobrado com po.
XX rão habitavel, quiiital, tanque de lavar»
chuveiro, fogão a gaz c luz cVctrica, da rua
Joaquim Silva 20 (LaDa); trata-sc com ííu-
nes dos Santos, rua dc S. Pedro (»i.

(34-r 
F)R

A LUGA-SK um magnífico quarto, em casa
XVdc família dc tratamento, a empregadas
nn commercio ou a cavalheiro? decentesj
logar saudável, bonde dc 100 rei-; rua Jose
.'ií Alencar 35, Paula Mi.ttos. (46.-7 V)

to
um

pen-

A LUGA-SE cm casa de família, muito | JOXxtiiitlncta, dois quartos, juntos c um gseparado, com ou sein mobiiia. liásf.o se quizer; na rua Corrêa Dutra ,.,
__.ltti:' (5560 C) J

A LUGA-SE uma casa. á rua da Matriz>-l.i-', liotafogo, coni 4 ouartos, 2 salas,Riainte jardim; as chaves c tratar, com os-. Magalhães, rua tí. Clcnicnle 2S7.
__.._____ (4938 G) R

AÍ-UQA-S1? a caf.i n. 8 da avenida A rua2»li. .Marcianiia n. 14, liotafogo; ns cha-ics estão no 11. 1; olucuel mensal 70.Í000.
(4968 Ci) R

" POMADA
II Altll

Foj^aifece a rais tio ca« §heU® e elimina a caspa I

GUVIDOK, 183

A LUGA-SE mi
xVaoü banhos i

BBiiauniH
a casa dc família, próximo
de mai', um aposento de

J frente, r-mi ou sem pensão; na rua Sil-
veira Martins, 149. (S-|nG) M

VLUGA.SE o predio II. 90 da rua «le llavpendy (Canele); as chaves estãopendymesma run.
udo

A LUGA-Sli, por *o$, um commodo inde-
XV pende nte, espaçoso, mobilado ou não, om
casa de í.iiuilia socegada, rua Voluntários da
Pátria 429. (3S43 G) J

Ui lo G) Sno 11, 36 d

A LUGA-SE o sobrado da riu Dr. Moiira-TVDrasit 11, -,2-A, Laranjeiras, Guanabara.
(4955 G) R

A LUGA.
xxoptuna

SK em casa d<
s.i'a para de.

11a rua da G oria w?

uma senho:
emis:: informa-se I n-a

sobrado. (2791 10 J \

~—¦"' 
A,i'r<i;,VSIi, pc,r 91? a <3,SI ,,;1 rm OltoipiASA MOIULADA — Alugaira so, | -t-»-ilc ucaembro 11. 102. 1'rata-se na mes- \J tafogo, com bonde á poria

\ LUGA-Sli. á rua Conde de Lr.Rç n. 21
XVum.i grande casa, com tres pavimentes,
própria para uma pensão; eslá aberta. .,

(3027 EWjM

- A LUGAM-SE pur
•! •**-ftuartos, em casa

AI.UGA-SE um commoilo independente, a
XVnioços da commercio, cm casa dti fa*
milia estrangeira, preço módico o eom todas
as commodidades; m ruq Pedro Américo
ti. 135, sohrado, Cattcte. (3090 G) J

:a-se em Uo-
porta, por preço

pelo praso dc seis" me-(5529G) K ; muito commodo
,T0> r.'.Z'.\<;?._;;, d'iÍ3

.. de familia; na runUUo de Dezembro u. 11.4. (5530C) K

A LUGA-SE por 330$ a Villa Miirtitilid,
J:\. rua do Curvello 11. 54. ('Sanla Thereza),
tendo seis dormitórios, fogão a gaz e car-
vão. luz clectrica e demais caniniúdídaties. ¦,

(5-1-1 i) R

A LUGA-SE uma boa easaXXda

ALUGA-SE por 90$ um pequeno
xVtõ com pení-ão

d-
Riachuelo 15a.

com pensão o luz elecírica, tekplio'
um rawaz todo respeito.

(5-13 o

quar*
lio-
dq

A LUGA-SK um commodo, no interior da
XVeAsa a íamilia ou cavalheiros;
Mai indar

fiMlíill
na praça

preço 40$ooo,
(-414 li) R

MHIII

A 
LUGA-SK um bom quarto eom
a dois rarwzes ou a casal sem

rci^ciL-em easa de todo
Riachue*o 158.

pensão,
íilllÔí.

ia rua áo
3712 F)

v» " Vrt "' "•"• "-"3" "^ principio¦f>'.i rua Tavares Bastos, no Catlete, tem
, . .',.'^r,;<,,¦ toc'ía a gaz e illuminada aelectricidade; chaves nn armazém di«.•¦-.quina da rua Bento Lisboa, onde «e""="»¦ C55--SG) K

A LUGA-Sli a ca=i dn rua Marechal Ilir-xxnies 11, .2, cem duas salas, quatro«luiirto.i. cozinha, despensa, banheiro deanui quente e iria. luz c campainha ri--cincas. As chaves estão na rua Voluntários
n. 368, onde sc traia. (5515G) R

imã cr.sa com tres quartos e den
dependências, pequeno jaiuini, luz electri-
ca, mobiliária com todo o conforto, para
pequena íamilia ¦ de tratamento, á rua
Bambina n. 164, só admittindo-sc família,
cujo estado dc saude nãu seja suspeito
de moléstias contagiosas. Para ver e tra-
tar das 12 lioras da manhã ás 9 da noite

(4998 G) J

A LUGA-SE. Aiianias Benedicto da Costa,J.X va com urgência ao Thesouro.
(493-1 S) J

ALUGA-Slv um bom quarlo a rapazesXXsoltciros e a casal sem filhos em casade família, jo$ooo. Rua Visconde Itauna,u. 44, sobrado. (3W __ j
A LUGA-SE ..por 50$ a casa II da rua-CXfcanto Cliristo n. 228 com bom quin.
ÜÍ____ (5536 I) A

ALUGAM-SIi por preço barato boas ca--liais com dois quarlos. duas saias e bom
quintal, a rua da America. Informa-se 11.1rua Cardoso Marinho u. _?, escriptorio.Inua Formosa, (suo I) j

\ LUGAM-SE, :i rua Iladdock Lobo 422,
XVa cavalheiros de lratamen'.o, optimos apo*
sentos. rom ou sem pensão; dâ-so eomida
a_ domicilio, ((2537 K) S

ALUGA-SE 
a caja da rna Salgado Zfnla¦1. 7.1! ns chaves estão na rua (.onde

rV Bomfim n. an, c tratase á nu i° de
Março n. 91, sobrada. Í5180 K) J

A LUGAM-SE cs casas da rua Conde de
XXBomfim us. 510 e. ?_2.\, com boas accom*
modações para familia dc tratamento; 1»
chaves estão ho n. 534, c trata-se no n.-
516, da mesma rua, ou na rua do Car:::'!
íõ, sobrado, das a 13 4. (5167 K) J

A LUGA-SE uma casa: tem 2 salas, JXXíiuartos c mais dependências, na rua Cc-neral Itoea ui, casa lll; as cliavcs cstüona rua Desembargador IxiJio 11. 5, padaria.
(5202 K) R

VLUGA-SE 
um ou do':; aptfsentos, coriou sem peiiião, "" 

55 sobrado.
á rua Haddock Lobo n.

(5142 K) Ií

A LUGA-Sl',, em cisa de fnmiiia «lc tra-
ijLtamonto, a um senhor, tambem de tiat.T
mento, uma excellente sala de frente e
um quarto, com luz clectrica, a rua do
Uruguay n. 375, Tijuca. (5038 K) J

A LUGA-SE, para família, a casa n. XIV
XX. d a rua Felix da Cmha n. 112. perto do
la-no da Scgunda-Pcira, logar saudável; prr-
Ço 101$. (r027 K) M

A LUGA-Sli, por nreço Inrntn, boa ca»a-tl.com tres quartos, «liras salas c bomquintal, a rua dc Santo Cliristo; informa-scft rua Cardoso Marinho u¦Praia Formosa. 7. escriptorio,
(5.141 d j

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LÉBLON

A LUGAM-SK uma sola de frente e um
XXquarto, completamente Independente ;e
electricidade, cm casa de uai casal sem
filhos, com ou sem pensão, com ou sein
mobília; na rua da Lapa 11. 62, sobrado.

(5573 F) J
* LUGA-SE um quarto de frente, cm ca.

XVsa dc íamilia, a rapazes decentes; 'tia
rua Taylor 5. Lapa. 1 = 389 F) 'J

A l-U('.A-SIi por 140$ a casa da rua Dr.XAXorrea Dutra n. 58, com duas salas.
quatro quartos, cozinha e srande quintal.Iratiwe no sS. (549o G) R
A «LUCA-SE um quarto de frenle, bem^Amobikido, de optima pensão cisa deíamilia; na rua Buarque dc Macedo, 17.

(34ÜS Gj .1
l LUCA.SI5 o

Xi.do Cattcte n
(pliarmacia).

' ar.d;
91.

r do predio da rua
Trata-se na loja

(5492 G) «

E' O MELHOR TALISMAM DA SORTE !

A IíUGAM-SR conimodos mobila-
^ulos, com íiiiiiiii dc eiima o 11011-
siio, a viivitlliclros distinetos, casa

Ido l«i«!o resijcito; rim Costa itns-
tos lí!*. 1'1'oviiiiii á j-iiii do Ria-
cliuclo. Bondes S. Francisco, Cliilb
Praças 11 u 15. Tel. C. 4618

(S 5124)F

IJKECISA.SE 
dü uma empresada pira ,

copeirc e arrumadeira. «íue durma v.y | \'f
emprego e que dé abono a su.i condueta. i sí- quer í Coití|uistar í;o;u
C'. Bumíiin n. 5-'4 A .5393 D)J | sas i-.-.do que sc lhes pedir ? Tc

mei :c ? Impedir «. ie se apanltT>1* .lilieiro?RECISA-SE de um ja
lão, paru o Estado dc Almas. Imor.

Dt.içòes com o sr. Mello, das 2 ás .« ho-
rao, na Tbèsourarta áo Correio Geral.

^. 15ÚJ0O

PUKCIiSA-SE 
de um rapazinho com ai-

guina pratica de pharmacia; rua Mau-
TÍty :i. 12Ó. (5538 C) }

horte-

»> j

TMA moça de cor, com pratica

Íamilia de traiamento, para costuras
«.-.; quem precisar diriia-SC a ru.i ilene-
IJfctO Eipt.oht? IJ. 209 W4.9) 1

Como obter negócios proveitosos e induzir a pagar-vos promptamente '
tagem da pessqa qne se deve esposar? Casar-se facilmente com quem

gcrmaneilíe emprego ? Obter das pessoas p-i.lero-grande memória, aprender línguas íicil-ipanhe syphilis ou moléstias venereas. sem «c em-pregarem camisas 011 drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzem '
™" 

llr,-ra,'.«':!' •">« «lvos. ou que os cabellos oue devam nascer sejampretos e nao brancos ? Descobrir minas dc ouro, prata, brilhantes ou outra?preciosidades pelos Raios X quc se ensina a desenvolver em si próprio ? Fi-car com grande força na vista? Curar moléstias sem drogas? Corrigir vícios«itt mãos habites ? Ganhar em qualquer jogo ou loteria, sempre pela certa ?Fazer vir uma pessoa da qual se tenha separado p„r qualquer causa?Destruir malefícios? Fazer a felicidade no commercio ou 
' 

na fami-lia ? Adoptae o 0CCLI.T1SM0 PRATICO, o qual se ren.eltc prompta tSL
¥Íwnvv<4 2 n""°' a 1ucm T!ÍI,2£? Ml1' Ki;,,í rn> vale postal aI.AU -.I-.M.1-. & C.. representantes do ELECTRIC &- MAGNETIC '\^TITV-
TE 1 '. NKW-YOKK, RUA DA ASSEMBLE'A N. as. RIO DB JANEIRO _
BSSÜWAPOS GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGaIiNE. j l9__

A LUGA-SE po;
XXdas Neves n.
«O n. ¦9.

i2o$ o .predio da rua
'). Paula Mattos: trala-íç

tem quatro Quartos. (sOi.y t") S

A iLUGAM-SE magníficas saias e ijuar-
XXilh mobüados, em casa nova, com todo
o conforto, vísta para o mar, etc. a cava-
lheiros ou rapazes do commercio. Preços
dc 40$ a Í50S000. Praia da lapa 6o.

(5135 F) S

A LUGA-SK uma boa snla do fren-JMc mobilada, com iicnsião, para
casal de tratamento, casa do todo
resneito; rua Coslu Bastos n. tiü,
nro.vinio á rim do Riachuelo, Bon-
des S. Francisco, Chile, praças11 e 15. Toi. O. -4618.(S.-12;í)I"

X KGA-SE Por 85$ n easa da rua DonaXiloi.vstm n. 76-11; irala-se na rua daAlfândega n. ia. Peixoto St C. (S615G) J
ALUGA-SE por ^50$ a cus.i da rua Ba--íi-r-ip de Guaratiba n. 1S.1; trata-se naru-a Ja Alfândega 11. u, Peixoto & C.

(56K! G) J

A 
LUGA-SK, para familia.
rua Furquim Werneck n. .10, perto do

ana;mar, Copac

A LUGAM-SE
XXtnodaçõcs, pé
Barroso n. 67,
trata-sc 110 1*.. ;

a boa caca da
. 50, perto fio

rc;o 182$. (30^7 1!) M

casaj, rom bons accom-
ra familia regular, á rua

Villa Mimi, Cicacabana;
3; preços noi e 1:05.

(Z533 II) S

A LUGA-SEi por 200$, a cas.
XjlN, S. de Copacabana; e.stã si
installar luz

asa 992 ua rua
opacabana; esta se acabando dc
eiectrica; tem tambem ga?r, 2

salas, 4 quarlos, despensa, bom quintal e
jardim na frente; chaves no 11. 994; trata-sc
111 rua Vieira Souto 114. Ipanema; tclepho-
ne 2Ú4. Sul (5i;7 II) K

ALUGA-SíJ 
uma casinha para c_

Ço 60S; na rua Je S. Joãon. 50. Botafogo, ($$_

ai, prc-
Baptista

S G) J
A LUGA.SE uma cozinheira do trivial, paiXra casa ce familia; na rua do Tuniicl

(5107 G) S

A LUGA-SE um grande armazém com-titros porta', em frente á ma do Ke-
íende; na raa do Ria.-lmelo n. 271.

(5493 F) E

Novo 46.

ALUGA-SE 
uni quarto ou sala dc frente,a casal ou senhoras dc tratamento, cmcasa dc pequena familia; na rua de SãoClemente 94, liotafogo. (5134G) S

_t LUGAM-SE c:n predio novo uma sala exXtini quarto, com ou sem mobiiia. o pc=-soas do commercio; na rua liarão de Gui-ratiba 11. 17. sobrado. (3:1a G) S
A LUGAM.SE 03 dois sobrados dn rua doXXH.attetc n. 13.'. pintadoi e reformados,defronte do Palácio, As cliavcs estão naloja e trata-se na rua dos Andradas aiIoJ3- (54S5 G) í
A LUGA-Sli a casa da rutxxn, 1-3 aluguel menra!no d. 103. Rrntttzcin*

A LUGA-SE uma boa easa, com 2 quartos,xi.a salas, cozinha, banheiro, etc., por iuo$,a rua 28 dc Agosto n. Ej. Ipanema; trata-sc
"a (5172 IQ J

A LUGA-SE um bom quarto mobilado,
Xi-em casa de familia, banhos de mar per-to bondes á. porta do Leme e Ipanema;
trata-se no Correio dc Copacabana, da i
_ ° toras. (438a II) j

mm, estacio
E RIO COiPBIDí

ALUGA-SE nma sala Com entraria inde--!¦»¦ pcntleiito, eom •iirei'o a cozinliacasnl ou a inoços solteiros, --
versa S. Carlos 12

por 40$,
um

113 tra
(5453 J) J

A LUGAM-SE os prédios da rua Bomfim
XÜLiis. azo e 222. com salas do visitas e
jantar, trea^ quartos, cozinha, chuveiro,
VV. C. r. quintal; as chaves, por*favor, no
iprcdio 11. 224 e para tratar á rui do
¦Alfândega n. 91. sobrado. Aluguel, mof.

(4380 K) J

A LUGAM-SE commodos limpos, na cana
XXn. 45 da rua 3_ de Setembro (Muda da
Tijuca'); trata-se na mesma, com d. Bcmvin-
da liaptista. K
'A 

LUGAM-SiC casas 'por no?, novas e
Xl.confortaveis; chaves no n. 2?o da rua'Conda dc Uoiliíim. (5575K) J_.— . .. ._. ____,

A.M-SlC 03 predios novos de w-
. próprio* para familia dc trata-mento, no prolongamento da rua Maria e

Barros 531 c 323, trata-sc no 514, fimda rua liarão do Amazonas. (5554 K) I

A LUGAM
XJcbrado. I

A LUGAM-SE
travei

dua......s bons casas, uma na
, ,a.War!e'ta "- Catumby; as cha-

ri -?'?.," 4,8i outrana rua Theophilo Oito-
^icha^f..™.."^ S- f««lro. ondeuo 11. 18S. (54 17 J) K

IIA LUGAM-SE duas casinhas ns¦«.V, á rua Dr. Costa Fcrraa n. io- a,chaves estão na rua Nova de S. t«h
_;"' (5403 J) M

AÍ',Vf'A"SIÍ' •t:ma Pcnucna casa, nronrla-CXpara negocio, na travessa D. Rosa n. 38
(5180 J) J

A^Si.Sa^,iS ^"lí'™^dita, ua rua Presidente Barroso \ P _<_\dia. na rua losé Bernardino n,a4'' nadita, na rua João Ventura 11? 25, c trata-2na rua da puitanda n. 87, ComDailhia debeguros União dos ProiSilarlo».
(5189 J) J

4 !'Ujrf R,íi 
í?r ,,-«.s- P soh^ <>~>¦¦ 1 130-A; aberto das 10 ás 2 horas.

(5081 J) J

Ü.Itap

ILIO MlfilSíI
purga-

D. Carlos l
nof t trata-sc I
(5ici G) S *

(NOME) REGISTRADO)

Cura a infãammaçâo e
ções dos olhos

Em. toaas as rmarra^oiri,e aroeranas

A TíUG.V-SIj o magnífico predio¦"da rua Garlbaldi CD, Tiiuca,com Iodas coniniodldndcs pnra fa-
niiliii do tratamento. Tem 5 miar-tos. .'5 salas, copa, cozinha com
foa.no a Kaz, banheiro com aaiiecc-
(lor, luz eiectrica, etc;ver o tintar
uo mesmo. (J COtpK

A 
LUGAM-SK, eom ou sem pensão, a
família ou a rapazes limpos e arejados

quartos; na rua llad.lm.-k Lobo n. 56.
(5553 K) J

A 
LUGA-SIÍ n casa a. 93 da rui Af-
fonso Penna. por 132$; chaves no ar-

mazcin da esquina o trata-se na rua Se-
nador liuzcbii n, ji3, bondes du cem
réis. (3561 K) )

A LUGA-SIÍ a -pequena familia de tm-
XViamcnto, o bom predio da rua dos
Araujos, 43, esti aberta da 1 ás 4 lioras.

(55C.I K) .1
A T.UGA-SE o predio assobradado da rui

XXíHaddock Lobo n. 171a com excellentesaccommodações; c;tá abciio das 10 -ás a
h'.r»« (;,,K Kl R

S. CHRISTOVÂO, ÂNÕÃRAHY
E VILLA ISABEL

A LUGA-SK, para familia. n boa casa n.
XX47 da rua losò Clemente em S. Cbri».
tovão. logar muito taudavel; preco iicSooo.

(S027"' D M

ALUGA-SE 
uma bcuila casa, com toilMas commodidades, nar.i regular familia;rua Maria Eugenia IV, Jardim Zoológico.-

(5130 D R

rua liarão do
1 ia, com trei

quartos, duas salar, c mais dependências,
Por isajj trala-se na aicsaia rua im. _.

(5135 L) F

ALUGA-SH 
o predio da

S. írancisco Filho n.

s A LUGA-SE 11 cara da rua de S.
I íry0.n2il*a n.- .MS. A3 chaves estão r

IlUJj
\ armazém em frente. Aluguel mensal ijo*
| «endo gra:,i o decimo segundo mez.

Í4377 Vt !

¦ -«-S,>; ^«ieUM^
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I DESCOBERTA ASSOMBROSA!... |
TÔNICO CAPINETTEI

(Tãociúaúe dos cabellos)
A curti da calvicio, da queda dos cabelos, da caspa, dos

cabellos brancos e daa parasitas que vivem no couro ca-
belludo.

Com o uso dc 2 vidros obtem-so o resultado satisfatório.
Possuímos milhares do attoslados que confirmam o nosso
suecesso dc oO annos. . ,

VIDRO 4$000
Vcndc-se ms Perfumarias Pharmaeias e Drogarias

Caixa Postal u. 59
a ^'.liSiií-iaíiíaíiíaíaíiSiBiiMáiiaçiaEiiKsiiifiBfflBíiii

ltio de Janeiro __§
¦¦¦«««¦HHiiiBiiwaiinii

,\ |,t:CA-Sli uma pequena casa paia fami-, A I.UG.VSE o predio novo de estylo,
/'Vila, na rua Coronel Carneiro de; Cn-i-1, xXquatro ouartos. duas Balas c i
.-is ::. .15 e trala-se na rua da Qiiit;,i-,.ia pendências, com iardim c quintal;

8-, Companhia dc Seguro3 União- dos I.uiz Umbosn 97, Villa Isabel, com
• ..li.-ariüs. (5305 L) J o electricidadc;

,i l,i:i'.AM-Sr, íis bons casas da rua de
.V-i. Inüiiarlo us. 162 c 161 c tr.ita-se

, rua'd.i Quitanda 11. 87. Companhia de
-.[•••ds União do» Proprietários.

(giCG D J

\ IAJGA-SE hein arejado quarto coin luz
. \ electrica e mais commodidades, eom ou

5---31 pensão; na rua llclla de S. João nu-
..'I -,7.1 sem l>cn3ão. Aluyiic!, 25$ooo.

(5.<ii D T

I.UOA.M-SE duas cisas na rua Comes
in.Mfít n. «19» as chaves no ar:na7ciu em
::'.¦. 

(.I0J7L) 
J

{ [,Ü(',AM-SE as casas, nara pequenas fa-
1'Viinliss. tia ma r. Siiva Pinlo os* 19

. ::,i, Villa Isabel c trala-se na rua d.i
1 ínilniidii 11. 8?. Companhia de Seguros
t''iiião dos Proprietários. (.HSSl.) J

,\ i,UüA-SE a cisa dn rua do Mattoso
íAji. .1-'. Rrandc Icrrcno- c .10 lado, n-.ui-
!> confortável, onde ie informa.

Çjitwú r.) j

\ I,UGA-SE ura predio para negocio, ha-
V Miação para familia; 110 Bóulevard Viu-

• e Oito de Setembro 11. w, ns elia-
-.,! 11O -ÍIS. Í4W D J

cara
niais dc-

na ru.i
gaz,

trata-se no n, 93.
(51.16 W R

X LUCA-SE, oor ús$; a cisa nova, da rua
t* T • i'T-l,r.R-, „, 81. c mfre-nte á estação
do Meyer; tem 2 salas, 3 nuartos. varanda
•o Udõ, quintal, etc; as chaves 110 79.

(5.197 M) M

,» uej'e.'A-üíl, por ioo$, uma hoa casa, sau-
Adavel, grande quintal, clectricidade; na
rua Goyaz 11. 298, cin írente á E. Piedade.

. _Aí?_... V 2
ALUGA-SE 

por too$ na tun Santos Ti-
tara 11. 147. uma lioa casa com tres

quartos, duas salas, cozinha, .11111 hom porão,
jardim e mn grande quintal. iiiUaUiiçno
electrica, perto d.i ruo Magalhães Couto.
Ilondcs da Piedade ou lioca do Matto c
distante cinco minutos da estação de To-
dos os Santos; trata-se na rua /íeferina 58.

(4938 -M) J

ALUG.VSH. 
a. casa. á. rua Augusta 19. nn

Ií. do Meyer, eom .1 quartos, 3 salas e
grande terreno-, pari ver, na mesma;

(5041 M)

ALUGA-SE, 
nar.i familia de tratamento,

esplendida casa n. 257 da rua Mariz
llarros. com
e.|.!$ooo.

aposentos: oreco.
(so:? L) M

A LUGA-SU
Arai

easa n, ei da rua Gene.
Canabarro, nova, illuminada a e'C'

ctricidade, com hom quintal, tem commodos
para familia de tratamento. Trata-se na
mesma rua n. 32. Preço, poo$ooo, .

(¦loja TA J

A.LUCA-SE uma casa' e trarage. para
XAscÍ9 carros, quatro ouartos, duas snlas(
á rua Coronel João Francisco n. 33* ^:it*
toso: as cliavcs no n. 31; tratar no largo
da Lupa ioú. Cafe;. (.1039 L) R

A I.UGA-SB uma magnífica ci3a tia rua
YVUr. l/erreira Pontes n. 37. coin duas
• ':... dois nuartos, forrada a papel, luz
.'.-;.riva; trata-se ua citsni*. Aluguel, 71?-

__^_^  (5io8_I,)_R
,\ I.I li'.A-SE, por íeo$, n ci3a da rua Ve-

.'Ylippo Camarão 115. coin dois quuctos,
.•as salas c demais dependências; trata-se
11 rua S.mt.i Luiza SS, Maracanã, onde estão
„, cliave» UUS L) S

X TiUGAM-SB ns cnsas da run
•**-!). Mnria 71 (Aldeia CamnistiO.
transversal A vua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, duas
snlns, cozinha, banheiro o tnnmio
de lavagem, todos os comniodos
illuminndos a luz electrica. As
chaves no local. Trata-so nn rua
Gonçalves Dins 31, próximo da
cidade, n poucos passos dos bon-
des de Aldeia Campista, cuja pas-
sacam em duns secções ó de 200
i-61s. Alugueis 100$ o 90»000. L

'I.UGA-SE a cr.sa ú rua Uarcelles 35-1;
na nu da IJuitamla 11. 6H.

(1739 L) J

ALUGA-SE 
uma casa nara pceittena fa-

milia, na rua Asais Carneiro u. 283 c
¦uma dita. própria para negocio; na rua
Dr. Clariinttiido de M'e-llo n..37 (Piedade)
a trata-se na rua da Quitanda n. 87, Com-
panhia de Seguros União dos Proprietários.(5159 M) J

cOPACAIIAXA — Vendem-se terrenos
cm diversos rua?; ua. rua do Rpsarlo
3$, coin o proprietário. CjoSi N) J

COMPRA-SE 
ntò 8 contos, uma casa

que tenha 2 011 .1 quartos e a sala«,
que esleja tias condições liygiciueas. Nos
bairros de Gloria. Cattete, Botafogo ou
Laranjeiras. Negocio directo; trata.se 11:1
rea do Senado 11. 8, sob. (4586 N) 11

nulos distante da e-iiltiile; preço 10
coutos mais ou menos; trata-se a rua ,1c-
dro AmeHco 11. 90. (5O80N) b

CASA 
— Compra-se uma, 10 a 15

mit

VENDE-SE 
a superior casa da rua Hu-

maytá n. 278; encontra-se pessoa para
mostrar, .10 lado, n. c8o, e trata-se na rua
S. Clemente 61, loja; preço razoável.

(3957 N) S

A 
LUGAM-SK os prédios da rua Hcrmeii-
garda n. .16 e Lia Barbosa n. 83, a

dois minuto» da estação do Meyer.
(5277 Ml JI

ALUGA-SR 
i rua Praneiseo Bragoso

n. 19 (Encantado), um lindo chalet,
com muita agua. esgoto, gaz e luz eleetri-
ca, preço módico; tis chaves no at.

(3705 M) J

A'LUGA-SU 
nor 300$ mensaes

lavei predio para grande (an
cou tor*

predio para; grande Íamilia, com
jardim c pomar; ua rua Vinte c Quatro dc
Maio 11. 94, onde sc .icliniii as 'chaves.

Trala-se ua rua do llospicio 11. 144 (1" an-
dar). (4990 M) J

VJJNDI5-SG 
o eleiíaiiíe predio novo. para

faniilia de tratamento, em centro deter-
reno. com entrada para carro c garage. da
rm Dnq.ie de Caxias lí. -88, junto ao bou-
levard Vinte- e Oito de Setembro: trata-se
no mesmo, com o proprietário, (U 3w*)_**

VRNDE-SE 
uma grande propriedade, no

Boule-varil ;8 de Setembro ns. 39.1. e
305, sendo dois grandes prédios, próprios
para renda, estando 11:11 alugado para ne-
gocio, e outro dividido eni ciminoilos, ilarul"
uma renda de 310$. oh dois; esles prédios
csHo edincado.i-dentro de 11111 torreno que
uiede 1.1111.30 de frente, por no de .compri-
mento, preslando.se para avenida; podem ser
vistos a qualquer liora do dia, e informa-
'¦¦"•es c Iratar, com o sr Soares, na rua do

3XTãiO ei3c3fu.ecaL.Ma caLiae a

fabrica Esperança do Brazll.
Executa qualquer modelo de camisas, cet*oulas e collariiinos

53, RUA DA CARIOCA, 53
PRÓXIMO AO CINEMA IDIOAX.

tMNDíi-5B uma
f n. 171, Meycr,

c;i5«i na rua Cardoso
, . ...,.., 935obrádada, com tres

¦gwndea (inartos, duns Brandas salas e des-
pcnsij gaz e electricidade. Preço de ocea-
sião^ trata-se á run .lv.ilina n. 67, arma-
zcin;. büiidea á porta, desviados a uns So
niítrôj. (R 5143) N

YKílIiBM-SB 
5 i|s metros de terreno de

(rente por ,3.1 metros do fuúdos, na
nu jDias da Silva, ua citação elo Meycr,
5 minutos distante, lado ila lioca do Matto;
trataisc á rua D. Claudina ll. i, perto do
ice-siuo, emn Avelino. (J.I3I3) N

rua Oliveira Kansto, em
1X44; I

rua 
"Buenos 

Aires i<)3. (-M S020) N

¦ífii:Nm;-SK
V Botafogo, uni terreno ile 1--A441 'Irata

¦fT.HN-DlvSlÇ o predio 11. XI da rua do
V Riacliuelo n. 111, situado ciu terreno

saudável, com tres quartos,
rão 'Habitavel, et\:.

duas sala?, po*
(5Õ77) N

Ouvidor n. -.|, armazem. (394-1 N>S

A 
LUGA-SIÍ por 100$ a casa de dois pa-
vinientos da rua Moura u. ,ií. Meyer;

as cliavcs estão no 11. 37. (4781M) J

A LUG.
XXtrata-
Joja.

ALUCA-SH 
o optimo orcilii para garage

lendo accoiiiiliodiiçõcs pari. pessoal.
Jocfceiy-Club 347
ma run.

rua
trata-se uo n. 3.19 1I.1 raes-

(43S4 L) J

St c.
CASA FUNDADA EM 1873

flnioos depositários» do cimento insTless "WHITIC
e BROTHKKS"i tinta Iiygienica OLSINA,

íSAKINOtí TIÍH'1-K i>:ira matar o carrapato
do sado

TELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55 58
AI.UC...

11 Vi;; V

A 
LUG.VM-SE cxcflleutc.i casas novas,
com duas boas salas, dois quartos, co-

üinha, bom quintal, terraço, lavatorio, ogua
«tn abundância, luz elcetriea c todas, as
commodidades por C>5$ o "5S; u.i rua Silva
Itego n. 33 Riachuclo. Bonde dc Casca-
dura, junto ao largo do Jacaré. (.|i.1-'M) J

X LUG.-VM-SK por i;io$. dois prédios ac.i-
4Xbados dc construir, sendo um paru nc*
gocio; nu rua Maria Luiza ns. 73 e 75-
Boea do Matto. (.(871- M) i>

ALUGA-Slv 
011 vende-se uma grantle cha.

cara; ver e tratai- cm iíeiity, eom
Lomba. (.-|8.i M) J

ALUGA-SK 
na eçt.ição ile Todos 05 San-

tos, n casa 11. 8.', da rua .lusii lloniiaeiu,
com doii nuartos, duas salas, grande quin.
tal c jardim. te:u duas entradas e Ulu-
minada .1 lu.t electrica: ai chavel. estan
no 11. 81, armazém, oude ce trata; e mui;
to ne-rtinho du estaçãu o tem honilei u
porta. UÇ11 MO J

TrfiNDEM-SK 1.500 lotes do ter-
V renos do 12X50. loitar ulto e

saudável, 11 100$, em iiiestmoes
de 10$, lious imni moradia c plmi-
tnções de chácaras, trens do hora
tíiii liorn, iiassuiiem ida e volln,
1°. 500 réis. Iiinlia Auxiliar, esta-
C«o do «. Mnthei»; informações
lio local o travessa do Onvidm;
11. 3«, sobrado (,!3íi;35).\

VE.NTiivSK 
11 "trinta réis", 30 réis", o

«leiro quadrado dc* terreno, Jios sub-
urbios, lotes de 10X330 por mn?; rua

ela riiiinli.i u. 7, com Qucrlnò. (SóO;^) N

TTENI>K-Slv. a 5 minutos (Ia estação dc
,t i>. Clara, uma casa ao meio >lo torre-

nó, ,com sois commodos. por t:ooo$; as
chaves ú rua Capitão Macieira t-.. 2, venda.

- (R 515'') 'N

VlvNDlí-Slí 
uma boa casa nova, com

duos sabs boas, dois quarlos espaço-
sos. cozinha, watvv-closot, luz electrica,
jardim na frente, etc, construi-la çm ceu-
tro dc bom terreno, á rua André Pinto
ti, 131, antijo ioü, eslação de Kamos, Vt, V,
I.conoliliiM. (R 5<iSt) 'N

¦fTiENDEiSlí um bom pre,l:o, com duas
V s:ihs. dois ip"irto;í> cozinti.i, cr-berto dc

telhas francezas. agua ciiMuadii, tannue. e
terreno de :--X.i5, por preço de oceasiâo,
rua Luiz Certeira n. 13; Informa-se no
armazém dn sr. Francisco da Silva, largo
Saldanha da Gama (llonisuceesso). ¦ -¦

(lt 5e"l5) N

fTONDlí-SlJ solido nredio assobradado,
. coai quatro quartos, duas «rondes ,sa-

Ias c mais pertences; distante ela rua Iireí
Caneca tres minutos; remia annual rígpoÇ;
preço ultimo 10:300$; ttatar ilirectaniente
com o proprietário, á ma Gonçalvci Dias
n. 76, das 10 ás 12 e das 2,-íi 6

XfV.SWM.V-> predio), i
13 por :| conto-, dois l.onj

- rua ilo Propósito (Satide),co:n bons commodos; iirfbnnaçõe-s comMourão. r. Jo Rosário 161. l.l 49.11) Si

V.KNlil-.si.; ,.m terreno i> de llrãganca (Aiidarãhy),dos bondes queMesquita, com
íre-nt,- e- aos I:
a rua do Rasar io u. i ti i
Franco 11. 4:. Villa Isabel.

rua Duqusza
1 um ntinntn

p.iis.nn pel.l rua ll.irio de22A2."i, toda murado u;i
los; tr.itn-se com Mourão,

ou a rua bouza
(J 49S6) N

WENDE.SK nor o cmíoi
» rua l.e-uer.-.l 1'olydoro 11.

morada; tratar i r. Buenos

o predio da
27. negocio e
Aires 11. toS,

CM -lii-VO N"

O 5<>jü) N

V.R.SDKM.Slt 
boas casas n prestações

niènsacs, sendo uma por 25o$i no hs-
t.icio de S.i; duas uo Knstnlio do Dentro,
prestações de 70$ c 00$. e outra.por 8J?,
em lloii-.siieces.io; támbom cm Cascadura,
a nrcsiaçèles dc ion$; tratar í rua da l'iai-
nlid n. 7, com Üu«iuo. O 5440 N

deTriíXDK.SE uma casa a prestações
\ Co$, emn quano, sala c coüinha.. coDcr-

ta com telhas fraiiccias e coustruiila de
tijolos, bella ,-ipp.ireuei.i, entrando o_ com-
pr.ldor uo oeln ila couipra com .loof. 1103
subúrbios; tratar á rua da Prainha. n- 7,
com Querino. (J S*>37? «

TOSSE
Tome PEITORATj MARINHO
Kua Sete de Setembro 1S6

\pENIM5M-SH 
1:111 S, Cliristov.ío, mim

dnK nielliorea ponto?, com bondes dc
roo réis perto, os prédios assobradados
'ífiiasi novos, da rua Francisco fônftenio
111 e iif; traln-so á rua dd Quitanda 8:1,
sobrado, das n áj 5 da tarde. UJ.M S) lt-

Xri-l.VDM-SM unia clia
V quena fabrica dc sal

iscara com uma pe
abão. dentro do Ds

tricto Federal; para informações com or.r
Ennesto FJorio, rua Souza Franco n. ior
Villa; Isabel. tj 45-18) í

OO NOR RH &' A
'Menorrhtigia ou qualquer corrimonto da urethra, cura radical om 4 a 8
ditis! Com a maravilhosa injecçio secoatlva e cap»ulns lüí. Quando, tudo
falhar este extraordinário preparado sempre triumpnara. O unico allivio

' da mocid-uda! Kxporimentiio o vereis o effeito assombroso! Não lia go-
norrhéa quo resista a esta prodigiosa descoberta.

Marca registada Vende-se na Drogaria Graiuido ti lUia 1. de Março li • 18 o nas prin-
cipaes pharmaeias e drogarias desta chiada c de todo o llrazil.

\rK.\'DIi.M-íiM magníficos lotes de terre.-
t uos, com pagamentos «tn pequenaB pres-

taçõifs nicnsacs, cm fronte ;i tstaçáo do
•Engenho Novo; podem ser vistos os lotes
em ouiiliiiier eüa, á rua Souza llarros, i-M,
run ícalçmla; lrata-sc na Cempiuilua Kre-
liial.-ru.i da Alfândega 11. :S. N

I.UClAiSE optima cann, á rua Costa I.obo
e tratar, em .lockey-Cluli 3.19. .

(.1383 W J

A I.UOA-Sli uma loa casa nove, com
1 Vdnas iüiI.h, dois quarlos. c07.ir.l1a, cor-
redor separado, banheiro, tuelo muilo ai-
m.i.Io e bom quintal; na ma Corria dc
ílüvclra n. 6. Villa Isaln-I. As cliavcs es-
lão ua rua Soum Franco n. soj.

(.',08o I.) }

\ l.lrG.\i:-SU n J0$, S5$,
1 V'.f.;.iriO:i, 11.1 111,1 liomfim
intilta ti'-tu.i e muilo Icrrcno.

30$ 355,
08: tem

(j;3o I.) J

A I.UO-A-SB ror 6of o predio assobradado
/'Vil. XII da rua Umbelina 11. 23, Cau-
.-ella pintado dc novo, bons c arejados
comtnodos, quintal, lus clertrical (5'.Sol.)I<

AI.UGA-SE 
r.or tas? a «asa da r.i.-i Con-

rai,'.i Uaslos n. (Í5. com hoti3 commo
dos; trata-se iii iua Uruáuaynna
daa 2 ás ,i.

ALUGA-SE 
uma casa nova, com boas

accommodações mira familia rCRUlar, á
rv.n Cosia Guimarães n. 39;- S. Christovão,
bondes dc S. Januário; oa chaves- estúo na
venda próxima, com o sr. Brandão, com
tinem se trata, c para informações, í rua da
Alfândega n. ias,, loja; nteço 130Í. (sóaaJI)

\ líUGA«S15 o confortável predio, com 5
Lquartos, 2' salas, banheiro jardim
iiti.l, á rua llclla de S. João ti. 271.

(403O J

bom

A!;1

\ I,UGA-SK o predio n. 71 da rua An-
Xiiielina, estação ilo Kl cantado, com tres
quartos, duas salas, despensa. cozinha, ha-
nheiro, W.-C, iiuigtiiftco norão; jar.lim na
frente c ariunlc terreno; lis chaves estao
no 11. 73, ondo sc trata. ____ O^"1 ^^ J

A I,üC.\-Slv uma casa nova, á ma M-ura
An. rj-A, M.cycr. Alusuel mensal .50?.
n bom fiaüor. (51-14 ^0 '<

AI.IJflA-SB 
umn casa com entrada ao

lado. com 'luas salas, dois quartos, ço.
zinha, lu:: e bom quintal: na rua' Bela
n. íoi.-, Todos os Santas. (5°SC M'.l

I,UG.\-SI-i «11 cara de faniilia, uma sala
XS.e um porão, a rapazes
ou a casal sem filhos; n
Cordeiro 11. 154. Meyer.

do çommc
1 rua Archias

(Siüi M) J

AI.UÒA-SK 
por £oÇ.

commodos
Meyer.

pequcua
Diiviil, .

11C.
(510: D K

\ LUCAM-SE casas novas com duas ra-
.."Vias, dois bons (inartos. quintal, ba-
nhciio c W. C. dentro dü cisa, èlectrt-
cidade, entrada independente, etc; na rua
Jocliey-Cliih 11. 157. casa n, das fi as'i.-, 

lucros aos domingo*. Trata-se na rua
do Ouvidor 11. iBj. Telephone 3117 Nor-
ii- das 4 á» C, com Cliacon. (ii.i D J

: A 
X1.S. ChristovSiO, com dois pavimentos
ntiotrn quartos; duas salas, banheiro, dois
\V. C.i quintal, tíiuquo «ira lavar rou; a,
terraço e nínia comniodídadci modernas.
róile ver-se 11 qu.-ilqiicr hora; trata-se na
riu (lo Ouvidor,nV 173. charutaria.

(1101a M J

I.UGA-SE o predio da rua 23 de Março
o, S. Christovão cim eine-ii ma-

niiiicos quartos, copa. cozinha c banheiro;
trnta-so na rua S. l,uiz Iluião 11. 1-'. onds
cbtão as cliavcs. (.íi-i^ (-<) «

X hVG&U-Sili na Avenida Pedro
<£V Ivo 11. 61, cnsn n. 3, ii faniilia
dc tratamento, ut-Io ni-i-co ítiensal
d(- X70$00<>. DANDO-SE 1 MUZ
db nomuioaiOAo bm cada
ANNO DE PEIWANENCIiA. ma-
Kiiificas casas com 4 onartos, Im-
nheiros do nsnía quente o fria,
ont.iiiia iiistallnção electrica. dois
fogões, sendo nm 11 uaz. dois
W. O., blrtct, etc. (3 »2S'l) li

AI,UGÀ-SR 
o predio novo^ Ia rua General

àilra Telles 11.

ma-3e com c
Silva tl. 35.

A t,UGA-SlS .1 casa iia :
i-Jeu. ;¦:: chaves na rua
n. 335; Aluguel íloS.

ente casa com
família; infor-

rua Dias da
(315S.U) 1

ia Silva Rego
Viuva Cláudio

(513S Ml lt

TTMtNDK Cm Vigário Geral. K. de Ferro
V Lcopoldina, a 35 minutos de. viagem;

lotea dü terreno dc 10X50, 10X67,50 tí
maiores desde 350$ ú 1:500$, .1 vista ou
cm prestações conforme tabeliã abaixo. Tem
agua canalisada c!u Rio do Ouro, passagem
de iih e voU.i etn 1* classe 500 reis c cm
-'" claüse o'Jo réis.

Preço
f,ote de: 1:500$

•' JI2005
" " 1 :ooo$» Sot.J
" " rooí000$

500$" .l.ioS
350$ i,"?.íoo 9$o00

encontra pessoa encarregada
de mostrar os tjrrcnos trata-se coin o pra-
prlfírirío nos dias uteis ;*i rua S. Januário
ii.) das .! íis 7 dn t.ir.l-.: e nos daiuingos -Ias
K horas, da manliã á hora da l.ir.le- n-i
Vigário Gerai. (R 3I17) f-

Signal Prestação
75^000 37?oo9
6o$0oo .-;jSooo
i,o$(ioo 35Í000
^n?00O -^.'$1)00
,1.-$U0L> ir^"00
30$000 I5$001
s'5$opo t-'sc3O0
52$500 IÍ$030

TT^NDÈM-SE cm Jacavónaiiiiií (li-
J( veisos sitios, com iiomiiçíterras

|ii'opi'iíis) ; tem uni, eom 1Í8*Í<>
nictriis do cii-i-iiinfei-ciieia. com
grande iioiuni-, Iitiiiiiiiues, moiiilio,
iiiiuíi do cacliocira, '£ cnsiis, ente
iijii' 18 contos; nm outro com tíO
íuelvo.s de frente por 150 de fun-
dos, iiyiia encimada o electricidii-
de, todo em iiomai-, cheio de fru-
tas, com nana encnnadii, íieuiieiiu
casa, com ti nuartos, -sala, eozinlia
o varanda nor 'Jt-.SOOS, perto do
lionili-; tem dc 11, 10 O 35 con-
Ins. Ver e tratar, Estrada da l-'re-
BUMia 11. 825. (.1 íaoC) N

AT-KNJMvSlC uma boa ca?a com terreno
V iijar.liu.i.b. á rua General Canabarro

11. ('.(, dando fundos para ri Quinta da lioa
VÍstá; ver c Ui-iar na mesma, .'. i|iial(|ucr'nora. (J i-2-u) S

TrENDE-SE uni excellente pre.liu, cçalia-
elo dc construir, na rua Mana Calnlon

n. 37 OM. do iMIeycr), a 2 eiiiuuios da es-
t.-,ç.i'o c (le to.los cs bondes, com dois gran-
des quartos, iluaa salas, co/inlia, \\. Ç. 

e
liiinlieiro, tudo em ponto grande, e bom
quintal; as chaves, para ver c tratar, com
11 proprietário, uo n. 39 da uiesma. Iara
li.iuid.ir.  

(M 5».S.O >

\rEX0E-SE 
im grupo de (luas casas no-

vas, ele sali.la construcçao, niúilenias,
nrourias parn familia de- tratamento, situa-
lias cm fronte A eslação ilo .Meyer; tora
bondes e trens i port». 1'rcço de occasfflo:
trata-se á rua S. Januário »;¦ (_M 5.19''' -\

\TiKNDE-SE, na melhor rua de Villa I*i;
bel, lindo terreno de esquina, com 20

metros dc pa«se:o c calçamento nato; J'1
tem alicerces promptos para reccoei; um
011 iluis cdificios. 1'reço 31000$. .v;to se
aueii.la a commiastonistas; informes a ma
Sõiim Franco 11. 107. l» jgw 

-N

io:oooj o predio da
agalliacs Castro n. 157, estação

do liiachuelo; trata-Se no mesmo. (l.ioi.oJN
VM.VDM-Sl-: 

poi
rua Magalliâes

l\^ENDE-Si; p.-r jo coutos lindo í»dlo,
,» a rua Francisco Muratori; v.-r « Irit.ii
,i_T'.i.i llneii.» Aires 11. 10S. (M 4IK.O N'

VENDE-SE 
por So contos lindo predio,a avenida Mem .le Sj; ver c tr.n.ir .1

rua Buenos Aires 11. kjS. (M .-,:',.,.;) N

VENDAS DIVERSAS
"VTEX&E-SE 

por 4$, em qualquer phar-
11.1 'W"1! oui u™**"». nm frasco ds AS-
LtGAlí, do dr. Machado, o melhot; renie-
dia da acíualidade pjra curar a syiiliilis <•¦
o rneumatisino. O

ENDE-SE, livre e. desembaraçado, e>varejo d,i estação de lè.iiiio.-t tratar (li-
amente com o scu proptletario, Frau-

cisco S;l, r.o referido vartjo, todos os ilí;:!<,
d.i ttianhã ás 10 da noite. lM;-ioo)0da

A7'E>íDI{-&K. 
;i rua Visconde*de Itauna

11. 4.1, sobrado, um perfeito plan,, trem-
cer.. (} jo?.il (1

TrENDE-SE
> CSinger), c

uma machina de costuru
com sete gavetas, cm perfei-

to estado; par.i tratar á rua Iienedicto Hip-
polyto n. 190, ca?a n. 2. (Jsijro)O

\7KX!»K-Slí uma motocycletla Preiníer
V 3'.', II. TI, qu.-.fi nora, com -ide.ir e li-

eençaa, rua duS Andradas, 85, 1° andar.
(4.110 N) J

¦\T.ENDK-SiE um tcrrenii próprio para ga-
\ taiíé ou fabrica, «a rua Ilarüodc Una,

com frente para <hias rna-S tratar á rua Ita*
rão dc llbâ n, ióy, esquina da rua Had-
dock I.obo. (J S036) N

X/iE.YDEM.SE dois tiredios, i rua li-
%' Eiieireilo u. 38, nesocio urgente e- d.--

ci.üilo. Meyer. IJ 56iS) N

TTÍENDEM-SH a prestações de 15S men-
V saes lotes do terrenos de 10X50: nos

terrenos tem aguji, Ia;:, beniles e trens á
porta.

\ri:Nl>lvSi; 
optima casa com dois 'lin-r-

los, duas salas, corredor o nutis tlepen-
ileneias. illuminada a luz electrica c leii.lo
bom terrc.10, pela quantia de ritooõS: esta
mllficada á rua Angélica u.: 61. t.ucycr),
As ciiaves eslão á rua Ui.is (Ul Cru/, US.
na mesma estaçSo; -trara-sc á rua da i-'---,
s-uK-m 11. 2:6 (Botafogo). (J 503.1) -N

I\'o loe.il

57. com boas nc.conimod.i
Coes para fainilias, pelo (iluRttel dc 100$; ni
chaves estão na mesma rua 11. 31, otule si
trata. (5*00 .1.) .

i A I,UG'A-SE cara de 2 salas, 1 quarto, e
.XlLeoitinliii. com (iriuicini área, tudo inile-
pendente, por si$; na n-.a Josc Clemente
n. Ri (rrniii S. Clirátorão): Irata-se u.i rua
Srnlior dos l'ussos II, aid. coir. o sr. Miguel.

(SeííC 1,) M

A LUGAM-SE as caras ns. 10 e ia da
Ürita Miguel dc Erias. com muito boas
acconimodacões pura familia. perto da. ave-
nida do 'Mangu: e bondes de tostão. Ira-
ta-sc na rua da Alfândega 1». 10. '" an;
dar. 'ü??! '' '
"~\ 

I.UGÀ-SE a casa 11. iS da rua Fçlte
Jl.VI.emlirança. cm Andarahy, com d lis
quartos, duas salas. ele. As chaves estao
110 11. iti c trala-sc na rua da Allandega
n. 23.

a i,r
Ana,

CiUGA-SE um bon 'armnzem dc cse
com moradia para familia. ua 1

Engenho de Dentro 11. 153: trata-se na 1
Ji. IVdro 11. 133. Café Santoi Dumo
Cascadura. (49<iS Ml

.\.\1>.I;-SK um bom predio. acabado dc
V construir, crm dois quartos, duas sala-'.

cozinha, tanque e privada, com muita aluiu-
danciii d'iii;iia, com inui-o terreno, cou-
strucção moderna, dc platibandu, com mu-
ro e j.-.rdii.i 1111 frente, distante ; minutos
da eslação ile Ramos: trala-se ú ma Au-
dn: Pinto ti. I3'J. 1'rcço baratissimo. ur-
gente. (J 5U'»L^

A I.UGA-SE no Engenho de Dcnlro, u rua
XXMartlia da Rocha 171, confortáveis c.i-
;as novas, por 40S e 4~V, informar lin
casa V c tratar na rua da Quitanda 137.

(5149 M.) K

X LCliV-SIO nor 80$ boa ensa
-fMcom norão; nn rua Carolina 51
ostaçãò do ltocha. (M-S08Ü) M

ALUG.VSE 
lior Sn$ n casi da raa Nova

\merica, I".. com cinco licas commodos.
Trata-so na rua D. Anna 'Xeiy 11. 71. «;'-
nir.7.cm. (5106M), R

X LÜGA-SE a nsa da rua Moreira 31.
•iXElIRCnho ile- Dentro, com duri quartel.
duas salas, mais dependências. Chaves na
listrada Kcal ile Santa Cruz 11. 2Z3Ç, com
o sr. Ecrrcira. (jgjj? '»' 

}[

AI.UGA-SE o predio ii. 13S da rua Ma-
XlVrcchal Machado Bittcncourl, eom qua-
tro quartos e bastante terreno. As chaves
ra rua Vinte e Quatro ele 'Maio, Patkrni
das 1'amilias. (5'..i:M.) j

¦ÇTENDEi-SE 
por 1:1:000$ um hcllissipio

V predio, construído co-.u loilu capricho, cm
centro de te-rreuo arborizado e tudo mailci-
ras dc lei lustiodas; tem tres quarlos eom
41 metros cúbicos cada um, saia dc jantar
com tio meiros cúbicos e saio dc visitas com
¦IS, -lc; grande cozinha c W. C, despensa,
1-,'uiquc com varanda no la-'.o, emi\i\ tem
todos os requisitos liygieilicos c próprio pa-
ra unia familia de tratamento, 'listo predio
está situado muna das ruas mais c«iirans
da c.-.tação dc Rumos; tc-.n o 11. 117 e dista
apenas ci-.ir;i miniuos, liem em frenle 11 P"-
pular czrrjn •!-• Santo Antônio, onde tem
as chaves paro es : rs. pretendentes o PO-
der ver, .1 qualquer hora, e trata-se íi rua
Costa Mendes n. nr. Arniazeni dos- Aíim-
dos. N. I!.—Xão atlniittimos iiitermcdiirioj.

(M 441.-) N

wmkmmmmmmmmW»vmm%miLt^^

DENTES ARTIFICIAES
Não os colloque V. Ex. som examinai'os nossos

trabalhos o preços
N n _.\ primeira consulta para tlemonstração (lo novo sys-

fcmii, ciijo resultado i dovoras surproliendanto, dAò importa om
qomprnmiiiso .l^tnn para o ounsulliiiHOi
Dr. SS^j Rego, ESPECIALISTA

KUA DO l ARMO 11 -CANTO DE OUVIDOR

¦Sr'MN'IHÍ-S'1; unia casi
V prestações, na estação Heuto Ribeiro

terrenos etn luK->r alto, o ktüo5 o 8üü$, cm
prestações; procurar por Bastos, uu ma-
deirciro etn fre-nte- á eslação. (J 51.IJ) N'

\^ENDE-SE 
mu carrinho de mão ,le 11111:1

.v.tii, próprio para annaaem; rua Nova
dc S. Leopoldo n. 88. (R 5.-01) O

\rn-:.Niiii-si:Y 'scrralliein por 5:500$ unia officina dc
ncliando-sõ éat ponto lu<-

tante central e '.'fin afreniicíada; para vtr
e trãtõr á rua Tóticntc* Co ronel •Agòstlnlw
ii. 37 (Campo Grande). (.T jo;?1 O
"[STiUNDiíAr-SE canários proniptos para «
\ nova criação, das ; ás u lioras, á rua

Nova ,!e ,S. I.copolilo n. SS. (R loo.-O O

T7'J-*X1)1'!M-3!C canários promptos p^r:i »
V nova eriacüot daa 7 ás n lioras, S rua

Nova ile $. Leopoldo ti. Si?. (lí sto„0 O

TTESDE-Silí cm leiião, no dia .1 4e ju-
V nho. ás -lil-' horas, o bello predio suo

Nessa Senhora dc Copacabana "¦ 2,
• ^ nodcrfín exanii

1

a rua
no í,c-i:e. 0^ pretendentes poilerão exaini
nal-o todos os dias; h-iforaiaçúcs no- lnca¦o
ou com o leiloeiro Virgílio. O.1686) N

\H1NDI-1.SIy 
11111 bom predio, c:n Jacaré-' 

;iai;u;'i, á rua Ur. Cândido ttenicio
n. 360, com ú quartos, salas, banheiro,
\V. V., Iiii electrica e porüo habitavel, no
çn-.tro dc grande chácara ar'uori.:ada; para
ver ,e tratar no mesmo, ^

ItTiEMDE-SE
V salas, d 

'

çtricr.; _naLcopoldina.

uma linda casa, com
dois fiiiartos, cozinha <* lu

tra-. essa Cosia Mendes

duas
c:e-

N

H/ENWE-SB uma nvcitiíh coin seis casas
V novas e terreno -par» construir mais

trere casas, tio3 fundos da estação do Sam*
paio: lrata-sc com Mello, á rua do Cat;
tete- ll. 3,"4- O (ju,-') -N

T/.EXDE-SE. no 'Meyer,
V quarto, raia, cozviha e

.1 contos; trata-se á rua
ti, 46, c.^m Cantarafii!.

nima casa cotn
quintal. Preço

Kngenho Xovo
(.1 s-'o.i) N

XT.IJNDh-SE uma casa nova, com sala,
j qti?rto, cozinha e terreno de 11X47.

cercado c bem plantado, distante da es-
tação de llonorio Gurgel is minutos; trata*
sc á rua Aiíuid.ilian n. SS. Boca do Matto,
iíeycr. Preço r:ooo$ooo, (J õj-jn) N

TrB\nKM-S.13 11111 sitio com 115
V por -'.iu. com casa, pequeno

iioniiir e todo eorendo de iii-nnie
fui-nado, fi S minutos du cstnçilo!
preco 5:000$. Cm. com 1!» mil
meiros quadrados, unindo iioinni-
do Inranjiis, peinienii cnsn, á 10
minutos du e.iliieãiiíiiceco títOOOS
1'iiin cnsn com torrono do 1-1X105
íi 10 miiiiilos da ("iUicão, por
1:200$. Dmn casa com ti stilns, a
oiiiii-los o cozinha, defronto du es-
tncüo, tet-rc-no ulti' do 10X15,
noi- 1:1100$. Vendem-se cusns
com têm-no de 10X45, junto á
estação, conslvuidas de lijulns, es-
l.ylo moderno, noi' 1:500$, sen-
do metade ú vislu o melado em
prestações de 110$. Terreno em
lotes do 10X-15, á dinheiro ou ciu
prestações do 10$ mensaes. 1'iu'ii
ver o tratar nu eslação do Andra-
de Araujo, com Aleixo Vieira.
Kstn localidade é servida por trens
de subúrbios e tem niruii encanada
do ltio d'Oui'0, construcçao livre

(lt -loaoix
ehale

Corrimentos
Mi ínuu. .

cúram-so cm 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 do Sofceiubro, 180 9

T7IENDE-9E uma victoria em bom cs.* tado, \}qt dooÇ, c tinia cliarrcttcf uu
rua do Riacliuelo ri. 3<iil. (^ SM8) (l
'-\r«.VDE-SE 

gran.
» liaes para obras;

(luantldadc .le mate',
na na da Ali-ytia

Cbristovâo), junto ao Gato Preto.
(J si«4) O

«EnMJglO—¦— IU' —WWW !¦¦—¦¦' p*iwr| ;

il Crojaojrjrliéa-I
'! dias com |

(5151I.) it

1 mm\ê%P^Ur metros para

RS. o metro de picot e ponto 11 íonr, na OA&A
HATiO, cm liras de uliíOdão 11 direilo. v do IO

clinn. Gonçnlves Dias 57. T. 211S0.

(,f 1!>Í>1)

A.I.UGA-SE
fVclectricidailc, cm casa d

bon quarto eo
cata 1

rua Torres Homem 181

m jtincll-a
:asal sem

casa 3.
(mu w

iVd-i
. idadi

i r,l)GA-SE, para familia, o boa casa n. 19
rua ilu Malloso .i is mimitos da
bondes dc 10" rÜM oreco 16^000.

(.so;- 1.) M

7\ 1,UGA-SE o pred» :'" Iravcsra Tatro-
iV,;:ii.'. n. a-l. com duas talas- uois quar-
t.is i-Opa, cozinha c porão liabitavel. cnn
nes quartos, saleta. quarlo de banho, quen-
te <- irio. instalação electrica, (luintal c
M.tJ-.-.t tratase no mesmo 1-0$; linmle

VriiKiiav, na e:qttina. (5'S3W »

í'.Vtc
K I-,UGA4ôl5, por iasJ mensaes. o elepau-

arejado predio da rua b. .A.niü
-izaga 141.' S. Chrislovão; tem magníficos
v;'i.'.l..=, i do construcçao moderna, tem
n-iiiilacs, duas linhas uo bondes 11 portal
cliavcs eslão na luia da mesma; lrata-sc
1 Armando do Carmo, 3.H sobrado,

(.11-11 1.) S

l J.UCAM-SIi rala o quarlo do frente,
Aindcpctidcutcs. im avenida Mnracara

1>c-rto do CoucRio I.Miltl.ir, em
Vciilc á rua Uarüo de- Mesquita, - cm cam

dc faniilia. '-'"^ '"' •'

i .T rCA-SIÍ uma casa, construcçao mo-
ÍViúrita, própria para familia dc trata-

...... com duas salas, ires quarto» - - -
•ii. copa. despensa banheira. ..
í . paru crcMilos Iu- electrica ligada, ....
i.n ["aula Urito n. ;•-'. Andarahy Grande,
.!;„vc3 no 11. 7-1 o lrala-se 11.1 run da las-
-..•cm n. ro. Teleplione 103 bul. Alu-

(3059 I.) J

A I.UGA-SE. por 160S. (rrandc cisa com
íl-quatro salas, cinco onartos o nii.is ile-
pendências, agua, elcctrieidadc, chacarn; na
rui Leopoldo 2Ó2. 

05S3' 
I«) 1(

A 1,UGA-SE o prc.iio da rui Enclydcs da
XÍ.Cunha so, transversal á rua S. Christo-
vão. tendo 2 sala-. 2 tiniiilos. banheiro, lua
eleclrica e bom quintal; aiu;;iict 120$; chaves
11:1 mesma. (551" Lj- K

ííOEM-.SE 03 preilios ns, 1; e d .i 1
V rui liar .íit-z.i ;;:. ., u.i ea.upo

ila Areia (1" ilo ,a.i'i lii-eitq. junto ao
aruíàzeui) c sln„ á rua Adelaide, esquina
,i.i rita Capitão Machado, todos em Jaca-
ri^guái Lrata*Ec á i«i« TcIÍís J.1* II-I'^111S
Campittlio. ¦'¦; S'97) ^

mira-so.cm

A I.UGA-SE boi casa cru dois quartos,
iJua com lua.:-: 03
quintal, preço 4&$',

... João Vieira ss. '1;'-
lioniie á porta. (M.:óM'I

bna cas.
cozinha

e grand.
:i i

1 c

int.il vv.

I.-0Ç000.
"\ 

I I GA-SE. por nof.
i\ i'--...-eiieii!iia; trata-se
.',l:l : . IViXOlO íi C,

o casa .1.1
ua rua da

(adi-

da rua
Alfan-:J.J_J

Ferreira\ I.ITGA-SE o predio e? da rua
iVN'itu.3, pintado de novo; chaves n:

i.i., da esquina; trair-se Ouvidor 17,
ii ..... .Ir-s .1 ás 5 horas. IroIc I.)

\ I,UCA-SE P-ira íamilia, uma pequena c
X.Vbo.1 casa, por r-reço comtaodp, çom
aliitiiilancia il'.iKlin, na rua da Liberdade,
em S. Christovão; ar. chaves esmo no u. 22
da niesma rua, onde- te traia; bondes ele
Jocfccy-Cluh. l7l'}-Ljl~L

VI,UGA-SE, 
nor l'co$. n boa casa ila rua

Major l-'onscca n. 30 oonlo dos bon-
,l f- dc S. Januário, com 5 quarlos, .1, salas
c mais dependências; u.i tua S. T.mz Gonza-
gil 106, onde se Haia. IsS-lo 1,)_J

inÔMMtUiO — Aluga-se um espaçoso c
\J indepcnilciile em ca«a «le uma senhora
sú eom serventia cm loda a caía. 11 unia
senhora ou casal decente, na rua Sao
Christoviio 11. 5'3, junto a avenida Ve-
dro Ivo. (SS8a b) J

SUBÚRBIOS

iViiuas =.,,.,=
ccniniodidadcs
informações >\
Frontin. Tre:

A LUGA-SE, i familia de tratamento, o
iVc.isp, com iluis salas dois quartos, Fa-
[.ia, cozinha, W.-C, varanda no Iniln. quin-
t.il c mais arranjos de- c.-üi, :: minutos 1.1?-
Cinte -ii estação (ie R.111103, Ií. 1-. l.ejp.u-
dina; lrata-sc ao lado, 11. 31: preço ouí.

(5325 ,\l 1 k

Injecção Marinho
líüa 1 dc Soion-.bro, 18(>

"»7StNDiE-SÍ3 rui Copaealir. -.. lllll solide.
V predio, alada não habitado, em centro

dd terreno; muito perto da avenida 'Atlàn-
tica, e-oiii cuco bons quarto», duas b.i.is
.da rua

VEN'1>1'MI-SE 2 casas acabadas dc con-
V ítruir, solijamente ediíicadas, systema

moderno, com dois bons quarlos, .luas sa-
Ias, eozinlia e varanda .10 lado. reservada
e banheiro dentro de casa e -mais p.-rteu-
e-,-9, illuminada o Ia:-, electrica, grande quin-
tal lodo murado, entrada ao lado o porlao
.lc ferro, perto da estação.de Todos os
Símios, .1 -minuto.i, bondes ú porta e_ edi-
ficada cm rua nova, calçada a paralclipipe-
ilos e illuininada a luz electrica, podendo
servir para renda, por estar liem colloc.v
da. Preço 151000$, separadas R contos c.v
ila uma; tratn-sc emn o proprietário, a rua
Senador José lloniíaclo «1. 8i, armazeni.

(R suo) N

\T1C.\|)I';.M-.SI'! plantas pari» poma-* res e .jardins, por preco multo
barato, na chácara da rua Torres
Homem 01. csa. da Visconde de
Abacté, em Villa Isabel. (J5KI010

com scii3
material', .le comtecclouar,TTENDE-SE uma inacliiiia,

V cesiorios e material', de
cartazes, Iclreiros ile to.Ia a espécie desc-
nhos, etc. por systema original iá conhe-
ciiio no Kio.'Trabalhos expof'os «1,1 rua <li
Asscmbléa ,|.-, papelaria, omle se informa.
Preço muito módico. (.1l8o O) J

TrENDEM-SiIÍ lecidos de arame para cer-
V cal e gallinheiros, a 000 reis o metro;

fabricam-se gaiolas c ratoeiras üe toilaj as
classes; Avenida Passos io.|. (OiojtjR

TTENDEM-S-E á rua Haddoclc I.obo n. 417
V ündoj " Eox-Terriera", puro sangue, ri-

navios frariecícs e bclsas e um ' -ilo a im
com qualro fogos, (.153" O) «

acaiiatia.

ll.NIHÍ-SE mi', terreno com 11
V irente- por 40 ms, dc íun-los,

Dr. Dias da Cruz, junto r.Oi 11. 17
•rimo á estação do lilcyer; mformj
„»«,,,n. ' H -

i:-s.

Tt^iEXDE-SE uma casa feitio di
V tendo 101(2 metros de frente por r,2

metros dc fundos, tendo esplendida sala
de visitas, idem tle- jantar, cinco quartos,
sendo quatro com janellas, copa, eozinlia,
tinarta para creados, \V. C. interno e cx-
terno c bom quintal; para ver e tratar á
rna Senador Nabuco ti, Cg, lopr.r mais san-
«liive-l de Villa Isabel, dias uteis •das 13 ás
•I e domingos e feriados daa o ás rr lio*
ra?. Preço 12:500$, c para informações
com Mourão, á rua do Rosario n, 161
ou á rua 'Souza lfranco «1. 47* Villa Ifa-
bel. (J .193-') N

A LUGA-SE a casa u. 66 dt rua Cardoso,
i'Vn.,\ii, com luz electnci. entrada, ao
ledo .: quarlos, 2 salas c.boni ,i|umta);
c.iavcs na incsnía; trata-se a oVcmdii leio
Branco 11. .|8. (:-("-l u> •'

TTENDEM-SE tres bons predios e um
V sn.-ule- lerreno na rua I-liuc-niic-iro, mi

meros j)i a ¦>;, estação da Piedade, e o
preiliu ierreo ilu rua Xerv Pinheiro ...;: trn
ta-se na vva Dr. Carmo Netto .ir-*., ^s
pboiie njoo. VHIa. Solicitador It. Conco-
cío.  (4t.|3 M V

TTENDEM-SE. ás rur.s Conde dc lloir
í fin: ,- Moui-.-i P.rifi, dois bons prédios

lrata-sc á rua Buenos-Aires iwjinS.'
(JI 511--.:) S

A LUGA-SE n casa
ii.i.', com .1 nuartos, 2
lado. luz eleclrica e bom
á oorta; chaves no n. 21
rida Kio Branco n. 4?;

10 da rua A.le-liii-
palas, entrada no

quintal; bond< ^
trnta-so ú nvc-

(561.1 M) .I

T7-ENDE-SK, á
V prande prcjli

ma Iluctins Ain

rua Mnrqi-.o:
i e chácara;
s n. 19S.

de Olinda
tratase :
(llsoil >

A LUGAM-SE. cm llomsuccciso, 11.1
XlGuilhernic Erota HS c o.|. duas 1
om 1 quarl03, 2 salas, bom quintal.
dentro elo casa; acham-se abertas; preço
•|0?ú00. (55

run

«a

Ml J

A LUGA-SIi
fi-los. duas

A»
XXC.i

unia boa e.isa, com tres quar-
salas, varanda ao l;ulu, luz

iua Conselheiro Jobim nó; ns
aJo, uo .;i-A Engenho Nuvo.

(5531 M) J

predio

LUGA-SE cmA LUGA-S
ilClara. 11

para
saes;

frente n estação ile D.
llr. Erontln n. 79, 2

para iieqücnos negócios o caninhas
morada, alugueis dc iS$ oto..|o$ men-

trata-so com o sr. Cnnihdo.
(óou JI) J

A LUGA-SE um bom cluilct.
üteiro da Luz 03, Encantado

, rua Mon-
(5-.11M1M

ALUGA-SE a casa da rua Augusta -¦;.
Acom duas ralr.s. quarto, cozinha, duas
entradas, muito terreno, por Co$; tratase
na rua Silo <le- Setembro 100; Gtp-'j-'i)J

LUGA-SE. por 150S o
arolina n. .1.1, Koch.i,

tos, -: salas. F.llct.1, eozinlia
W.-C. c firaiiilc iiuintal; trata
rtque Dias il. 26.

cr.fi, na rua Fuleiro n.
estacãa Cintra Vidal <
: lcm boas conimodula

rua
quar-

Ii.inhciro. 2
a rna Men*
(55?.| M) !

A LUGA-SE ui
jtVen, próximo
bondes ile lulniun
«es; por 50?; luta se ua rua . IriSi- 81.

(5=6.1 Ml .1

ALUGA-SE um bom predio, 110. Meyer.
ÂV.-,i,i Tenente Franca ir. próximo r.o

bonde dc Cachambyi .1 nuartos. 2 salas, ele--

ctrici

ITl-lNDEM-S1-: os fcgiiiiitcs lotc9.de ter
V renos prompt-os a receber edificação

trata-se no b.-ec.i dns Cancellas 11. 10, so
brado com o sr. Ismael Moita (Ias 1. in

ri rua
Thereza,

(GLYOEROPKOSPHATOS do CAI. « ile SODA)

O unico Phosph$to asslmlla-l QUE fíüO WM ojiSTOMGO
ADMITTIDO ein todos os HOSPITAES do PARIS

, lnfallivel nos casoiJrfíachltlsmo, Debilidade
_,-,-.. Jdos Ossos, Cresçenca das Creanças, Lactacm,
tF^Mcraoir-y Heurasthenia, Excesso de TraMino.
~5£sj|i ' 

Muito ..'r-adavel dft tomar, u'um pouco do agua ou leite.

I-l-M-l.

--4XS0.

:.|X3, 
'

coZCo,

I

r.-.a Ci

t'.::l 'Ps

rua Jsrdim

Visc-n.lertta

Bo-

da

travessa

r,a r-ia
ua Gei

Otl.-.ni dc-Alcn-
icral Canabarro.

na rua Araujo Lima,

tu rui Araujo Lima.
11a rua 'Araujo Unia.
¦na rua Ar-uío l.ima,
na rua liarão de- Mes-

cado; preço IÇO*

x lucãm"se
ile.- quarlos :
Dfiningos u.i:
E da Pie lade.

enorme quintal todo
c fiadoc (5.151

ecr-
Ml

casas, tn Vi'!.: lidm1
salas: olucucl 6t$: iua

uma r.o n. 129. ,P'"
(s-ioli

José
, na

Mi R

Neurastheíiia — Extíoíamenío nervoso
,:llhl de memória. «{$4^^^^

Alfredo de Cnrvnllio & V. Io de Marco 10

4 TIIG-VSE. por 20S, no porão, bonito quar-

Kiachuelo. , (í,6-i.i -mi a

.iiiii a regular
> saudável, na
Medeiros, na

(51.1a -M) S

A I.UG.VSE uma Im
| Xlufaniilia, logar alto c i

estação; trata-s ecom o
padaria Flor .!.- Rttiaos^

(im- (CIU feito uso
l-isl ados.—Depositário:

A LUGA-SE. unia

M^WfiT"""^- tW>J-'J«ft»»

V Lt '..\:.l SE, per 1
* i-s.vt.rdda 55 da rua

toas casinhas, i
Luiz Gonzaga.

(56oi I.I

K I.UGA-SK ti bonita casa n. i da rua
.'Vü-ii-ão dn Amazonis n. 146, esta noer-

.1..1 s ái 11; In.tsir no rua Uu.i Aline-
1-.11. 11. 15. foi forrada c fingida, tçm cin

¦r ÇTÍnoo.
lOgliO ll caz c electricidade,

(5663 K) S

X I.XICAM-SE a; cas:* ns. fo. 62 e 64.
lu.de, rua Soares, S. Chrislovão. ns casas

•ão .ilícitas para ser vistas 11 qualquer
'.-/.; trata-se ua rua Gonçalves Dias 4-1-

(5IJ0 1.1 3

X LU'
í .1111:1

IA-SE, por 105?, n casa n. :'0,
i , Malloso; te-iu tres suas.. o

eozinlia, W.-C. c grande, quint
defioiito, com o sr^ lírotista,

ir.Ua-sc com o dr, Castio
-'. sob.

da

X LUGA-SK elegante casa com : quar
jCH- «alas, despensa, com banheiro cm cen-
tro de- grande Icrrcno arborizado", rua ).
Costi n. z.'5- E. Todos os Santos, logai
-...-) saiidaícl, para ver dai 12 113 s^ho-
ras.

V 1 UGA-SE. no Engenho Xovo. n uni ca-
i-ls.il distineto, cm casa dc respeitável fa-
n-ilin uma grande Sala de frenle, com 3

das c 2 iaiiellas, dando_ nara uma csplcii-
•hacarai é bem mobilada c da-sc

informa-se á rua Álvaro n. 62.
èülio Novo. (-Cl M)

SACA
dida
pensão;

hoa
En-

linda caba, rcccnlcincn-
Ale cõnsiriiiil.1 cem tolo .0. asseio. com
ties quartos, boas salas de visilss c ijintar.
\V..C-, banheiro dentro.. tli- casa. norão dc

•L.-.lc
Murl'Lote
Murtinin
Lote de -\-.N'r.
Murtinlio.
Lote de 22X50, 1
da da Tijuca.
Lote ik- 'i;JX.i-'.
iProntin.
l.ote dc
t.liliCO.
Í..01C dc
Gr.vca.
J.otc «je
vador.
Lote dc
cir perto da ''
Lote de 46X.il.
Andarahy.
Lote ele 12X44,
Lote de 15X.11.
iT.ote de 20X44,
•Lole de 23X10.-,
tiuita, , _ .
•T.ole de 0X15. <ia rna do Or:c:i'.e, e.-.n-
tn da rua ila Concórdia.
l.ote de :7.\So. na rua <lc Nossa Se-
nhora 4c Copacabana, com frente tam-
jiem P-ira ú rua Domingos Ferreira.
l.nlc Je 15X50, na rua Xo*sn Senhora
di- Copacal'1.111.1, perto do cinto da rua
Ne-vc de Fcvcre!ro.
l.ote de M ai.irgan.lo para en com
fundos ntí os vertentes, na Pi'.i-'.i das.

junto .10 Palaccte Goma. In-! Lcnl
.- ilcjtcs lenho "litros, as.-.ir

o lenho sempre dinheiro para i'ti
zor e".ipres!Í!itt''3 sobre kypotltccas <u
cineo conlos P-ii.a cima. .coin muita r.i
1,'ilez, e scri.-!.i'l.-. te.c;>.i":-.s Xort-
i-520. Ismael Moita. (4721 Nl

Ve-.''ia ron Jomto: 13, m» de Polssy. PAR/S.
encoHTitA.sc «As phihowae) miMuatt.

TTiíNl>EM-SE esplendidos lotes de ter-
V renos, ás ruas Mariz c Barros e trans-

versaes i mesma, nos preços .le 700S, soo*
e 000$ o metro dc frente; paru ver e tra-
tar cm Carlos, ii rua acima, cinto ila ile
ri. Salvador (Armazém Éden), das o as u
,1,1 manhã., ÜÜ.^Ül

dc
190,

içalvc:
TTEXDE-SE um

V 22X60. .1 rua
Tolos os Saulos;

terreno

liir.s n. 50.
¦ÍT-EX'13'E-Filv o predio da r.

V iiia «i. 21. K- ílc "entro, 1
11 c boas accomuioilaçõc5;
mesmo.

maRinftco
Josi: .llonifacio

trata-se á rua 
(.1 522.1) X

radi-Ur,
ides ã por-¦ata-se ua
(J 522 O N

\7T\'IV,vSE o predio de dois nuartos,
>' d" is salas, mirada ao lido,. jariluil,

'itiin' lerreno arborizado, gallinheiro, ele-,
ila. travessa Tenente- Costa 11. U. estação
dS Todos d Santos. 1'rcço 3:o,,-^^".

1.1 52S0.1 -N

o ms

ladndfi
Octicní*

¦Vn-.NlUvSE «m bom Iene::,-
V de frente por 50 ms. de íuhuvs, w..i

iiic;.-.i;ão na parede do predio junto, qua
,'•' novo e assobradado, inediiulo .12 ms.
<ío comprido, está murado, na rua AlçoiisO

junto r.a 11. 140: trata-se com_ o
liei:.', ã rua dl Misericórdia a'tf'i'^%

T7iEN'DE-SE por 25^$ -,1:11a casa .grande,
Y coberta de zvico, e os bemfeitorias, em

llonorio Guinei, ll.inha Auxiliar, 'lv. nco:
doro n. $,

\ri-;.VDIvS!C por 24 contos um predio á
rua Monte Alegre (Santa Thcreza),

com bondes á poria, no centro de terrenot
ao alto, cnm dois pavimentos», coin 25X90,
com jardim, frrjdü c grande portão de
forro de entrada, eom ÍI janellas dc frente,
sendo 4 no "primeiro pavimento e 4 [JO
segundo, com varanda corrida na extensão
do predio, com seis salas, sete nuartos
grande banheiro, quarto eom W. C.» boa
iv.ziliiin i; l'"ui quintal, com sai.h para ou-
tra rua; lrala-se com 'Mourão, á rua do
Rosário n. 1C1 ou á rua Soitra Franco
"•_ ÍIL vill« l3abel- (.1 .lo.-.i) _N
TTiEXDE-M-SE cinco preilios. á rua Ur.

licrrcirn Pontes (Andarahy)„. sm.lo um
;!e frente dc rua, eom tres janellas de
nenle, entrada no lado, com duas salas,
*rcs quartos, cozinha, cie., e ttuatro prédios
etn formato dc Villa, cnm dnr.9 salas, dois
(inartos, eíc, rendendo tudo 410S mensaes;
informações com Mourão, ,á rua do Kosa*
rio 11. iGr ou á rua Souza Franco n. 4r.
V.lla Isabel. '! 4051) X

NrEXDEM-SE 
ormaçGes, balcões, esci

' ninli.u, copas e baleües de iniinii
iva-

rjiiore,
mesas ile'dilo' para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento e. escri-
ptorios, estantes para livros e ;>apeii, cai-
xaa de ferro para agua. vidraças t vitri-
ucs, cadeiras dversas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragens c ferramentas, vare-
jos para fumos, ile tudo temos novo e
usado, assim como tambem fabricam.15 e
recebemos qualquer encommenda e IIJ;i tn'
carrcgiinios de iiislalluçfios cm casas -coni-
nicrciaes e escriptorios; na rua. elo llospi;
cio n, 181),

'(1550 
O) s

I wnpp j

(ií 5121) X

ypi1ÍNITE-SK um alqueire geométrico uc
ras desmembradas da antiga Eazcn-

da "Colônia Smu llosa", situada na tro-
gtiezia de "S. Iienedicto da Harra üa li-
rahy", ili-lnnlc e/c-' 111Í1111I04 do centro da
cidade, ü terreno tem duas aguadas pe-
rcniies — iiiini própria e outra que o .atra-

íirigir-se .-.i engenheiro. M-riviiJ--vessa;
nior, em lia Jlilli-a. (J C0S1) X

ATENUE-SE, cem urgência, a casa nova
V da rua Faria 11. 71, li. fia Piedade, a

minutos do honde .le Cascadura. Preço. 3
contos; trata-se u.i niesma, com o proprie-
larlo. '-1 '-¦'•1) N

TT-IÍXDE-SH no Meyer (lioca do Ma:to),
V lva c.ií.i, com' Imiis comniodos, pptima

Meycr (
í I

entradaconstrucçao.
1 porta. r'.í. l':e,;o .
rua SanfAnna r. S. Meie

lado, dois bonde
7:iooS: informações

(B sufi) x

^7il£NDKM-Sl5 predios nn boulevar<l Vin*
te e Oito <le Setembro. Villa Isabel,

ou cm ruas trrflsversaes; Andarahy, ou
cm ruas trans\'crsacs; líiiRcnho Novo, ou
cm ru.is transversaesj l>;ira mais informa-
çües co-in Mourão, á rua do líosario ifit
ou â rua Soitía Franco n. .ir, Villa Isa-
bel. (J .|o.-t> X

TriíXDEM-SiE preilios «-in diversos loga-
res, ou su1>urbíos, c empresta«Ee <ii-

nheiro sob Itypotbecas *!c prédios; trata-
sc com Mourão, i r. Jo Rosário ti. iói.

(J 403-1). X

IMPOTÊNCIA
ESTKRTttDABE,

XEinA.STirii.VTA.
KSfliltMATOliltTlKA

Curn certa, i-ndicnl e rnniilu.
Clinicn eloctro-mcilica csncciiil

111?. CAKTAXO JOVIXIÒ
d.15 Faculdades de "-' -licliii dc
N.ipoies c Rio ele Janeiro.

Das o á.'- 11 c d.-..-, 2 á; e.

Lnrco da Cfirlocn. 10, sob.
TCTEX11E-SE baralo um chalet coai duis

V salas, dois quartos, cozvtha. latrina e

grande terreno de n.X'-5. iodo cercado c
plantado, na travessa Oliveira u. 44, es-

de «amos, %. V. Leopolduia.taça o d n<l V

I

Pensão Progresso
'M-.iiio

para lotíí
formada.
4.1S5 e.

; direcçõe:
I.:,r;:o do

Loniiilctamcníc re-
Machado ti. 31. Tel.

(40-I1 .1)

JflS -^ifm^-na^rre; -jsriTii-.Bni

S. •. T> . *. II •"

I-'
..', s.- aiiign
to-, aluguel

:ío 11.

,!i rua lorg. .•l pequena família ele tra ucn-
liata-sc na rna du Ilo

l-trEXDESÍ-SE "11 "Villn Pnviin.t
1 V excolloiitos lotes tio terrenos
i em peouenas prestações ile HiS
] nn demito. Os srs.

A todos ós quo suf-
ífom de qualquer iim-
Icstia esla sociedade
enviará, livro do qual-
([itor retribuição, os
meios de curar-se. EN-

I vin-M pfi O COUREIO, em carta fccliadn-nome.raorada, symptomas ou
í acOol da molestiti -e sello para a resposta, quo receberão na

1 Cforróio. Ciirtiis aos INVISIVEIS-Caixa Correio XISo.p mtinifo
1'VoUa d

lW>SI)Sgyifc*ffiMgiYrrnr«c»Tft..-i^«

M IC THEROY
poderão tomar os

i Aii.viliiu- do "Hio d (im'

A LUCAM-SE, por 13$ e ??»• «sas para
Apequenas famílias, a rua Vcnancio Kihci-
ro .11, E. de Dentro, e nor 15S. uni__conimo-
do, à travessa Cicilia n. 11

\'TiI'XDE-SE um predio com
V tos duas salas, boin qconlii

iS:ooo$, em rua perto doi
em Iearahy: informa-sc a

banhos de

(Ú. -:

pi-cli-llilrnt
i-i-iis ilu Linha

nm-
curar <'"> frente íi Kstação du
INvuii:» o escriptorio d:i Compii-loc
nliia Predial. Prospectos
ín«i são distfiliiiidos nu
Alfandean n. 28. l" 1 tr.ijvDE-Si

di

(Chnpelari;

l-l-, a casa
Valente n. ifi. C''e
;- dependências, i

essn í^. Francisco
• Conde).

trav

V l.l
-'A.r.i

•'A-Sli. por iS-í, o bonito
tua S\ Luiz Coinaea n. 1 |S,

coininoiliilados mira familia
.--. grr.mlc iiiiintal. bondes

:o
in Ro-

t.s6Q2 D_J
-.:„, Coronel

,i q quartos. .1
i.r i-oí; nata-
de 1'aula n. ia

(¦.102 I.lJ ;

sobrado
emn lo-
de- Ira-

1 porta.
LtV.VP

...nr V
cai u.i loia c trata-se na

ii: 11. «s. (.té ás io horas *>
sois dns 4 da lorde.

(3311 I.) R

i I.I-
XAnu.-

SE nor i.irS. mr.:. casa. cnn Ires
na rua Senador l-nrtado 100.
ti. no. V553- '''

X I;UOAM-SE casas modernas de
JO.H7S n GS$. com a nuartos, a
snlns, eozinlia. aiiintal, nitua cncii-
nndn o essoto. Installação clcctri-
c"; na estação (Io Olaria, siilmi-
hlôs dn l.c.i.oldiiiii. 001.1 80 trens

rios. a li."» nüuutos do centro
• cidade. locar muito saudável;

trata-"" na run TiCopoldinn Keeo
,, 402. ondo estão ns chaves, na
;;;,Mlli, estação, lowir «ovo Qnc

Im oni-lioiiio. (tl •I'-"! "*

1 ^VíCOMPRAEVENDADF.
PRÉDIOS E TEeSiE

'" ! ArrxiHOI-SI.1 em prestações ma-
xl y cnlficos lutos dc terras, ua run

Silva Telles. em Copacabana. Tra-
tn-so :í rnn da Alfandcua 28. Coni;

Vri3Xl)K-S5U um bello terreno na
> ¦•un Barão do Jlcstiiiitn, nivela-

,i„ ..,(,-• aos fundos, pelo preco min-
;.',' Visto .1.- a:600S0O0

islão. Trata-se eoju
plan-1run 1 do -Man'"

rua du Cambio

V lindo

y.v-» n.

panhia Predial.

nao

t LUCA-SE poi
XAguel Ecmanui
Cão do MVycr.
talas, niais ne"''1'e 

ga?.. As cihve.

?iS .1 casa ei-i rua Mi-
f.-A. junto á esta-

dois quartos, duaá
5.. entrada ao lado
•in Turres Sobrinho

(3--69M) M

juAiyuf .
VKOFOKMIílft

i <¦ , íjt.itrliíi da bexiga
:á dc actdo urico c uratos

Is, próstata e nrethra
''««¦ 

í'a à7],ioáu. U^ilie as arcas e os
ínilanunaç io

ns eoss nunufliMUj: m msrüo n - d*u

T?OM predio, vende-se por 6:,oo$,
X) -, quartos, 3 salas, dispensa, co-
terreno 11 X 41, com jar..ini_ e
nio precisa de obres, na '.estação

deis os Saiito», ii
trata-se. XM)., 1

horia;
le To-

T.jsê llonifacio, Si;
tillimo preco.

(j,-8o N) J

\J
ind:
não

5 A em Viila
salas, eozinlia. 1

independente.
precisa de ol>r.;

"TTiKXDK-S-Iv P<>" !h:"ooS o ¦]

V gocio e moradia <la .rui
n. .-;:. c0:n portadas de ca
sc uo inesmo. (ÍI

Caneca
; trata-
tioS) X

\l]rFXDEM-SE o. prestações de t_;S min-
lotes dc terrenos de 10X50; nos

terrenos tem» agua,. luz, bonde e irn-j á
construcçao livre c não P-iírrim i;*.i-
Us cciT.prhilores fomani posse o,!

:-..i primeira prestação (Ic.isS. -

J^ Madureira, Vi'

1'reco ll'
dono 111

(5«. Ca-iii (lo
(.1 559SV, N

ni avenida Mcr.1 dc Sá.
Mio -liara íamilia de tratamen-

\ i rua Buenos Anos, n. if-

7"EXI'E-SE um terreno á rua Bomfim
248, com -i-i metros dc fronte c

;ual largura nos iumlos, por .r.m.So el:
fundos, bcmlcs á poria, rua illuminada n
luz electrica c calçada o- par.illcpipcilos.
IVcço 1.1 icwÇ.ino. Ventle*5e tambem .1 casa
annesn ao temvio, cotn (ísn.Go dc frente
(entra-la ai lado), c;t:.il largara uas fun-

por *lini,Si> de fundos; rende 115S000.
Preco ela >"isa '' terreno r-.--.o-5; trit;-..
se com o proprietário, ú rua I.tma liar-
ros ii. 5. (R .I5'°1 •"¦

Tomo PKlTOn.AI; MAKTNHO
Rnn Sete do Setembro 186

TTENDEM-SE madeiras serr.vlas, niolilu-
ras e torneados eni geral para; tnarce*

neiro e cirpviteiro. Preços de oeeastôo; rua
Se-nii.ir il&s Passes n. je-, casa .1. Eernandes
Soares, (J 4t»so) O
¦\7"ENPiE-SE vim moiocycleta ingleza, rt

'II 1' tciii sile-car c io.li sobresalcnte
nr-ra corridas, Preço barato; tratar c ver rua
D. Carolina, rf (Ilotafogo). . (I -iMil O

TT-EXDIi-SE um cavallo lei-.iiimo marcha-
ilc-r com 7 annos, ua rua Ur. d.irnii-i-,

85. Preco baralo.  (413.1 O). J

TT ENDE-SE uma machina registradora.
completamente nova, <li« coupon c .é dc

tamanho grande; par» ver ,i 11.1 do On-
vidor II. 153. (.' 46-13) 0

\T'EXDE-SE harnto grande cofre a prova
V .le fogo, na tua Catiunby, 4.1.

(4; 11 N"i .T

Trii-NTU-IM-S-E mo metrr-s de soalho; nn
> 1:1a Tavares 11. 136, estação do Eficin-
tado. (R.1--S4IO

\Ti!-lN!iliM-=lC 5 comprani-s
V ii,is, para n^o domest-co

paga-se heni; na rua Senhor
loja.

ilos Passo
(M 4-11.

TTEXDE.M-SE a madeira e as telhas de
^ um barracão a demolir, á nn Adelaide

uina ih
.300, pii b.l<

TTEXUE-SE
> m >bilia dc

para sil.i de '.
36,

ula Kcal de S.-nii.i
(M jaSS) O

.M.i™il!iãca,

para desoecupar loaar meia
canella, com nove peça^i

•silas, o Estrada Inlcmlente
Cascadura. (.ir.'1 N') I

TTEXIiE-SE
V dc Santa I

Zoológico), con
írenle pnra

ii terreno á rua Visconde
hei (cm i':e-ite ao Jardim

oXS!<. dando fundos 0:1
rua Angulo iliittaicourt.

Tambem sc vende cm
com Mourão, ít rna d
ou á rua Souza Indico
bel.

dois lotes;
Rofíirio

trala-sc
11. 1S1

(J .105.') N

\t-EXDE-'I' por iS contos um predio ~i

V rc? ('-'iii.ir-sM de Ilclmonte (Engenho
Xovo). 11 .1 minuteis dos bondes de Lins
dc Vasconcellos, com i-- metros de frente
por 40 metros de fundos,

!¦"• e gr.i-.lil na
cm centro ue

frente, com
lido. com

TTEXDEM-SE fogões ii-ivos e usa-los. as-
V sim ciiio deposito pira agua gri.ies

p:r;.-,ci r doubradiças grandes para porteira.
R.JH Prainha n_._M; (3Ü88-0) K

T7-EXDE-SE um bom p:."ii jclchre
> autor Spomage, perfeito, e mel': n i

matn, por preç.) módico. Ao Piano de Ouro
('., Rua Riachuclo 4J3, sobrado (501)3 111 S
"Ç^TIyXDK-Sl3 tima esplendida macliina do

V hjolo?, para um faliríco <le 40.1100 dio-
rica; pude ser vl«tit á rua Sonta I.arrofl
1*. i4.j, dvnsenlio Níívj, em frente .'1 c?ta-
ção. II

TTEXDE-SE uni phaeton,
V i: \vu etn hom e?: 'ii >; r

;" ma' dos Cardosos u. .15

para pes-
ri srr viíto
em íiualíjMcí

o
TTEXnEM-SE ir,

V tia rua Dois dc
e Engenho Xovo,

niM teili.li de cana.I;
Medo, entr? Sauirtain

(J SoS») (l

t janellas ile frrnlf, entraua ao
LJlro guartos, tres salas, cozinha, finar o

' ¦ «-ata-se com Hfoiirao, a rua
1. 1C1 011 á rua Souza branco

lianbos;
Rosarii

47, Villn Isabel. U 4051) N

•i.il.i Ma-

TTJÍXniE-SE. a
\ iVíavcl palacc

rua 'Moura firito. con-
,- c liíüla checara; trata-
Aires 108. (3 312'j) N

TTTXnEM-SE S prci!Í03 para negocio.
V«íôderno=; ir.formes e tratos a rtia I.uc-

i93, das ia is 18. (Ss»^)X

rua
ação

«a

por:
pos!
terreno
estp.cáo

coramissionistas.
111CJ 11. '!><".

ls.il.el, 3 quartos, 2
¦-. c. área, tem eu-
Veude-sc por 6:000$,
ií c nem fe aítende

Informes á rui Soiua
(iSé- N) S|

/ÍOMIMJA-SK um predio de construcçao
\J moderna e com jardim, para. «si-
deneia de pequeno família, noa -bníros

do Cattete, Laranjeiras,. Tlotaiogo ou Ca-

pacabanu. Preco aproximado Wj™»»»?»:
Cartas pnra esti jornal, a Carlos^A^
Baio. ""'

C<OMPRAJr-SE 
preilios clucaris, terre-

Ano-, si.ios e^fazendas, pra pedidos
na I.t-iicria LeopoUrncàíe,
J. G, Dart,

r.o ia«ro dc- Mv.riu:
tli P.-awha n. r. c 1

Mi:
r. lAníomo ftif.r
ciri n.
:a Oi";1

iiiklla:
:-..;c!l.i,

I "I
ma

:i X

nosH\ires

\VjEXDE-SE 
o confortável predie

'.Visconde dc Tocantins n. 34,
dç Todos os Santos; trata-se no '--r'^

TTEXDE-SE o bom pre-lio di ru
> reii:-. n, 53, no Meycr, tjor.Jes. ,1

Bonifácio, com, tres 
%™\R'l™^m\

níuro novo c gradil de
(M ;:;:) -N

Au-
José
do;

srainie-, i

'Ac.

lili-.n,

TTEXDE-SE n cr,-..
V jor Fonseca n. 2», ponto d,,

de a. Januário: trata-se i rua Saiila Liiiza
n, 10.1. Marciana. (55-7^ X

TT-END-E-SE o predio da run P. Luiza
V 11. 07. C.loria: o tirreno mede "\.s.i:

Iril.-.-se com a proprietária, i rn.-t Bento
Cattete. IJ 5594) >-

TTExni-:->E
V vo. ile con

José llonifacio
a dois reviu'.-'
alto, com duis
ao Ia.Io, com por
rida na extern

vr 7 contos u;n predio po-
rncfão modrma, ã travcMi
(E.' Ac T«-loi <" 7-Ti'K

d:s bondes, osscuradaio,
jaiiellar. do frente, en-.ra.la"o de ferro, varanda err-

Io predio, cim duis sa-
tes, tres quartos, despensa,
to Je banho, etc; trata-se
rua do Rosário 11. 101 '
Franco n. •!;. Vilia Isabel.

co^inna, quar*
im Mourão, á
1 á rua àííttzn

i.J-n.t-) X

Lisboa nt.

TTEXDE-SE unia escellcnte chácara com
V V-a <-aci para familia de trat.ir.tento,

t»ndo quatro quartos, quatro salr.s e mai3
dependências, 33 ms. de frente Per 103
de fundos, lindo pomar, frente r;ra duas
ruas na iloci do Matin. bondes a parto.
\écéitam-'c apólices-, tíforitiações no cs-

cripi.-.rio ilo <lr. Segadas Vianna, rua do
Rosário n. 120, co.-n o sr. Xel.-i. -1 X

Quilanda 63.
(!383N)J

WMUAK»pílulas de cai Abreu
Wol:?rm1io

Cartomante distinguula com nenrosis
referencias peü A Noticia, Jorrei do
Prcisil e. Platéa. de S. Paulo, continua a
r-sidir á rui Haddock Lobo 11. 113-*}j 

J)  Trõbalha con-. um novo ba-
ralhò, inleiramenle desconhecido no
Brasil, ÍK il-s>-

«Ozõcs-Maleltas
iTcbrcs palaatres

Ititrrniitlcr.iCS
Kcvr;

Jlnlio cuidado cum as imitações o falslGcDn.-õcs
1--Í.-1S

Onicüs ílípositarlüs, Bragança Gitl & C. -Rua üo Hospício 9

TTEXDE-SE Por i-l contos uni pre:"o •
V rua General r.eUcsir.le (est. do Enge

nho Xovo), com j.iniir.i na irente
tres janellas do frente, duas. .boas
cVieo bftss íiuarios. boa cozinna
quarto dc tenho. W. C.,,ctc,
t.tX:o cora boa chacariniia;
Mourão, ;i ma do Rosário "¦ ¦.'
raj. Souza Pranco n. a:.

ec-:o

tanque,
lerreno ii;

trata-se com

TTE-XDE-SE uma linda armação .toda en-
V ^ idraçada com 2 metros ç meio por ,i

d.» altura, por preço baratissimo; ma Ta-
var:3 Cucrra n. oo, Madurcira. (Ass-tS)O

ÜTEXIMvM-SB uai cspelbo dc fila. um
V oratório c livras; na travessa Soledad«

íi. ro. pllondcs d>) 'Mattoso). <>

\r.:-N!iK-SE uma bieycle
V quaíi nova; tara ver

Sete dc Setembro n. 2:

marca "Mar #
tratar '1 rua
loja. Prcç-»

(Jjs;s)0
TT.EXDI:

V rez; li
brado).

u da Alis
0-0 piano íran-
¦aa n; 261 (so-

(S 5100) n

ACHADOS E PERDIDOS

(T ) X

TTEXDE-SE ror 11:30-.$ m bom pred o,
V r.a claiSo do Meycr. assobradado. a»o,

a., t-c-iii-i ile ferro, entrada ao lado, novo
e ila solida construcçao. com bondes a
porta, edificado em centro di terreno, cora

quartos, trás Falas, quarto de .liannoj,
C. Interno, installação electrica cm

.„, 05 c-.mpartinicitos. jardim a irente
aos lados, balanço para creança e pomar:

Mo-.irão. 11 rua Ji Kosario
..... s--.;a lEranco n. ;r.a 

4056) X

ires\v.

trata-se com _
n. ir'i o*.i r
Villa Isabel.

rtAMPELLO & C.
\J mões 11. 36. IV
43.011. desta casa.

•deu-se I.uiz dc Ca.
a caulcla n.

(53.14 0) s

fiAIXA Econômica do Est
J perderam-i

1.238 c 1,339,
Vassouras,

do Estado do Kio,
a? rr.ilcrr.ct.iu v,'~. .I--J7»

emittidas no nmuicipio de
(5301 Q) J

UTEXDE-SE per 13 centos um bem pre-
V dio. 4 rua Usa Vista o.. 63, em centra' mXTi, eom iarúir.1 e gradil

com tres jancili-i dterreno dc
ferro r.-i frente.

/¦-lAMPELI.O fc d.; rua
\J mões 11. 36. Perdea-se
54-385» desta (-isa.

TOSE' CAHEN; rea SU
») 3. rerdeu-so a ttuiel
desta casa.

Luiz de. 1
a c-utcla

(5503Q)

a-

Jardim n.
n. ni."i".
(5C-5U) J

TOSEé CAHEX; run Silva 7«*,n>

u c^a.PerÍC'"S! 
° "" '^' tfLi

T GONTHIER í Ç-" . If.-.nry &
Perdeu-se a cau-

(é"iC!).íde ferro na trente. com ires janciiaa -ir. aj. m- ..... ...^ •-¦• • 
( 0) r

frente, entrada oo lado, com varanda cor- tela n. 1 ss^^j^-jlJ^:; ---'-
rida na cxteasüo -Io predio, com duas fa- ——" .v".r„rF|? & C". nenry & Ar-
Ias, tres quartos, serio um destes um ai- T C0^"1-^;.^.^ Perdeu-se a ciu-
lão. Im c-ülnha. despens?, quarto com ba- IJ. isati-l<;. •""•¦;':, 

(r.3iQ)J
nheiro - W. C. electricidade em todo o -.c.i n. I3M!9. '""'" ¦_:. 

' 
.nheiro - W. C. elei

prcjli e boa chaca-Ti!
rão. ã rua do Rosani
Senta Franco n. 47,

trata-se co^i .•
n. tüi ou í rua

Vil!» Isabel.
(J 4936) N

GONTHIER & C.«, Ilenry & Ar-
mindo suecessoros. Fcrdeu-se ,1 cau.

tela' a '^Ui, desl» CM3, Í5100 ü) R
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IMPOTÊNCIA í"
Cura radical sem o auxilio de remédios e em sua própria residência

Consultas grátis, verbaos ou por carta, das 9 da manhã ás 7 da
noite. —DR. M. T. SÀNDEN

LARGO DA CARIOCA, 1!_ -i- andar — Rio de Janeiro
R 5684

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SEquartos mobilados,

uma pensão com oito
— '..., no 

centro da ei*
dade; informações com o sr. Duarte, á
mo Sachct 11, 32. (5116 Pj S

TRASPASSA-SB 
um armazem de seccos

e molhados, em logar de futuro;
3 er. Freitas, á
40, sobrado.

(ss-uP) R
para informações com
rua General Câmara n,

TRASPASSA-SE 
011 odmitte-sc um 6o-

cio para pequeno negocio de_ industria
muito lucrativo e pequeno capital; hec*
co do Rosário 9 A. (5648 P) S

COMPRA.SE qualquer «tuntidalle
jóias

de
jóias velhas, 

"coni 
ou liro pedras de

?uilquer 
valor c cautela.» 4o Monte de

oceorro; pag**ae bem; n* rua Gonçal-
vos Dia» ti. 37, Joalheria Va!«ntim. Te-
lepl.one 99.1, Central. (-.947 S) B

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento 2%.

Ourives, 60, papelaria. (laíj S) J

CARTOMANTE 
cearense, somnombula,

faz forte* trabalhos, chega ao impôs*
eivei, vira o mat para quem o fez; tem
prodigiosos breves e talismnns; na rua
C-tttro Alves n. 110, casa XII — llcyer.

(4662 S) M

MODIS1A 
— Confeccionara-se vestidos

aob todos os modelos, a preços mo-
dico», atelier de Mme. Guedes; Quitandan. -i, !-> andar. (5064 S) S

MME. 
B. Tournier — Alta cartoman*

te, todas _s sextas-feiras, das 10 da
manliã ís 4 da tarde; ma Frei Caneca
n. 72, 1» andar. (4852 S) M

MADAME 
JEANNE, cartomante írance-

za. consulta e diz com clareza o pre-«ente e futuro; consultas de Belleza. gra-tis. Consultório iá para senhoras; á rua
General Câmara n. 17a, sob. (4846 S) S

MME. 
Clara Couderc 

dicura, tnaisagisti diplomada
Clemente
a omiciíio.

Manicura, pe*
. .mada; rua S.

ioj. Teleph. 1.-79, Sul. Vae
So as «enhorae. 1157 S) R

MATHEMATICA 
_ Theoria c «aliei,

, professor de comprovada habilitação,
lecciona cm domicilio. Chamados a L. Mo*
reira, _ rua Dtlphim 74, (5.J S) R

Professores e Professoras
INGLEZ, 

francez, portuguc.-,
lalim. Cursos 15$ mensaes

allemão é
.._ 6 aulas em

particular. Ensino rápido. Paul, raa S.
1'cdro ii, 51, i" andar, esquina da rua da
Quitanda. (5101 SJ R

INGLEZ 
— Augusta Wii.s.

dc Londres, íecciohti in
iiáon, professora

Jcccii.n.i inglez, allemão
plano; rua da Carioca u, io, i° an-

(5-71 S) M

INGLEZ .pratico, Mr. Pe-
ter gnraute ensinar
cm spis meies, 10$

mensaes. Rua da. Quitanda n. 50, _• an-
andar. Vuc a domicilio, por preços nioili-*
.-os. (3019 J)

ÍJROKESSURA 
de bandolim e piano

aceeita discípulas. Chamados d ave*
nida Rio Bronco 127, Ca«a Mozart.

O2S7 S) R

rtARTOMANTE d. Maria Emilia, a ce-
\J lebre e i" do Brasil e Portugal, con-
sagrada pelo povo como o mais perita nas
suas predições; com milhares de curas
(.cientificas, intimas e .commerciaes: ás
exmcií famílias do interior e fora da cí-
dade, consulta por carta sem n presença
das pessoas, unica neste gênero; á rua
de Santa Luzia n, 248, sobrado, junto á
avenida Rio llranco, casa de familia de
toda a seriedade. (5034 S) J

MOVEIS 
— Alugam-se, cotnpr»m*se e

vend«m-ie na Intermediária; r. do
Cattete n. ie, tnliph. 557, Cent, (308 S) J

MACHINAS 
de escrever — A officina.

que trabalha para as principaes ca*
sas do Rio, em limpeza e concertos* de
qualquer fabricante, i i rua Uruguayana
_•___ (50=5 S) M

¦^----W-Tf-"'

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

- ESTÔMAGO — FÍGADO _ IT..
TESTINOS - KINS - PULMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Telepb. 3.371, C. Da» 2 is 4noras. Residência: travem Torrei n17. Tclepli. 4.365, Cent.

DENTISTAS

DINHEIRO 
rápido «ob h-.-poth.cas, só

negócios sérios; na rua Buenos Ai-
rcs n. 198, das 12 ás 18 horas, (5C9 S) M

DR. 
A. Guilherme Gonçalves, da Sau*

ta . Casa. — Operações, apparelhos,
vias urinarias. Cura radical dc uleeras.
Tratamento rápido da blctuiórrhag-a por
processo especial. C0119.: Uruguayana 3,
3 ás 5. Tel. C, 1555. Res.: lla.l. Lobo
11. 94. Tel, V. i8ú3. (S)

DINHEIRO 
—

peitubilidadc
Pessoa de toda « rcs*
e discreção, empresta

grandes c pequenas quantias Sob hypo*
theca dc predios e terrenos, no centro c
sub.ul.ios, a 10 e ia0!"; na rua do Hos-
picio 11. 95, sala da frente, com A. Ri-
beiro, das 10 & 1 e das 2 Ss 4 horas.

(55-0 S) R

wmmm— n ¦¦¦¦¦*-———¦¦li lll .aBWWIO*««MMMHWMBWBMWM________g__i

!l__ÜSITAMIA
Semanário

Illuslrado, J.iteiario, Huinoristico e Artístico
LUSO-BRASILEIRO

Contendo a historia de Portugal desde a suaorigem até nossos dias.

MOVEISmiltas
e ornamentos de casas de fa-
e de escriptorios, compram,

restaura e enca.xota para mudança; na
rua da Alfândega n. 124 — I. J. Mar*
•*"s- (5023 S) M

TVr.Oy_.IS usados — Compram-se mobi-
J.M. lianos completos, avulsos, obj'ectoi
de arie, antigüidades, ornamentações, ixh-nos dc- bons autores, etc; riu Senador
Dantas n. 43, terreo, E. Ribeiro.'

(58-ia S) J

MME.. 
SIMÕES faz vestidos com per-

. feição, por preços módicos c eom a
máxima brevidade; Av. Gomes Ereire n.
140,., 1" andar. (5i_6 S) S

NOS 
SUBÚRBIOS? Todos devem com-

. prar seus remédios c aviar suns
receitas na pharmacia e drogaria Silva,
a rua Domingos Lopes n. 306, estação dc
Madurcira, Tem de tudo que se precisecin casos de molesüoa e a
mos. preços mini-

(5063 S) J

f) ultimo modelo tio Taillcii.s
V.elecuntes o chies; no Josó Ml*rniidii o Mino. Julia Miranda. 1111rua Sachet 42, csq. da do Ouvi-dor. Ex-cuiitrii-mcsti-a dns OasnsI.iiimior o Nascimento. (jaO-17) S

PRECISA-SE 
alugar um bilhar cm bomestado ou compra-se em preslações.Resposta a caixa, a A. L., desla (olha.

___  (4480 S) J

DENTISTA
R. Baldas Von Planckensteln
Eip. tm obturações a ouro platina,esmalte e extracções completamente

lem dor; colloca dentes com ou semohapas, a preços redtizidoe, Garante to-do e qualquer trabalho e aceeita paga-mentos parcelladoa. Das 8 da manliã,
ás 6 da noite. Rua Marechal FlorianoPeixoto n. 41 (sobrado), próximo i ruaUruguayana.

DB. SUATNO MATTOS

5$000

Laureado com grandes prêmios e m_Ã£*
pas dc ouro, cm exoosições iiniversaes- «•ntcriiacionaes a que concorreu com traba*lhos dc sua profissão.
Extracções de dentes, sem dõr. .
Dentaduras de vulcaitite, cada den¦te 
Coroas de ouro de lei, de
Obturações de dentes a, .
llridgc Work, cada dente a.
Concertos em dentaduras a .

Tr.iball.os garantidos 1
pieslações. Todcs os dia

DERBY-CLUB
Progíamma da corrida extraordinária em homenagem ao illustre

brasileiro Santos Dutnond e em beneficio doAero Club
Brasileiro, a realizar-se quinta-feira, 1 de Junho de 1916

15$ a
5 $000

2.i$000
55000

10$OOÜ
IÜ$000

pagamentos em
Rua Uruguaj-a*

na, 3, canto da rua da Carioca, (j 55W)

DEN 
TIS TA protlietico, offcreee-se paratrabalhar em boa otlicina, por alu-

guel ou contrato; rua do Caitete n. ss-.,
quarto D. 17. (5570 S) J

III1I
PRECISA-SE 

.
Costa. Vi

Contos, episódios, assumptos da semana,oarlcatiifa, desenho, arte e bom gosto,A SAIR no próximo dia 3 de JUNHO

souro.

- Ananias Benedicto da
com urgência ao The-

(4938 S) J

P 
El. SAO

te, lorucce-se,

PROFESSORA 
eüe.r.ã, tecoiona sen idio*

n.a em essa ou em domicilio; run da
Carioca n, 50, 2» andar. Tel. C. 4204.

(408a S) J

Professora Ensina portuguez,
francez, inglez e

piano; informaçüeç com o sr. Peixoto,
ma lladdock Lobo, 32". J 4637

JJROl-T.SSORA 
de canto, solíejo e tino.

ri«, pelo Initíluto Nacional, icceita
¦lumn-ii, as5.in1 como para bandolim. Em
mia re«idíricái 3oÇnoo-uieniaes, «endo duic-mel per stiiüna; rua Jardim Botânico
«-¦ ,'i- (52a't S) A

1)R0FI.SS0UArecebida
do esmerada educação

Europa, continua a cn-
•toar momo á noile: portuguez, francez,
•nthmetica, geogr., bordados, ttc; narun Sete dc Setembro n, 109, 2° andar.
Vi,e a domicilio. (5438 S) j
E-

DIVERSAS
A. RUA i», 109, í°, nüo em curso, mes-tno ã noite <e para concuríos, c11 ci-se: parlugnez, (raneer, orithm., geogr.,"¦ geoui., etc.; tudo desde 10$

(48S1 S) ]
hist.,
mensaes.

A1H\ADOR — Fica o piano mavioso
e dur.tlivo, mata ot bichos se os ti-ver, (a/ pequenos concertos; tudo 10$;

j-r.-ca Tiradentes 8". Teleph. 4.191, Cent.Cale Guarany, (430? S) J

DINHEIRO 
—. Empreta-se sob hypo*

theeas e inTentari«t, Compra e ven*
da de predios. A. Faleío, rua do Rosa*
rio u, 158. sobrado. (5436 S) J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia a j"u-roa módicos para bypotbecas, anli*chresid .descontos, cauções e penhores;com J. Pinto, rua do Roíario 134, tabel-

_____ (4049 S) M

DF.SEIaVSE 
um sooio para desenvolver

um preparado de grande resultado,
que depende dc pouco capital; rua Vis-coude do Itauna 11, 36. «obrado, para trn-
tar.. (5r,6o S) S

DOIS 
senhores sérios desejam encon-

tra-r dois quartas arejados com ousem mobilia, em casa de lamilia. sem pen-6ão, desde o Curvello até no ' França c
Paula Mattos, com bonde :i porta, Es-
crever r, Macedo — Companhia Ferru Car*ril Carioca — Estação dos a\rcos.

(5599 S) J

De casa de família decen-
. -, farta, bastante variadafeita com gêneros de primeira, a 70$mensaes, á rua Coronel Cabrita n. 52 S. Christovão. (3578 S) J

PE.NSí\0 
— Fornece-se bem feila, decasa de familia; na rua do Catteten. 287, largo do Machado. (4616 S) I

PIANISTA, Josó do Nascimento Morei-ra. como particular, afina e concerta
pianos, extrae o cupim de pianos e mo*mlias, gratuito da 2* extracçâo, paradeante; rua Tavares 11. 238 — Eng. dc
De"*"-- _______ 

_¦
_ mesa, cm

„ „ , avenida neunque Valladarcs 64, «obrado, (5134 S) 11
PENSÃO 

_ Fornece-se
easa de (amilia miueir.

AMERICANO
DR. C. FIGUEI
REDO especialis
ta em extracçõet

-, , complctani-n•em dôr c outros trabalhos garantidos ;lyrtema aperfeiçoado, preços módicos, e«n prestações, d.s 7 da manliã ás o danoite, nia do l.o_p._io n. 222, canto daavenida Passos

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou*

,, .. ro e dentes arti*ciacs. Gaoinete montado com appare-lhos modernos de electricidade. Preçosmódicos. Das 7 is 6 horas. Domingos
ate as 3 horas. Travessa de S. Fran.cisco de Paula. 12.
___^_____ (J 2821)

PARTEIRAS

i* pareo-BARTHOLOMEU DE GUS-
MAO — 1.500 metros, Animaes na-
cionaes. (Handicap antecipado). Pre-
mios: 1 :ooo-$ e aoo$ooo. (Uin obje-
to de arte ao vencedor).

1 1 Gragoatá  54 kilos
_ (2 Divelle sa "

, (3 Demônio .,,.... 53 
'"

(4 Coiiquistadora 53 "
(S Le Voilá 49 r
6 Dynamite 54

a* parco — AUGUSTO SEVERO
1.609 metros. Animaes de qualquer
paiz. (Handicap antecipado). Pre-
mios: i:**oo? e 24o$ooo. (Um obj'c-
cto dc arte ao vencedor).

(1 -tdyl ._ 52 kilos
(2 Enver-Pacliá. ..... 51 "
(3 Iniage ........ 52 . "
(4 David ... ,-•«*, -.- . 52 "
(5 Cadoma ....... 52 "
(6 Trunfo 52 "
(7 Guerreiro ........ 52 "
(8 Sicilia . ;". 52 "

3° parco — RICARDO KIRK — 1.609
metros. Animaes de qualquer paiz.
(Handicap antecipado). Prêmios:

1 :aoo$ e 2-|o$ooo. (Um ol>j'ecto dc
arte ao vencedor),
Buenos Aires 52 kilos" Barcelona 5- '"
Insígnia ........ 40 '
Morry liay 5. '¦

Yvouelte 51 "
Estilhaço  49 "

4o parco — DR. FRONTIN — 1.750
metros. Animaes de qualquer paiz.
(Handicap antecipado). Prêmios :
11500$ e 30o$ooo. (Um objecto dc
arie ao vencedor).

Mopry Guassu' 53 kilos
Claimant  48 "
Parado Si "

Jandyra ........ 52 "
Péguso c;o "

5» parco — A1.1.0-CLUB BRÁSII.Ef-
RO — 1.750 metros. Animaes de
(íualquer paiz. (Handicap antecipa-
do). Prêmios: 1:500$ e 3oo$ooo.
(Um objecto de arte ao vencedor).

(1 Goytacaz .
(2 Nyon . .
3 éPierrot .
4 Ornatinho

(5 Aü Right

• •:.. 53 kilos
.- .- . • $2 "

í*> "
-. v .- S» "

...... 12 "
(6 Joffre 50 "

6» parco — SANTOS DUMONT —
2.000 metros. Animaes dc qualquer
paáz. (Handicap antecipado). Pre-
mios: 2:000$ e 4oo$ooo. (Um obje-
cto de arte ao vencedor).

SULTÃO Si kilos
ZINGARO 53 "
CORNCOB eo "
CALEPINO 50 "

7" pareô — CAIMGGIOLO — 1.609
metros. Animaes de qualquer paiz.
(Pesos especiaes). Prêmios: 1:200$
e 240^000. (Um objecto de arte ao
vencedor).

(1 Mistclla
(2 Kalko
{3 Marvellous ......
(4 Zclle
s Roniilda
6 V.suvicnhe

O Io parcu será realizado
tarde.

Manoel Valladão,
2a secretario.

PREÇOS DOS BILHETES
Entrada geral  i$ooo
Àrchibancada geral  2$ooo
Arcljibitncada especial com di-

réito ao erisillianietíto. . . jjooo
Os billielcs supra darão in-

gresso ao cavalheiro e gra-
tuitaniente ás senhoras e
menores que o acompanha-
rem.

Cavalleiro
VeJiiculos de qualquer natti-

reza, inclusive a entrada até
dois conduetores
_Não serão pagos os programnias

blicados sem autorização.
Apollinario G. do Carvalho,

thesoureiro.
(R 550O

« uiiuniniiui
Companhia de Loterias Nacionaes do Bra.u

Extracções publicas sob a flscallsação do governo federai
ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE DE ITADOFIAHY SJ. 45
HOJE HOJE

337-15-

16:000$000
Por 1$600. em meios

Amanliã
341-10-

20:OOO$OO0
Por 11Ü600, em meios

SABBADO, 3 DE JUINIIO
A's 3 lioras da tarde -3IO—15-

OOO-SOOO
S2 kilos
52 

"

S2
S2s3 ;;
52

: hora da

Por 81,000 oiu décimos

Granie e Extraordinária Loterii de S. J1À0
E1U TRES SOUTRIOS

Scxta-foirn, 33 o Sabbado, 2-L do junho
A's 3 HORAS UA TARDE A's 11 e 1 DA TA1.U'

336 - 3-
I" sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio ... íooroooSooo
3' sorteio ... 2oosooo$ooo

T°taI 
n^os ntalurcs 4 O 0*00 OÍ 00 OPreço do billicto inteiro 10.000 em vigésimos dn SOÜ róis.

Os pedidos'dc bilhetes do interior devem &er acompanhados de mais
600 réis para c porte do correio e dirigidos aos agentes geraes Nazarcihic.
ruã do Ouvidor 11. 94. Caixa n. 817. Tel«___ LUSVEL, e na oasa F. Gui-

2Í000

2Í*-000

tos trata-se com
brevidade,
mesmo sem

certidões, ci-
vil, cs5, c religioso, 20$, inventários,
montepio c meio soldo, justificações,
etc, com Bruno Schegue, á rua Vis*
conde do Rio Branco, 32, sobrado, To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telcpliune 11. 4.542, Central, S 1644

PERFUMARIAS—"A' 
Garrafa Crnnde"

. tem uma garrala de. grande formato ás
vistas do publico, pendente da sacada do
predio em que sc acha, i rua Urugii.iy.ina" ú6, eendo por isso muito '--'' --- —
deixar enganar.

facíl não se
A 50-17

DINHEIRO 
—

de predios e
Da-«e sob hypotliccas,

terrenos. Empréstimos
sobre inventários a herdeiros, pagamentode impostos em atrazo e concertos dc |.re*dios. Descontos de promissórias, juros de
apólices, alugueis de prédios, mesmo dc
menores ou usofriito, juros módicos. Com
Ferreiras, rua do llospicio u. 23, snla 6,
das 12 ás 16 l.oias. (5199 S)J

AOS ENGENHEIROS — Vendem-se os
-/-_ seguintes livros: Cours Constructiondoi 1'uuts p,-.r Croizellc Dcsuoycrs. lOBiellior tratado dc pontes que existe).-*- Iraütwinc- Civil Enginccr'9 Pocketilook—J. (.'laudcl. Formules. Tables, ele.—St. ll-ur de Miranda, Estradas dc Ferro.
J...uni cm perfeito estudo, eom 30•>!-> dc
abatimento. Cartas a C4 11., redacção•lesta (olha. (5007 S) fi.

DINHEIRO 
— Empresta-se sob hypo*

llteca de predios ou alugueis, mesmo
que precisem de obras, pagar nnjposlos
atra?..dos, usoíiuto, dotal, heranças, inve.i*
larios, apólices, letras do Thesouro, con-
tas do governo, promissórias, etc. Compra

I e venda de predios; rua Chile n. 9 1°
andar, das ü da manhã ie 5 do tarde,'dia-riament.e. (53.5 s) J

PENSa\0 
— Uma familia de grande

.tratamento e irreprclicnsivcl limpeza,aeccila pensionistas á mesa e fornece pen*são a domicilio; i rua Senador Dantas»• 8f. (5230 S) J

PIANOS 
— Compram-se dc qualquerautor du ila armário; pa__-im-ee bem:

rua da Alfândega n. 14C, loja. (5448 S) J

1JESSOA 
que deseja uma dama dc com*¦ panhia; favor de escrever para esta

redacção, para Amélia. (5518 SS) li

Mme. Maria José.
pha, diplomada pela 1

¦ ,. — Facilidade de Medi.cuia de Madrid, trata dc todas as doen.
ças das senhoras e (az apparecer o in*
commodo, por processo «cientifico e sem
dor nem o menor perigo para a sai.de; tm-damos garantidos e preços ao alcance detodos, aVvenida Gemes Freire n. 77, tele-
plionc. n. 3.64J Central, consultas cratis.
Em frenlele ao lheatro Republica.

 
(S 2S3-»

CARTOMANTE ^7 ,
... Rosa Jardim— Inspirada e verdadeira, Consultas,

becco da Carioca, 26. Entrada pela rua
Silva Jardim, i3ij0 j

' . I. <•» _ darthros, empigens,
eezeinaB, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc., desapparecem

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em
Iodas as drogarias do Kio e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 3265. Preço 2$ooo.

Comicnao

Evita-se
1 usando as

velas a 11-
tisepticas. São inofensivas, commodas
e dc eíleito seguro. Caixa com 25
velas 5$tioo. Pelo Correio mais $£ioi).Dci.ositario: praça Tiradentes n, 6-*,
pharmacia Tavares.

OfiOIHEAS --.irônicas e
leccn t cs.
Quereis fi-
car radi-

| ealmente curado eni poucos dias? Pro*
i curac informações com o sr. Fcijó, que
j gratuitamente as offerece, não conhe*

cendo caso nenhum negativo: rua
Theophilo Ottoni 167. R 2749

I>L>>í>.\0 
— Vcndc-se uma, 110 Cattete,. bem localisada, em predio novo, teu-do 12 quartos c estando muito bem afie-

gi.czada. -O motivo da venda ter o pro-
prielario de relirar-se desta capital Parainformações, escrever a C. Danias. noescriptorio deste jornal. (5550 S) J

D.-V-SE 
pensão farta e variada; rua dos

Andradas n. 91, i° andar. (51.74 S) S

PENDI)
DINHEIRO 

— Empresta-se solire ga-rantia de moveis e outros valores;
tratar á rua da Prainlia n, 7, com Que-«no. (5444 sj J

LA BRAZIL 149. RUA DA QUITANDA. 1*19
RI-.I.OJO.-H1A BIJOUXBUIA

—-<*K-pc<!in1[.liit.e om concertos do veloeios e jnias n preços módicosGrande soi-t.iiiiento «le velocios sopiipiiuiiü bt:.i|iio o u.i.10.1, 'U|3|a

_^S$00^Ai2?_._^^OT ASS KÍNATÍrfe m'°StaCOeS T*™*
i VKCI.TI.-PA*

JY Ü. Dar!
teria.

-Vendas e trocas com
da Quitanda 11. 63, lei*

(3-.S4S) R

1\1\IIEI1{0 sob hypothecas, de
| J " veis. juros c cauçío de apolic

Moura, Jio:

( L\UlOMANTE e sciencia do occultis*\) mo, d.z o presente, o passado e pre-di' o luttiro e ia: qualquer trabalho par..<. bem, rua Tiieophüo Otloni n. 110, 2'-""J»r* Cs-t6s> S. .1
Tudo compra e

ano
cauçí

irO,'

iinuio*
apólices; L.

Ú355S) S

Discos

'APA Cosmopolita1 ™"¦•' tudo vende: Armações, balcões".temas, cõ|ias .«o centro,
piore, cadeiras austríacas,
ficj.ubliea ::. 30, pegadoliombcirosi

VI*
mesas de mar*
ele. ; praça da
ao quartel dos

(52S3 S) J

¦ Favoritc, Odeon, Victor,
Colômbia, Giuco, Gramopho-

nes e M.raphoncs, a qualquer preço, —
Tudo em çramle qua.iiiila.ie, eueonlra.se
agora ua antiga essa de gramopliones e
discos, .. rua da Constitui*;., n. 36. Of*
llcina para todus 05 concertos e peças

 (600 S) J

PESSOA 
que precisa falar com o Sr.

Dr. Albino Paranhos, pedc-U.o o fa*
vor do indicar a sua residência, a T.
Queiroz, na. des Ourives 143. (5516 S)'R

IJdtECISA-SE 
_ Quem souber de uma

rapariga por nome lleiuvindn, bastan*
te conhecida do Sr. Jucá Nardy e D.
Mafalda, que morou em tempos, em Pau-
Ia Mattos, communique á mesma, quo D.
Chandoca a procura 11a rua lladdock
Lobo 2ii J gratilica-sc a quem der noti-
cias o.itctas, (5624 D) J

PENSÃO,bom
educada;

cm casai dc (amilia, oifcrccc
tratamento a 50$, quer-se geme

Quitanda 21, í" andar. (5704 S)S

PARTOS-".".™0'"^ hc
DE. ANDRADA,cura, corrimentos, liemnrrhagias c sudpen-«oes; de modo simples, evila a gravideznos casos indicados, fazendo .ippareeer oIncommodo, sem provocar hemorrhagin

w!l PAU."i°ivl!,^rilleira *mm' JOSEPUI-NA.GAI.LINDO, parteira do HospitalClinico de Barcelona; consultes diáriasgrátis aos. pobres. Acccita clientes empensão. Consullor.o e residência: rua doJ.avrad.o 11, 111, sobrado. (443S S) T

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, ficam
completamente limjios e com a appáíen-
cia de novos, quando lavados com a"Agua_ Mágica". Mais duas vezes po-derá ai.-'a lavar um chapéo, quandonovamente ficar sujo. Um vidro dá
para seis chapéos e custa 2$ooo. Pelo
Correio, 4?ooo. Na "A" Garrafa Gran-
le". rua -Uriigiiayaiin, 66. A 5040

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz iodos os malefícios. Garante os
seus trabalhos. Cons. 2$ooo. R. Ge-
ncral Câmara, 17S, sob. Entre o largo
do Capim c aV. Passos, das 5 da 111
ás 8 da noile. S -««s

oarães. Kosario
iro 1.-373.

71. esquina do £eco das Canvclias, cii.ua do

NAZARETH & C,
Unicos Agentes Geraes da Loteria Federai, nesta Capital

Recommeiidamos aos nossos freguezes do Interior u próximaLoteria de S. João, a extrair-so em 23 c 24 de Junho400:0008000, em 3 sorteios. Int-eiros em vigésimosiíj.000. Vigésimos SOO rs. Enviem mais (300 rs. pura o norlc doCorreio e dirijam-se a
NAZARETH & C.

Rua do Ouvidor n. 04—Oaixa 817-K.io de Janeir*

Homoeopaíhícos videntes
A. todos que soffrcm de qualquer mo-

lestia, esta sociedade beneficente fot
nece, GRATUITAMENTE, diagnostico
Ja moléstia. Bò mandar o nome, eda-
de, residência c profissão. Caixa pos... .. r.027, Rio de Janeiro. Sello'ai n.
para a resposta. 14-1 J

Píaina e desengrosso
Vende-se uma grande lar. 50 cin. pon-co uso e muito barata. Traia-ac na rua

Canierino, S7, sala da freiiic, todos os
dias, com o sr. João. (S 140

(aculo urieo) e todas inanife-tações (rlteii-
n.aUsrnii,, ...olesti-is da peile. areias do fi-
gado c rins e impurezas do sangue) ele.
j.ura garantida pelos llanlios (Suadares),
Luz, Vapor, S..li>hurosos. Massagens. a\vc-
nida Gomes Ereire, 99, das 6 ás 20 horas.
Pieco ao alcance de todos. Instituto dc Phy-
s.uütc.-apia. (M371S) S

(J 3280)

PARTEIRA .-•

Qxc.;'. 1icm; eem prejudicarestômago e o bolso ? só uo reslnu-
rant o pensão Cliinc-a; 5 pratos variados
com muita sobremesa e café, por t$iíoo;comprando cartões iiü$; lóra 70$; rua
ISuciios Aires 11, 158, loja. (5160 S)S

A verdadeira
mine. Palmyra— Com longa pratica, trata de moles-

tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e «arantido. Aceeita
parturientes cm sua residência, á maCanierino 11. 103. R. 4171.

QUARTO 
_ Aluga*

bilia, a pessoas
;_-..e com ou sem mo-

,., » pessoas de tratamento; rua
lluenos Aires ... 2_6. cobrado (antiga doHospício). (545. S) J

avulsas.

/CARTOMANTE," ' lhos r. descobre
trabalha com 3 bara-

qualquer segredo, tra-na ma pelo occultismo; os trabalhos siio
garantidos. Re/., todas as doenças; cou*salia 2$oon, das 8 ás 8 li*. Esla mudou*fe .aa rua Lavradio «.ara a ru.a S. João::. i.i, Meyer, bonde de Cachamby.

(5"83 S) .1
i 10MPRA-SE
KJ ouro velho,

qualquer quantidade de
platino, dentaduras, etc.;

Sueco de S. Fmncisco, Nictheroy.'trata-se eom (leu.-si.., ou o sr. Cosia,
proprietário do Hotel da Gruta de São
J-r.ir.cis. o. Tel. 1009. (559O S) J

pO-MPRAM-SE livros novos c usado»,
\J na Livrari 1 Americana, íi rua do Nun*
c.u .1. :.;4, em frente á Prefeitura.

5(620 S) J

CARTOMANTE bahiana, entende de
V.- ludo; rua Jhrcclial Floriano ... tsç.,

(36ÍÍ9 S) S

r-aMPRESTIMOS sob promi:1-1 lliecas, moveis, alugueis,
Silva, rua da -Miscricordi
dar.

issorias, Iiypo*
etc. Com
5", i" an-

(5*143 S) J

Pa\'CAltREGA*SE de fazer limpeza eJJ concertos dc macliiiia de escrever, detodos os systemas, dc machinas de cos*
tura, para qualquer mi*ter, registradoras
e min-'.uns congêneres, por «.reço razoa-
vej. Especialista em machinas autoniati*
cas; rua da Carioca n. 50, 2» andar. Tel.
Cent. 4294. (4?4_ S) j

/GRAVADOR
IT*

sobre inetae», carúubo..,
.-.elej, blocks para marcação rm «lio

relevo dc papel. Tinibragcin a taille dou*
ce. Críveras «obre c-.ii.ues e porcellana*.i" de Mlrço S7, a* andar. (.73aS) R

QUEREM 
seus tapetes, passadeiras, cor*

tinas e cortinados, bem lavados e
passados u ficarem como novos? Só na
Lavanderia Modelo, Manda buscar c le-
var a domicilio. Telepb, Su! 570.

(M3--.S) R

1> 
ELOGIOS

V trocom-a;
despertadore», comptan.-se,

. vende.n-se c conccrtani-se
Í50u, 1$, 2$, ele.; rua Urugiiayaiia

IJ5, easa de gramopliones. (4042 S) S
"|.JHE1.'MATISM0
IX garrafas dc raízes de
medi., vegetal,
Ciuisto 11, pa.

Cura-se com as
de i.arnáu'ba, re-

Encontra *se ua nia Santo
(4044 S) R

e. suas conseqüências.
Cura radical, injccçÔcs
completamente INDO-
LORES, dc sua pre*
paracüo. App. 606 •, Asscmbléa 11. 54. das 12 ás 18 ho-Serviço do Dr. PEDRO MAGA-ívlvb. Telepliono 1,009, Ci

Artigos para chapéos de
«-tetllinra "<"& fôrmas, aigrcttcs, pa.s-nno.a, radis_ Iitas_ etc.ibai.lig0,s'd_
gosto, parisienses. Aos senhores negocian-tes e modislas do interior remetteremos
qualquer encommenda contra vale postal.—¦ T. Lobo _ C", iraportadorei ;rua doHospício 11. 129. Tel. 1.243, Norte.
-° andar no centrq^,^^
neral Câmara n. 58. Trata-sc, Ouvidor
..'. (5181 S) J

METADE DE UMA CASA
Pequena faniilia de tratamento aluga

a outra nas mesmas condições metadede sua casa-, iNa rua S. Cleniente, 94,
_^0___^osOj (S 513.I

1WILA"
Brilhantina concreta com petróleo,deliciosamente perfumada com pene*trante e escolhida essência, dá brilho

ç firma a còr do cabello, ao contrario
das demais brilliantinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, ,-i$ooo, Pelo
Correio, 4$ooo. Xa "A: Garrafa Gran-
dc ', rna Uruguayana, 66, A 5050

CABELLOS BRANCOS
Usae " Brilhantina Triumpho" para

acastanlial-os. Frasco 3$ooo. Vende-se
nas seguintes perfumarias: Bazin, Nu-
nes, Casa Tostai, Garrafa Grande, Cirio,
Hcrmanny e Perfumaria Lopes, rua da
Misericórdia, 6. Mme. C. Guimarães.

S 1629

FRUTAS
Goiaba, caju', cidra, figo, m»n£_,

maracujá, pecego, e outras fruetaj da
paiz, compra sempre a Companhia M>-
ntifaciora, ile Conservas Alimctiticías,

Rua 1_. Manuel, 33 -— Caixa Pos*
tal, SM. (3683 J)

Motor Otfo a GazPobre 140HP.
VENDE-SE, completo c conjugado

eom Dynamo dc 220 Volts. üu.ijr.i
distribuidor e aMotorcs electricos pt.
tencentes ao mesmo. Para maiores it:-
formações, dirigir-se á rua do OUVI
DOR N. jfi. 2- andar J LEON.

R imi

ll||i«i|Í!!l!!liiB!!i!n!iililí!ilWill!H{i||i!i!IHi!

làtSIM
ifKl!!H!ilill»iBI!B!i;«iii;IHiiiia!i;: l:IB!il!!!iíBi;iB,

Dt SYPBSL
ii::ll

I
do*|

OURO

COLORINA, 2 ideal

PARTEIRA Mme, lrrancÍ3ca jReis, diplomada* !
fni apparecer «
niciisfruação. f*or
processo scicw-ti-

fico e sem Jor;-trabalhos garantidos *. ..e-
ços âo alcance de todos, sem o menor pi:- jrigo para a saude; Irata dc doenças do jutero; rna General Câmara 11. 110. Tel,n. 3.36S, Noile, próximo da avenida Cen*
trai, Consultas grátis. (S s;oi)

intura iqrai ga
,, -ilida, para rcs-

iiltur ao cabello a sua côr original pre-
(R 5.190), S ll!f °". Cll!;'-;l"l!ii- — Preço 10S000: pelo—.—u_ ] Correio, 111:115 2$ooo. Deposita geral, rua

7 de Setembro 11. 127, — R. KAN1TZ.

COCIO — Precisa-se dc um, que .1
VD nha dc algum capita!, para duas

spo*
, .. ., - nu-

ucraçuc*. ele i.-.e.I extracçâo c grandes lu*
cros c procuro. Informar á rua Uarbosa
ti. 4 — Cascadura, das 9 ás 4 boras.

(5104 S) E

10
nKAMOPilO.VES e chapas - Trocam-
VX se de $.500 a J$. Vendem-se dc $5001 3*. Conipram-ie u«ada... Con.certam.-se
gramopliones o vendem-se a coí, 25$.Cumpram-se; ma Urugucyana n. 135. ..•-,,,

(3181 S) J _______

QEXHORAS,IQ mandar o
tnglcz, ra:\*a
de $100), qu.
lhos.

lias ? Sóquereis ser
endereço ao pnarmaceutico

po.tal 1341 (incluindo sello
: vos rc. ;ctterá os conse

(4411 S) M

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Telepb. Villa 1.252. Internato, semi-in*
ler..ato c externato. Cursas p.xiiminar(para analpbabelos) primário, secundário,
commercial, artístico (Musica e pi...ura)e especial dc preparatórios para admissão
as escolas .superiores, de accordo com o

cclln. I Ijrograiiiiiia do 1'cdro II, Ensino pratico•_».„' de línguas vivas. Instruccão militar (f«*
orri n culta,"va) , sob a direcção de -.fliciu! no-orreio meado pelo Sr. Ministro da Guerra, e

dando, aos alumnos direito i caderneta dereservista ao terminarem seus cursos, In-
strucção moral c civica. Abolição com-
plcla dos castigos corporr.es e dos sports
violentos, como o "fíiotb.i.i". Ensino dc

prc.iios, paga," gymnastica sueca e dc apparelhos, paramensaes; ma Ca* . o que dispõe o collegio dt utn gymnasio
(4280 SK J | provido dos necessários elementos. Trata-K- j mento cxcellente, tendo os alttmnos as re-

IntematO ESCOLA AMERICA* | (cíçücs cm commum com a familia do di

Mande 200 rcs em
sem vicio,
volta do
receberá para rir,

3 voulines dc versos c gravuras. Catletc 11.
223, Papelaria c livraria, (R 4J21)

_ Compram-se ouro, brilhantes, pfatinas,
jóias usadas e cautelas do Monte dc
Soecorro, á rua da Constituição 11, 64,
próximo á rua do Núncio. (S 5120

FERROS VELHOS
Vendem-se cinco toneladas dc ferro

fundido, posto na Marítima ou Praia
Formosa. Propostas a Alonso Machado,
cm 6"iij,-/,( Lti-úi do Carangóla, Minas.

(J. 5546)

ninVifirn pequenos e.npres.imos sob¦L-i-ineiro, .,!lu,lu,:„ dc pr(,jioS) 
' 

]
mento,
me vi no

em prefirações
n. 99, dc 1 á;

NA, lia iS ãnnos nos
subúrbios, resolveu reabrir o internato em
seu edificio próprio, .'. rua Augusto Nu*
nes 11. 53, Todos os Santos, a 3 minutos
da estação c 3$ do centro- fedi prospe:
ctos c couiparae, (Si

rector. (M 3609)

oorn
a s,.i
condi

i.rcc
cotn
Itauna

ase de um para uma pen-
pequeno capital; rua Vis*

30, subrado, com D.
<5-l.li. Sj S

^^^smsmm^^m^mBm^^Êw^K^u%-w^,,;,,:«.^::..,,,, ,,,..., ,..
DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA

, rpiii naus de arame para cercas
I JL linhctros a (íon réis o metro.

TTMA moça
U o francez

familias: 39,
ilffn,locações, !..-.

r.i inchados, hydroí
at.frias,

..te asthmat.ca, caiado ro peito, palpitações, cansaço,t«..a ue ar. vertigens, batirariito txaçerado dns veiai-ío-K.ei-ose, aneur ismas, dores e. agulhadas do lado esquerdo,d natação (!s aort.a, nevralgias. eeiüinCds, sy.ih.hs e rlirai.iaiu.iio no coração,curam-ae cem » rece.:.-. do sábio americano dr. King's Palmer ou c> Car-«fBenw* -*»"¦»¦;-» Jc e«"s uo Bra.il. lleposltnrius: Drogaria Granado &1....0S. raa aa Lrin.isyana a. 91. \idro 6$ooo. Pelo Correio SS500. (a8SoR)

gal.
fa-

_'_______
franceza, de Eamilia, ensina

. 10$ por mez; cativem ás
rua da Constituição.

(5058 S) .1
'"¦"ir"

fmpotenoia
Insíi*

Kjac'u_açôes pre-
maturas, fraque'
ca sexual, emtna-
tírc*_iÍ:!i_:i!o rapr

d o, depaup'mento de lo.-ças, curaa.-se rápida e radi*ealmente pelo poderoso tônico nnisciiNIIO DE CACAO IODO 1'llOSl'
Vo' . c, -\ •'• Caítellões. Vendc-sc á rua . ,,duS Andradas, 45. Drog Pacheco, (.-ipo S) ""'• cm. •"•' c:illx

composição euiram
lactp-phospliato dc

massagens, etc.
(uto Physiollierapico
(Io .Ir. Gustavo Arm-
biiu-i. Docente ila Fa-

culdade. Doen.-as do -rslomago c iutes*
iu. . ..eiifii.siiieiiia, artliritisino, obesi-
(i.iue, diabclT, etc. De 7 ás 11 da ma-
iu:.i. Kua Senador Dantas, ,\S. ) 406

sâlGHAVIDEZ
Clinica de moléstias tias
senhoras e syphjlis

MÉDICOS

('Ü..1/.0S.— Enfeitam-se por figurino' » li. ;$ e 5$; concc'ftani*se a ciooo;vc .uem-se desde 10$; lavam-se e tingem-*_ ,::":"-'-',.,'-' ("gretes; :11a da Carioca 11.
!' " 1'-u,-i-"tl-'- (5703 S)S
?1ASA. NO LEMbrõÜ" C0PACA1IANA\J lrecisn*fo alugar para duas pessoas<l_e tratamento, com quatro quartos c quelenll.l jardim
iletall.es; iaa-se
j»díca*;ÕC5 por
p.cio n. 2jo, ,

.iii,.i, cm seus .ue.in.-i
eontiato por um ann¦-.-..pto, á rua du Jio
João dc Carvalho.

<..i.'3 S)

ÍM1.TO.M..XT!.. Mnif. Anuiu ;,*-'m;i.s i.i-iiin .. vcriliulcim (• nuCii;i M.n-.'1-linl 1-lui'iiltlo 1'civiilo
"' "ili so'»';iiI(i. (J õtiOtí) S
CARTOMANTE scienli>U trab;"'

•a .:c

3, sara
ilnos; co.,1 ;lta ias _ _.
.i.nilia — Cattete ... _S,

::e sen

•olirmln

ri.VliTOM.WTH _ S|„)C Aimiiay (lislniniiiilit com limirosas reto-renelns pela "A Notlein", "Jorntíl
ijd llrasil ". c "Vlatéu", do Sã..1'aiilu, contimia » residi u ií ruair.-i(l>i(..:l£ atolio liií (vasa do i.i-
milia). (it ii?») s

discosGramophones 0itMi viclor, Collumbia. daitcho, Mirapl.oncs Gramopho-nes a qualquer preço. Tudo cm grandeQuantidade, encontra-se açora na anti«ucasa de gramophones e discos, ;i rua daConstituição n. 36, Officinas para todosos concertos e peças avulsas. i.690 .1)

Graphii; Plufflhagina Com ura-
sn quiilquer

qutintidado, uiusmo minas in-toiras, ou ai'1'onda-se qualquerlugar (iivra explorar. Olfortis
com amostras a I.<1. Duarte
Uio tio Janeiro, Caixa tio Correio 15ü 1. 1. _...

Í11GF.-
^; ITÍVO 

*E 
DO SYSTEMA NEBVaiO --

Favoríte, | OÍ?- RENA TO DE SOUZA
LOPES, closeníe í.a Fa-
culdade. Exames patos
raios X, do estômago,
intestinos, coração, p aí-
ntões,etc. Oura da asth-
ma. -- Rua S. José 39, de
2 és 4. é-í-síís aos po»Itres ás 12 horas.

A302

tcticotirt, parteiro,
scií-s c do ventre,
uriuaria$t genitacs,
mentos utcrinos c
a menstriiaçilo por
n 6úü et 91.}, com i
sem dor, trata

as

— Dr. Va*
lenlim lui-',

t os tumores do. l
moléstias da:; vias jmetrites, os corri-, i

vaginues e reguians^
processo seu. Applica

u sem injecção e- esta
tuberculose

O uso constante
do Hcmalogcnol dê
Alfredo de Carva-

is refeições, em cuja
a quina, kola, coca,

-- cal, pepsina pau.I creatina diastase e glycciina c a me-hor garantia á vida do icto e dnlher grávida, pois o He
de poderoso tônico

e.n todos as phardo Rio .- do
Una Primeiro

Eslado
e Mar

nm-
nnalogcnol, além
digestivo, vende-'macias c drogarias

Deposito: io,

CHACARINHA EM NICTHEROY
Vende-se uma bem situada c arliori-

zada, cm logar próprio para explorar
a criação de gallinhas de raça, ele.,
tendo todns as íirrnmnm-larõnc narn i*:i-
milia regular. Para informações: NoRio, ú avenida Rio llranco n. 149, i*
andar, com Moraes, e em Nict-hcroy, ;i
rua do 'Reconhecimento, esquina 

'da
Mem do Sá, "Armazém Minas Geraes''
011 a rua 'Marechal Deodoro n. 39, com
Waldemar. (j. 55__,)

-*-. Adquirida 011 hereditária em todas as suas manifestações. Rheumatlsmo,
g moléstia* da pelle. Feridas tia bocea, nariz c garganta, Edemas, Darthros,a 1-uruiKiilos, dores musculares. Inflam inação dns glândulas, Latcjamento das¦_: tenas, Dores nos ossos, Uleeras, Tumores, Manchas da pelle c todas as
P cucas resulinntcí de imjvjrezas do Sangue se consegue com o

I H..iU_BTY_L_
Licor Vegetal Bi-iodado

, Prima', 1'oderoso antisyphilltlco — O mais enérgico depurativo. Approvjdo i
^j pe.a D. O. de Saude Publica e registrado na Jui.u Comniercial. O LUET__ 1

posiiie ura valor tlierapíutico e sciantiiico incontestável, comprovado com uma
jg inlinidade de attestados módicos e de pessoas que com clle se curaram deuois

de ja_ estarem «cm esperança de obter a cura. Esle prodigioso remédio é i\
_\ salvação dos íyphilit.cos desenganados. Cura a doença, purifica o Sansue e (or-

V!0.* o organismo. O LUETYL é de palladar agradubiliísimo, tonia.se ás re* i
tciçoes, n.Bo lc.11 dieta e não produz Eslomatites, ci.lerilcs, máo-estar. elo. ÍE
'íraBn""." 1e ¦*"" *"mh-e»- Tofnae LUETYL o UNICO que com UM HVIDRO faz dcsapparecer t, inaiiiíestaçí.es da Syphilis e as doenças do Sangue. í.S i.ncontrD-se em todas as riiarmacias e Drogarias do Brasil. Preço 5*>ooo, |"Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES 

' 
I

Av. Gomes Freire, 99 ¦— Tel. 1.202/ Cent. |fek;!BS!:í!!B.:!!!l!:i.in

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada » premiada com medalha
de ouro

lnfallivel oas empigens, darthros,
«amas, lepra, comichões, uleeras, teze*
mai, pannos, feridas, frieiras e todas as
moleslias da pelle Pote i$soo. Depo.
tilo: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 o ^ete de Setembro. 81.

•tno j

BARATA
Vende-se uma em perfeito estado deconservação. Trata-sc com o sr. Raul,na Garage Cattete. Rua do Callcte,
220¦ (K 5<>(iú

IMPOTÊNCIA ?

o.

(quebradura) sem operação. Consultor;
j perfeitamente apparelnado; rua Uodritfo¦¦' esquina da ran da Assembléa,

2 da larde. Tclcplione n. 2.511";
r. Senador líuzcbio 3-I-* U.ils.'. i

Silv,
das
resi<

fl

_-nc::i: ÍÃ^Eá?

lf nisrCaA8

HVPOTHECAS 
na cidade e sub.irl.

sranues ou pequenas quant

onsüftas or

Carto-
mante

diz tudo
com oía.-

re.ia o
(|I10 PO

ti.vsoja-
saber.

realiza os trabalhos nor mais dii"
lleeis que sejam amigavelmente e
bota o mal para cima de quem o
faz, árua da Constituição n. *.:>, so
brado. nior.l

liilll!

completos para
collcgios e bapti
rados. Parafzo
das Crianças. R

7 de Stíeinbio,
134.

e.:.\.-.vaes cem.
Pleios para re-

;: c mnascidos,
inclusive okerço. R. -Je Setembro

'34,

e ro'.tp..!( bi-nn.
cas para crean.
eis. nn Paraiio

t**ü Creançás R." de Set., 134.

Velhos, mocos e risonhos, moços for-
tes e felizes só driiois do uso do Silv
NOI..IXO, formula descoberta recente*
mente por um sábio suisso; não falha
nas fraquezas genitacs, neiirasilienias,
cansaço physico, magreza, tuberculose,
couvalcsccncias, anemias. Vidro, ji;
pelo. Correio, ,-$.-ioo. Drogaria Granado
& filhos, rua Üruguayaha n. gr, Rio
de Janeiro. j 5570

MODISTA
MME. PASSARELI

Fazem-se vestidos chies, preço modi-
co; cortam-se moldes á rua da Assem-
bica n. 117, 2» andar, entre Avenida
c Gonçalves Dias. (44S3 J)

AUTO-TAXI
Vcnde-sc mn, do fabricante Dcrlirt.

em perfeito estado, com licença para o
corrente anno, pelo preço de 3 :soo$ooo.
Para ver e iratar com 0 sr, Òtlo, na
Garage Auto Avenida, á avenida Liga-
Ção 75, á qualquer liora do dia.

(K. «51)

PINTURAS OE CABELLOS
Mine. Kibeiro particularmente tini™

cabellos com um preparado vegetal in-
offenü.vo, de sua propriedade, ú ruaRodrigo Silva, antiga dos Ourives içí" andar, entre as ruas S. Josc e Al-
_________ a 48-2

O FÍGADO
P, '".í"10, c ,"'" i'05 ,or«»0> mais importantes da nossa economia.

__»?"* ifi?u 
dc?'"(17a.-- «um » perda do appetite, prisão dc vcnlridores dt cabeça, infartação depois dc comer, perda de energia para o t atalho, í,i.ysico e mental, perda de memória, ._„__<;., palpltgçSo do coraciosomno dcaassoceitado, urina carregada, tristeza, etc. ' 

°

!_" 
*eBU'da aos syinptomas acima mencionados, sobrevem um estadir,erv«o que, produz grrvcs resultados, como sejam liypocondria. perda d!poder sexual, ete

COMPRA-SE

.le; e j
1.1; rua
dos.

modtt
do R.i__rio

... -., rapi*
Informa o sr. Pime.i*
:;, 1*47, su'>rrt.]ot fim-

(-I.-3.I S) 1!

I rOJK, mo
J L tÍ5«tttOS

Kcí.

::s, co .-«..jís e aial.-.s !'.ira*
na fabrica c casai Arnaldo,i estação da Piedade. Ver .-

a-.aui-isc colchões. (5550 S) J

C-l03IPRA.SE 
ouro e paga-se

J jc*jl:*cr:.i
Conç.lves

(Caia de
Lias 11. 39. le!.

i.:m; r.a TMPRESSOI

(126S Sj Ri"0 "'¦">'

nírapao — Precisa-te de
iiuir musica; em pre-i-iCanoca 4S. (5;-p Si I

Por me*
(liflilS

operado- \u_a._-__\res espe-•' cialistas era moléstias dos olhos ! ieclor — NaiiterreOUVIIiOS.fi K«Ai\T4 e SAHI/, .oinmnrin n li.o-l0.il«nenfermidades das senhoras, pelle lí,,0 ° "JS10"^»
syphilis, venoreas, blonorrhacias òi A veuua na
das vinsgenitaos e urinarias do tin-í -C7T "•"" ' çv .......
mem e da mulher. Todos os di.ts MosaiCOS ã%*'_{"_;.dns 3 âs 6 horas na tarde. llua Ho. vendem os Estahelcclineiitos Americanosdrigo Silva n. 26,1- andar (entro AS* Gratry; nrt. Alfândega 100. 0688 S) -í
sembléa e 7 de Sotembro). Consulto* rio perfeitamente apparelhado com '
to  •
1.1

•üi. von Dollinger da! Graça, í° llo-p- Ua Beneficência
,t „ , ,- .-vorlugueza e com cslagio
Useill «a Kcal Universidade de Berlim. Do*
O lll- i ""^;'r' --0 rim (exames com a luz) C
Fácil.

ençs
rurgia,
morihoii

cura radical das hérnias, hcles, estreitamentos da urethra.
.... Operações sem cblorotormio e com a

casas ile (.inu-sia.' an": ,'su regional. .Mera de Sú 1011 ás 1- e is 3 i|a. Telt-

Dentaduras e
nppaielho (le bo;
gu-se bem 1.38,
Santiago,

dentes velhos e to.Io
a, qualquer porção, p..-a-.-. Cen irai, 1" andar,

J 551.1

(em ein
Estas

do,
Rcmettc-se. pelo Correio

e 12 caixas por í6$ooo.

I.COn-
As PÍLULAS U_v_VERSAES MELHORADAS DE PERESTRFITOim si os agente, medicinaes para combater os males acima e.fumeuaoi
.'"... de bo..., „e„, ,ievt,,.poe.:cSm:-s;:,"sa"5orcwtr"s«u,r-

uma caixa por 3.000, 6 caixas por i„,o.r

HYPN0-MA6NETISM0
Quereis ndquiril-o? Tomac o Cursodo Professor KADIR, na rua Mariz

Vende-se na A' Gai*t«afa Gi«atndertxj_^ xjrLXJ<3-xr^."_ir_A._xr_a_, ©e
Pereatrelfo «& Filho.

PENSÃO RIO BRANCO A FABRíOâÍ"TECIDOS DE
ALGODÃO

A 54.1

a
apo-

Alugam-se a familias dislincta.
cavalheiros respeitáveis, esplendido,
símios a preços razoáveis, Cozinlia'dc
i* ordem. Rua bialho 11. co (PalaceteFiarho, Cattetc-Gloria), Tclcplione Cen-llal ___ (R.no)

u.w * 1UH..3U! a.Aun\, na rua Aianz c < ¦ j _-_«star8aôscoXoV^L^1Un;fl ^s as Sras, c Seiiiiori{3S
guudo o Yogttismo ap:

R 3-1 ?4

amen
sobrado.

! phone .-.810, Central.

I Coes scic
i lor e sua

!_Ií.

c ARTOXIaVX'1 K mnie.
ituio por m;r.-"
Itaü :.õ para sen!

; ll.ia.-q.c de Aljrt

Ni.-

ia-

.C*.t: ¦ re.l".
MOVEIS 

- Comprsm-se me-'.
aos, quadros, tapetes, fens

i nh_.. r<-> cama,
C.i 11.1 l.ui*

as, pw*

1. Monte
fionzaga

io S) 11

CAMPOS ..DO JORDÃO - Indicl-
.0 loca!, seu va-
indivíduos ení.i-

ulosoa. Dr. von
Mem de Sá, 10,

lcphonc, .{.810,

rio pcneuartienie apparelhado com \f_ Ver-sc livre fluecidos 011 a tuberctilc

ÍS=;5_=^||em deseja. &^^j^!:2
ptoniaiiíeMORPHEA

1

110

Oiirrci*. vos
<B«r a;..,de."ia o

áiabililar com *:cguiaaç.i p;,ra exan
,. no I* e 3* annos da K

Tratami'i'0 espe.-i.:!, jeientifico, mo-!
pelo prof. dr. I.eonissa, da Aea* I

Seiencias dr* Portugal, etc. \rações e par; os. Con
dcmiíi d
Clinica ger.-.I,
sultorio: n.a
3 !:o::.« da t

da Ca da

amento de pessoa dc amizade,
| i.nioi- e boüí negócios, ter fclic.dadi.
| commercio. tratar iodas as doen- j' 

cas, obter o que desejar, por mais difli-l
ci! .-,«:- seja. por trabalhos scientifico* e |
.arantidos, dirij'a-sc á rua do Ci.pcriinoj
imracro r. c6tação d; Quintino Eocay-j

enviando env.Ioppc, sellos e sub- j

seinetifica —
unica uo gc-ncro. — Ru.
ijcneial Ca-

R 545C

ila Normal?
«urso dc Preparatório! 011 curso Korinal do Instituto
tít.-r.am proftnores do toda a confian ça. enfre ou quACS ai_uns
^íJflitJi Aviiiid. liio Branco, loi t jn8.

em quale admi.
—¦ MatrícuUe-vos no
Polyglotico, c-nde Ice-

d» Escola

j scriptado para resposií c consulta no
gabinete. a$ooo; com talismã 5$ooo;| r.

H20EÍMÇAS DOS QLÜQS i f-S«^.S«f S.ázS_. f 5 ^ j SiE,0C
nn Rritmirm-a ei,,. I Jal'?' p0T mals drtficil que seja eni fin ' 

"
l»l.. KOUHIGO-38 CAU qualquer distancia ou Estado. Gono-'uom onjjp estagio da tondation Ro- rrhéa chroniea c impotência, cura garan-tnehld dc Paris. Assembléa, _¦>. das _ tida, com breves uicdicinaes-J Pinto•»• Ttlep. t. 3376, 1 da Silva

CARTOMANTE VIDENTE

k
j -1837

Iquirir o que sc quizer eni r.c-
cm muitas coisas que desejar.

ar e vender seus pre-Oll t.-ansacções._ zUlratir freguezia
para seus cstribeleeimentos e jiroiegcos mysterios da vida, das 9 da manhãiiyite. R. Scusdor Eusebio 64,

s statí
as 8 da .
sobradg»

V. EXA. E INFELIZ?
Procurae o professor KADIR, o

SOMXAMBULO VIDENTE, na ruaMariz c Barros Spa. Além de responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, se o resultado fór negativoDá lições dc HYPNO-MAGNETISMO.
gartntindo que com oito üç.es in-fluenciarcis aos demais, R ean.

I mie queiram fazer seus costumes tail-
j 

leur se recommcnda por esmerado, bon:
j gosto - perfeição o atelier de losé Mi-. randa e mine. Miranda, cx-coiitra-mcs-' tres nas casas R.uinier ., N-asciincntorua baclict .2, esquina do Ouvidor.

J 5=3..

Offerecc-se nm mestre acabado:- .;.-,
pimno ceu: longa pratica, r. se encar-íovas collecçôcò dc padroiiao escriptorio dep,:,

Rio. (Gq«.| .!

rega iu
Keiis. Cartas parajornal, a S. M -

Na

SOGIO PARA INDUSTRIA
Precisa-se de uin com 10 a 15 conloi

para mna fabrica dc artigos dc primei,ia nec-ssioadc .«uc se vende a dinheiroo diariamente, inslallada em edifich
próprio. Cai tas a Bruno, neste jornal

.1S1

'ulnii
TUBERCULOSO?!,.. PORQUE QUER!

nilinaiinit
rnflfíHfiAüiA

sreza, uT^^^^^^^l «õi-es ;,allidas; anemias, ma*¦ as e inovas; ,,eurastIie.,:Vl Vi' -Ioires Fanca9 . (corrimentos. nas senho-
I animo, paipitkcdeT mal 

" 
Aa- ti^i V 

1"!''oteníia' f;,Ita de memória, des' com o STEN0L1N0, sabia H«"w!. Jf^SÍV ins<"!"'i?-. só se obtém a cura

Vende-se unia, bem sonida, no cen-tro. em rua dc muito movimento Tra-ta-se com o sr. Maio, rua dos Andra-
(S 3.06

..tropa. Co Sãmédicas du
Depositários: Granado fc Filhos,-orreio. '-$500.

ão Paulo
Ru

ria mundial,
Esti

rec.-itada pelas notabilidadef
iipendas curas no mundoda Uruguayana, 91. Vidro. sS

das, Ss.

uitc.ro.
5',-o-jo. Pc!.-

J 55«

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gõgo. 3 corysa e o riieit-matismo das gall.nhas e dc outras cs-

pecics de aves. são combalidos com se*gurança pelo Corysol.
Com o uso deste preparado _s ga'.i;.nlus engordam e a postura augmenta.
tm todas as drogarias e pliarmacias

L.___.._________>'i______- A £0.(8

PH0T06RAPHIA

ANTARCTICA â 1$000
SE3ÍPRB A PREFERIDA |

HÂMBÜRGUEZA à $700
! BEM APREOIADA. *

A "GARANTIA DA AMAZÔNIA"

Vende-se uma bem no ceitro e bomponto; informações, por favor, comos L-ias, rua _cnçalvci Dias n,
S 5111

Bas MOVEIS

preciza
rem na
dade c
icneias
são. Experiência desnecessária. Dirigir-

por escrpto ao sr. sub-director, in-
cando as

ÍI

empregados para trabalha-
ariação de s..-t;urçs nesta ci-

em Nictheroy. Exige-se refe-
j.aga-ãc ordenado e commis*

¦lei. 1753, Central
Entrccra „ donücülo—Para d.i_i,,.
_.  «recos reduzidos

ranço 24,

O MAIOR REGLAME! I

ni- Vl^SIa5ílSc? vend*m-se moveis. Ruans _ .'«.ade de Sa.puc.aby 369l M 5030

Dáo-sr .
Ias, cálices
cioso Café
Cam a6-,uc„. ,..Ja Tíssos, _i_

ícaraSi c-"»po**, pratos, v.f.t^-
etc, e-.n caria kilo do dd!.-¦iro.-ii Gosto, por i$íooü

Por i?5ooil fi' aa Avtai-,

¦ s^r-.-yr:"-a::;*t^*?***" •.'*:___"



f^ria. ^^^p^p'-wr-L-rj:

il
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CORREIO DA! MANHÃ — Terça-feira, 30 flç Maio de lí>16 11

wpasse flí estabelecimen-. COLLEGIO BAPTISTA
io de óptica e instrumentos
scisotiíicos

1'raspassa-se, em uma das prineipaes
T.*.s desta cidade, um antigo c bem
conhecido estabelecimento de óptica e
instrumentos dcieJiliíicos, de engenha-
r-, náutica, astronomia e outros, ten-
dó'especial freguezia desses artigos. O
n-otivo é por seu dono achar-se eni

," -..içada -cilada c soffrendo da vista,
setulo, por isso, obrigado a rctlrar-se
,.„ nesucio. Quem pretender, queira
dirigir-se á rua do Hospicio n. •:&, ao
-v ffílesias. R S098

PHARMACIA
Vctiile-se uma, cm magnífico ponto

de llotafogo; informações com o dr.
Moraes, á rua da Quitanda n. 120. i°
andar. K- 3538.

Xarope adstringente
de Quina, Cascará-
lha e Simaruba

í',-.iiiiiiííi de R, de Brito, da Pharmacia
Raspail, approvado pela Inspectoria
de Higiene. -
Receitado pelos mílj abalizados médicas,

eoutra n.i afiecções do tubo p.astio-iiitest.-
ral, principalmente contra as diarrliéas re-
lieldes, (icotnpanhâdait de eólicas, dyscnte*
ri «3 e mesenterita, diarrliéas da dentição e
<l-„: convalescença» das febres greves e das
Mnlt-ftlBS pulmonares, conseguindo sempre
iisaravilhosas curai.

«Modo de ;sar: veia-se no vidro.
t'reço, 3Í000. Deposito — Drogaria

Pa i oco, rua dos Andradas, 45, 1° de
Jlarço 10, 7 de Setembro 81 e 90 e As-
ei mblca 34. Fabrica, Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 229—
'il. 1.400. Villa. Rio dc Janeiro.

AMERICANO BHASIIiEIRO
E.iternalos para ambos os se^os (ruas Bispo c Dr. José Ilj-gino).
internato para o sexo masculino (Dr. José Ilygino 332).
Internato para o sexo feminino (nia -do Bispo 157. ... t>Corpo Docente — Drs. Jutio Noronha, Daltro. Santos, I.uiz fctlamanti. Alva B.

I.sngston, Rozendo Martins, S. I.« Wultroti, Ilcnriitiic «.acomlie, .".Iberto laeobina, J. \V.
Shepard, Eugcne Latour, Kiftirdij Inkc, Tcsé Dias. Álvaro Ksiimboira. Bernardo

Cardoso, Maurício, DD. Gcrda Kastrup, Willie I,ee Scurlock; (e a rua do Bispo
157) DD. Chiiiuita Louro de Figueiredo, Romaninlia Ottoni, «\nna Kopal, Luui
Vianna, ÃIÍS3 Miles Batuan, e D', líninia Paranaguá.

Cursos: Jardim da Infância e Primário (Directora leclinica MiSS Miles Batnan)
Secundário (Preparatório o Superior) Normal. Aulas Nocturnas, ... ,

Edifícios: Pilaccte Itacuruss.. (i rua tr. José Hygino 33-'); ralaccte Viscondess»
do Cruzeiro (á rua do Bispo 157).

«Votw Edificio Própria em construecâo, 5 completar-s: em breve.
Mcthodas de Ensino Norte-Americanos.

A MATRICULA ESTA' ABERTA
Feçam prospectos n.-ia secretarias, i rua Dr. José llj-gino 333 e a rua do Bispo IS7.

pelo telephone =321, pela caixa do correio 822, na Casa Crasllly, e no eseriptorio Uo
Juntai do Commcrcio. _, , „ _„.._.„„
(R <i47) Diroctor, J. W. SIH-.PARD.___

TALHA PATEHT
Precisa-se comprar uma 011 duas ia-

lhas 1'atent, de força de seÍ3 a oito
toneladas, com correntes para Pll0..a

porção. Os vendedores devem dar ainos-i nove metros de altura; na rua <la Mi-
trás e preços. (R_ «1059)' scricordia 11. 5,1, serrana. (a 5M9

Casa Guiomai
CALÇAI DADO

120 Avenida Passos 120;i

3Í«Bi!iL"!»^^

TELKPH0NE 4.424-NOltTE

SEMENTE DE MAMONA
Rocha Wircker & C, casa de lubrifi

cantes á rua dos Ourives n. 113, com-
pra de um sacco para cima, qualquer

LÂMINAS GILLETTE
.egitimas lâminas Gillette, cm caixi-
«dc nickel; duzia, 4$5oc; rua da
ioea n. 28. Irmãos Acosta.

•A Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

GONORRHEA e ASMA
TRATAMENTO ESPECIFICO

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias d« senhoras «e operações.
Cons.: 3 ás s; rua Evaristo da Veiga,

Telephone, 3191, C. S. 9Ú3. In

PENSÃO FLAMENGO
Alugam-se a casaes e cavalheiros de

tratamento optimos aposentos ricamente
mobilados com pensão, tratamento de
primeira ordem. Traia do Flamengo,

J 31S0. 10.  

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa formula

infallivcl .para evitar, de grande voga
i:a Europa, onde a mesma sempre está,
e de «{feitos inoffeiisivos; indica a
Unem pe.lir enviando endereço e um sei-
li. de 400 réis a uime. Fany Garcia, no
Correio da Manhã. Uio de Janeiro.

J 55""o

I ^SSifrj,

BROCHE
Perdeu-se, domingo á 'tarde, na praia

do Uussel ou FlamcnEO, um broche de
valor, feitio ainor-perfcito. Agradece-se
«• iirali fica-se a quem o entregar *na
praia do Russcl 11. í>G, asaobr.1d.-1do.

(J 5610

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada c premiada com medalha de
ouro nas exposições de hygienc

Excellente preparado da antiga Phar-
macia Raspail, empregado com succes-
so nas empigens, comichões, frieiras,
darthros, acne, paiuios, aspereza . e
irritação da cutis. rugas, suores fétido»
e lo.las as moléstias epidérmicas.

Deposito: Dro.ária Pacheco, á rua
dns Andradas 45; i° de Março 10, As-
seaililca 3.1, Sele de Setembro 81 e 99.
Fabrica, Pliarmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides I.obo 229. telephone uu-
«mero 1.400. Villa.

»jsk^

Companhia Industrial e Conitnictora
VÍ5Í>]M-HlfiXIKC»"

(CAPITAI. RUAUZADO, joo:ooo$ooo)
Encorresa • se de COXSTRUCÇOF.a

PUI.DIAKS em terrenos próprios ou cm
Icrrcr.03 i!os clientes, mediante coridiçõc»;
muito vantajosas, sendo o pagamento
Visto longo e em pequenas prestações.
CONSTKUCÇOES IMltKDIATAS COM

M-ATERIAES DI! i« ORDEM
Encarrega-Se tambem:
— da conservação oe prédios, rícofl*

strucçües, recebimento de alugueis, çom«
pra c venda dc terrenos e dc todos os ne*
eocios nue se relacionem com imnmve...
PEÇAM PROSPECTOS E EXPUC.V
COES «v kua nos obrivuís n.. 4=
Teleph. Norte .T)?o — Rio de .Tatieiro

Relação <Ie tiltMinms inarciis, <lo
nosso v.u-iiidi.ssinio "stock .

¦Itemctte-so pelo Correio, me-
.limite vale postal da iiuportniiciu.
acereseidu dò 1$500 para portei
por pnr.

5$ooo e 6$ooo
Elegantes sapatos de

para senhoras, salto alto
tiras, de entrada baixa.

lona branca,
; baixo, com

9$ooo e I0S000

LOTERIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
: 40:0a0$000 por lOfOOO

HOJE, 30 do corrente
. Jogam apenas 18.000 bilhetes 

Unica loteria rp:e distribuo 73 0|" cm prêmios, sortcando-os em globos
de crystal — BODAS NUMERADAS — por inteiro.

40 :ooo?ooo
3 ;ooa$otio
2 :ooo$ooo
6 :00o?ooo

.PUXO, J prêmio de ...¦..- .<
1 prêmio de
1 prêmio de • • •
(> prêmios de i:ooo?ooo
9 prêmios de 5tio$ooo

20 prêmios dc luotjooo
58 prêmios de 50^000

1904 prêmios de i'5i>ooo •

„l i-uoo prêmios no total de Rs..

Billietos à veuda em toda a pai-Ie.

4:500$ooo
1* :ooo?ooo
s :i>oo$ooo
4 :6oo?ooo

108 :òoo$ooo

Pinos c "chies" samitos dc vernu,
salto alto ou baixo, com uma tira 110.
peito do pê, para senhoras — :ustam
i3$oòp em qualquer parte.

6$ooo
Bolas de

amarcllas;
(de 27 a -..)

pellic.a italiana,
para meninos

pr,*t.Ti e
meninas

artigo bellissimo,

ll$ooo
i.1$ooo —- Superiores botinas lie pel-

lica aiuarella, fingindo borüeguiui"1 e
fingindo nbotoador, formato aincrica-
no para homem.

ÍoSgoo
lilegantissimos sanatos de velhtdo,

.ntrada baixa, salto baixo e alto, para
senhoras — ultima creação da moda.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. cx. quer comprar moveis cm

prestações, por Ipreços baratissimos,
sem fiador ? Visite a casa Sion, á rua
Senador lítizebio ns. 117 t Il5« tcIc'
phone. ..209, Norte. S. 1S51.

ESPIRITA
Cláudio Pimcntcl, com seu poder sob

occultismo. conliniia ao dispor dos que
r, distinguem com a sua confiança.
Consultas sob qualquer assumpto —
I-lora indígena. Acre, (.*!. (juS.lJ

Cliics sapatinhos pretos c amãrcllos,
sem saltos, para creanças (de ns. 15
a 27). •ar-aav*--**- m-nms-Bm

ü
Eorzeguins Condor, de bezerro, para

cnlles-io, dc 27 a ,1.1, obra de duração
etenu e *de invpermcaljiliUude abaoHits*

i«ra»fflijjaiiiffl

UL MARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres. Eirlici e Moscow onde ad-
quiriti /trande pratica sobre occultismo
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negoeios mal suecedidos.
ete -^aln im.-lez ailemão, nisso e por.
tugufz. R..:.i do Lavradio, ,16. («ttS.lJ

APOSENTOS
Alugatn-se unia ampla sala dc frenle

e quartos bem mobilados, com todo o
conforto, co:n ou sem pensão, na rua
das 1 Laranjeiras 11. 105, telephone 11.

.478 Central. U 56-i

CURSO DE MUSICA GRATUITO
Na Avenida Rio Branco n. i-'7* -''¦•

gniido andar, acha-se aberto o curso de
musica de Mme. Seguiu.

PROFESSORES: De canlo. Mme.
Scgtiin, discípula de Isnardon, do Gon-
servatorio Nacional, dc Paris; de piano.
Artluir Napoleão, do Instituto Nacional
de Musica; c de violino, V. Cernicliía-
ro, do Instituto Benjamin Constam.

Inscripções diárias, das 2 ás 4 Iioras.

GRANDES REDUCÇOES nos pre-
ços como sejam: camas .para solteiro,
25$ a 35$; ditas ristori, para casados.
40$ e 43Í; lavatorios iusleies, 50$;
toilettes conimodas. ioo$ c 105$; guar-
da-vestides, 35$ c 45$; guaida-louças,
35$ e 45?ooo; guarda pratos, supe-
riores, uo$. e iaoÇ; giiardavcstidos de
desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas,
50$ e 55$; mobílias estofadas, 130$,
140$ c iSo$; dilas Sul-Anierica, ioo? e
iio$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e 80$ -, cadeiras de balanço, 35J e
40$; dormitórios, 420$ e 450$, snperío-
rcs em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, s«,$ c 510S; diversos modelos
a escolher; sala de jantar, 3X0$ e .100$;
ditos estyio allemão, j*io$; superiores
de fantasia, crystnes c cadeiras de cou-
ro, 830$; camas de arame, 10$ e 12$;
colchões de crina, 13% e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo c de primeira
qualidade no

LEÃO DOS MARES

Mil 1
0 IPEUVOL

IV
. '**

feito

110- -LAltfiO PA IjAIM—110
- Peçam catuloctos —

BSíE.:!m;!.iia!:iEi!B;i!:aíííE!.:i!H,E:R,>ias:!iBS:iB,

BICYGLETA
Vcndc-sc uma, para moça, Completa-

n-.cnie nova; para ver e tratar, por i.i-
vor, á rua Senador Euzebio, 37S.

(J 5131

Dr. Beniniô. 47, i;ue wanciic. Paris.

fl^ÍÍ15»E
CURATOTALMENTE

ÍRRfeÜ M At VS M U? GOTA
NEVRÃLGIAS

Venda emtodasasPharmacic

i
PU

ã
O carvão gjespecial ¦
para casa __
de fami- g

lia e boteis. Máximo de duração S*
c niinimo dc dispendios. Únicos gagentes, Francisco Leal & C«, $_
1- dc Março n. 91, lelep. 530 Vil. (Sj

Entrega a domicilio. g

àliBii:j!i«ffli:!i*aí!i:iav.iff:iB!.;.ia:!iffl

unico depuralivo do s.tug.-,e queK_ rivaliza com o tiofi e 914. Seu ef*se acccnttia na 5* colher. Depo-
sitartos: .1. .M. Pacheco. Kua Anilra-das 43. (j, i77l)

GELADEIRAS
Vendas cm prestações,
L. Rufficr. fabricante.
Rua Vasco da Cama 11, ifiõ.

- su» cmnpücaçief.
procêasoa seguro» cAHRSU. Das 8 ãsknrj.-. 6* rua «le S.

VA
Cura ridical poirapiiloi. Dr. JOÃO11 e d.is ij í, ilP«(!ru, Si

lo$ooo
14$ e iC$, sapatos de verniz,

dc sola, com tiras cntrelaçad.as
senhoras, iirti?o finisoiiuo c do
respectivamente, em outras casas,
15$, 20S e 25S1100.

salto
para

custo
(ic

3$ Soo
Alpercatas

7 11 Ü7) .
puni t-i-eanijiis (.lc

AÇQUOUE
Vitifle-se v,m fazendo bom

Trata-se uu rua Frei Caneca
i-.oçocto.
n. 146
(J 582."

AUTOMÓVEL
Vendc-si um recentemente reforma-

do, com 7 logares, autor allemão N.
.¦\. G., pela terça parte do seu valor.
Pára vêr e informações na Garage
Ideal, á rua Silveira Martins 11. tio.

(J 3181)

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
DR. OCTAVIO DE ANDRADE especialista -los liospitaeí d.i Europa, ap-

plica o seu processo de EVITAR PARA SEMPRE A ÜRAVIDEZ, por in.
dicação acientifica, sem operação e sem prejudicar a saude. Quinze rumos i!<:
.pratica, coin brilhante resultado. Cura rapi Ai das hemorrhagias, cor rimemos
suspensão, etc., sem operação e sem dor. Kua Sete tle Setembro n. 186, tins
9 ãs 11 e de 1 ás 4. Pagamento em prcslaç.es módicas, Cons.: t-ratis. Tel.
1.591, Central. (J 5'>Jo)|j

O_WtmW*mmW*miV0l*)Va*mfÊBSmWn I I > IW M\m I —ttTJ ¦ II MM 1

SB
Alpercatas

as ;i :i:í) .
cu meninas (ilo

5$ Soo

PARA OESENGRESPAR
r-.i tornar lisos os cabellos, por mais
ondulados que sejam, alé mesmo o ca-
li.dlo das pessoas de côr, deve-sc usar
«i "I.YSÒbÕR", que é infallivcl.

A' vinda cm Iodas as perfiimarias
de Ia ordeni e na "A' Garrafa Gran-
«le''; á rua Uruguayana 6t>« J 5fi3s

RUA SENADOR DANTAS
Familia dc Rrande tratamento * dc

irrcprcbensivcl limpesa aluna a casal 011
a rapazes lindos salas e alcova de frente
cem ou sem pensão, á rua Senador Dan-
tas, 82. J 5-^0

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis e: ; presta-

ções, por preços baratissimos, entre-
gando-sc na primeira presta«;ão, sem
fiador, ua casa Sion; rua do Cattete,
7, tclepbotie, .1700, Central. S. :85a.

Alpercatas
3-1 » 10) .

pnra «sotihorns filo

FREOIO NO MEYER
.Tmde-i um solido nara reRular familia,

sim.ilo ein centro dc icjrcuo. Vrcço dc
ra iufnnuíiçõoá. ü r:ia T>. M_\-í-;is::hí; pai

ei 11. 16. loia. (;.lioo })

Pílulas Purgativas e
Anti-biJiosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha-de ouro. Curam: prisão dc ventre,
dores de cabeça, vômitos, doença-^ do
finado, rins c rlieumatismo. Não pro-
duzem eólicas. Preço, 1Í.-00.

Dcposiloo: Drogaria Pacheco, rua dns
Andradas 45; á rua Sete dc Setembro
iií 81 c 90. 1° de Março 10 e Assem-
bléa 31. Fabricai Pliarmacia Santos
Silva," rua Ur. Aristides Lobo n. 229-
lYVnhune 11, l,4"0 Villa. 1105°

RUA DO SENADO N. 35 - Esquina da ftr Lavradio
Aluea-sc esto preilio no to ilo ou em parti-, completamente

reformado, com boas nccomnioüiíções no sobrado 2 Kttinac loja
nos baixos, com instiillnção proprln «Mira bnr, cafo o i-estim-
rnnto. Trnta-se na Companhia Cervejarii» ISi-alinia, rua »iscou-

de de Supucaliy it..i!00.

Èi.vlnm-se cotulogos Ulustrn-
dos ti iiuciii os pedir, rosaudo-so
clareza uos endereços: nome, l«s-
iiiili. e liium-.

I.ellos c ul-
Ira modbi'-
nos borze-
guitis dele-
ciclo mercê-
riso branco
c bèjc a

A CASA LUGAS AO PUBLICO
CK-aios de ncfso 

'dever 
prevenir .os (Con-

sumidares (|iie e;u virtude du. cMW.a.cau-
çailo pela nossa

53CUÍU U T8BB
1)11. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos mctliodos de tratamento

medico e cirurgiCj. conforme a melhor
indicação. Consultas, dar, 8 ás li da
manhã. Kua Uruguayana a. «n.

E 3-*So

PROFESSORA DE PIANO
ji.-itia pelo progr."4iima do Instituto

Xr.cional dc Musica. 1'rcço razoável.
Trala-se íia rua «lu Catlctc, lGo, das io
ús il borao, (.' 3'03

Kh

PHARMACIA
I'm pliarniflcetilico diplomado procura

iii.n pliarmacia para dar o nome. Car-
ias a S. Cardoso, rua Gustavo Sampaio,
n, so. (5'6*S D

BELLOS TERRENOS
A Companhia Predial " «America do

Sul" está vendendo, a dinheiro, por
preço reduzido, lotes de .terreno nas
ruas Aquidiibain, Maria Luiza e traves-
sa Aquidabauí (Meyer).

SO' ATE' a«» DE JUNHO, depois,
preços amigos.

i(> — Una da Carioca — tG.

jÊÊ»£?':*$\

i
1SSS09

Dormitório à i.^.ip
Vcndc-se tun com pouco uso c tttnaibcllissima 'guarnição para toilette, intel-

ramente nova, á rua Conde de Ilomfim,
¦''s'l; JJ 5J39

LARANGEIRAS -.'
Vondeui-se dnij esplendidos lotrs de

lerreno ;i rim l.i-ite I.eai, com io mo-
iros de frente, para lralar, Camisaria
Progresso, praça Tiradcntes n. 4, das
duas ár, quairo. l\ r.^,,^

OURO
Prata, brilhanies, camelas do Monte

de Soccorro, compram-se; na praça Ti-
radeutes 64. Giro Garcia.

À CURA DA I
SYPHILIS 1

Ensina-sc «i todos um nino dí g
saber se tem sypliilis adquirida K|
ou hereditária, interna 011 exter- ||na e conto podem cural-a fácil- gmer.'.c e:n todas as manifestações M
e períodos. Escrever: Caixa Cor- B
reio, i6Stí, enviando sello para js
resposta.

-tsi.'!H:5H:.::;*a;!:!«a*i!5!ffl£ia;ii.:K:"

Quando faço compra?, não cs-
queçoo

111un,

Peio Co»x-o*<>, innls £ij*S
cm par.

têm appar.cl.lo A
vantajosos «uraerosa
tenham um lirijl;-)

rea.la por .pr-«;.J5 mais
?, itiiitr.çúc!. í(ut*, cniliova

 pàrec:4i> sua i:-'>.ter.s--Jti.de
ãpparente deáãpparecc rapiilainente, sendo o
sk«u consumo cgual ao «le qiiul«n.icr outra
lâmpada «le filamento de metal.

Por isso, quem desejar uma lâmpada (te
ila "wati". deve comprar somente cm c.ifa
,1« toda Eanmtü ou constataiido *-.:ile os
apparelhos a economia re.i! da lâmpada nue
llie ofíereçam. — Avenida Passos, 30 e Jb —
I.UC\S «St C.

MALAS
Arligo rolido, elegante barstÍJ.

ftino, so tia
vr,uli.i li
n ¦¦:. -.- 7ZKmr*rm~m^wxso-rsL^atv

A Mala Chinesa. Kua La-

ÓCULOS OU PUE-NEZ?
Ide «á Casa I.acroiic, na praça Tira-

dentes 36. Lá encoiilrarcis pessoa lia-
bilitada (ine examinará a vossa vista
gratuitamente e indicará o ,ráo «cacto
rias lente a usardes, quer sejaes myope
ou presbito. J 3-134

ÃTELIER DE COSTURA
Dirigido por mme Pcrfi, toilettes c

blouscs. confecciona-se a preços baratis-
simos. Rua da Carioca 6. 1" andar, tel.-
phone 3.106.

pois o o unico preparado com o
qual consegui ter cabello e não
ter caspa.

Não acceitem outro em sub-
f-liliiieã').' exijam o do OLIVIER,
que terão resultado seguro.
ÜSifro 3$000
13 m to cias as

perí n tm ária ss,
clrog*ai*ia<s

o phariaiacias
o 11:1 "A CAHUAF.V filtANDl.".

Uruaiiaj-iinn Ott (A 5517)

CARTOMANTE 1. CHIROMANTB
, BSTBAN-qifilRO

trabalha cem quairo baralhos de cartas ,
pelas linhas «Ias ui.noí, f.ij «piaísiiuer tra-boüu», une os desunidos «• faz reinar a
páz nos lares das famílins — unico na Ame-rica <.!,) Sul que, por meio de uma corii.iltanocturna, d-eícobre qimlqucr segredo, porniais ditíicil que .-.rja: tráballi.. Im <I«'z au-
hoí 110 Kio (le Janeiro, onde sc tornoumuito conhecido pêlos seus acertos e hom
tribíültos j:i feiios; mora na praça Ja Repil-
blica !i.\ 5 oniios, c sempre *at afez ;i |>es-soa niais exiffetitc,

. Possue n» veriladeiras pédro» de Sival,
yiniiag directaineutc dc Jerusalém, poderosotulisnían conlifcido no lirasil — Consultas,tlsis o da manliã á» 7 i'j dn noite, ua praçsdi Republica 11. 8^. • PRAÇA UA KKPU-
BI.1CÃ N, S.|. "*Í5..i..::-.a «i.i ;:ia Senhor dos
rassòsj. (4) J

M ÍJ04

PHARMACIA
Pessoa que Icm duas vc-mle uma em

ponto magnifico, tem moradia, trata-sc
na Estrada Real de Santa Cru: 2.456.
lloudcs dc Cascadura. li 5511rCURA Dl

TUBERCULOSE
Telo especifico do Ur. Nasciuieti-

Irj iVrfiüi, empregado ha io nnnos
eom j_ifr.mli; exito, nos hospitaes de
l,isl«o;i c P.irii. Bncontra-sc na Phar-
üiacia Mello, run da Constituição,
13. consultas «bs 14 ás 16 horas.

«.feiK.intc apenas -*a$ b"io attendidas
r.s consultas dn interior c vcracltidos
medicamentos para tratamento diirau-
te uni mez — Pedidos no •pliarmaceu-
tiro DK. .1. C0KW10 CVUil.I.O,
rtia dn Coustituição, i.i — Kio dc
Janeiro,

COBRE VELHO

PHARMACIA
Vendo-se iiinii em 11111 ilos balrfn»

ninis centines da ('idade.
Informações Omitido .<- c, rim

r ¦'*-' Mamo »• 1-1. (lt 1177)

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pude conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos u,
moveis; rua do Riacliuclo o. 7, Casa
Progresso.

MOVEIS
A prestações o melhores condi.

çõos 6 só 11» rua Senador Euse-
blo n. 7a. — Telcph. 8851.

1S000 O KILO
Café dos listados. liste delicioso

café é riROrosaiuente catado, tuoido -'
vista. Rua Uruguayana, esquina da di
Hospício, botequim. S 4941

PREDIO

Vendem-se 500
Caixa deste jornal

kilus. Offerta na
a D. A. M ílío

De ordem do Irmão Juiz da Irman-
dade de S. Uraz, coninuinico que está
aberta concorrência para arrendamento
do predio do largo do Rosário 34. Ai
proponentes sc obrigarão a, todos üí
ônus e indicarão as vantagens que of-
fecerem. As propostas, cm carta feclia-
da, serão recebidas ;'i rua do Mercado
.14, nté o dia 5 dc junho próximo. —
O scereiario, A. Penna. (R, 5«t-;f>)

MALACACHETA
(MICA.

Vende-se uma partida dc (ioo kilo*.
Tambem tem inincraes. fura Iratar í
rua Larga 193. (1-. 54ao)

snii'.. >imT.vs
CARTOM.\NTIi estrangeira, vencedora

em in logar no grande concurso do car-
lonnnri.r ('o apreciado senmiiario "O Suo-
urbano", traliallia com perfeição na sciei.i-
cia do occultismo, úa o presente e predis
o futura; desveo,la qualquer.'_ niysleno da
Vtda, concerta qitaUiucr diifieu'd;ide c:u_ n-?-
cocais, faz rciii.i- ti p::z 110 lur das faliu-
lia-, une os ilesuniilos. Possue as verda-
deiras pedrar d- Sival. vin.las directamente
dc .leri.-.ilciii. Poderoso talisman couliccldü
até hoje. ,

liua «Ia Carica 65, a" am!.-.r. entrada
pelo Dccco di Carioca -.1 e rua da Carioca
65, ca-.t («le loterias. Domingos c dias te*
rinJ.is ate lis -I Iioras «Ia larde.

(J So:?.

"Registradora National"

vtijtíí

120—Avenida Passos-J^O
Casa (tii ornar

Carlos Graefí & Comp.

A'S SENHORAS P,
SENHORITAS
A Casa

David ferro
Oh&nr a atte 1

ção para ,
siias vi ««/.es
nua 7 (li! buiomlivo, VA

S !'!¦>

PENSÃO ESTRANGEIRA
llvcellentc trntnincnto, quartos

btMii íuobilndoa p.ii-ti casaes
c solteiros. — l*roços módicos,
•;»—RUA D. (AP.IiOS 1—30
Cir_O.ttlA.Anlisa «Sto. Amam

(s 50!!:;i I

COFRES
Superiores, 2 Inglezes e _- Prancc.es;

venSein-sc. por metade do seu valor; na
tua. Camerino 11. 164. il 5°jò

Vende-se uma optiinamentc ^ situada,
com consultórios médicos, lendo ei.sa
para residência com grande chácara.
Completamente surtida
zaiia. Ver e traiar na
Visconde dc Ilainaraty

Ij.tu afregue-
n:i mia, n
19. M 5-/0

Professora nas Laranjeiras
Educadora; lccciona e explicadora

para creanças tio ambos os sitos, cm
casa de familias respeitáveis, a preços
mensaes muito módicos; dando boas
referencias, recados ;'i Caixa Tostai
". i..Cs. (J. 5218)

mmu he'a
inje-Cura infallivcl «leste mal, com

cçõr* inteiramente indoIoreSi tle
S (lias, por mais amigas que sejam.

Vidro lo$i.00, rrocurar o sr. Mat-
tos, dns 7 ás 9 i|^ da manliã ou das
7 ás 9 da noite; rua S. Christovão

11. ...|n'. (5143 J)

APOSENTOS EXCELLENTES
com 011 sem pensão dc i" ordem, 44,
rua Bliar.uc de Macedo, 41. S 4S8'

TIJUCA

ARMAZÉM
Aluga-se, na avenida Mem de Sá o-,

próprio para qualquer negocio,
(R. 4936)

1 üí
i v :'. ¦¦ [BI

í
I L TM

Cellos o ul-
tra-in..liemos

bor/.oguíns tia
pellicu enver-
ninada, canos
l.ftiticos u ilo
coi es ;

161,18$,
. _____òJ__\\_\_\\ç^ 'Btglr __\\____r

QUARTO — 1'RKCláA-Sl.
n.siíc a «Muda «até ao «Alto da Bôa

Vista, mobilado, *nar.i dois moços do
commercio.

Carta com condições, pnra á rua Sete
de Setembro n. 134, 1", a A. MATTOS.

540" J

MOVEIS A PRESTAÇÕESíoe
limi Vlscondo de lliiúnn

í.í 1!9»0)

Gl OCO
oiai:t.\-i'i:ii:.v ? f.I.*;G07)

CAFÉ ARISTOCRATA
mais apreciado na capital. —«

i$:.oo o kilo na fabrica, rua lladdocli
I.obo 450, Telcph. 911, villa. í> 4^^

I.'

Xaropd Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
A,*.* (.nado pela lnspcuoria de Hy.

glene e premiado coin medalha de ouro
na Exposição Nacional de tooS. File
maravilhoso peito*al cura radicalmenti
brouchites, catarrlios cbronicos, coque-
luclir, asllima, tosse, tisica pulmonar
dores di peito, oneumonias, tosse tier-
vosas, constipações, roíiquitlão, suffoca-
C«-ics, doenças de garganta larynge, dc-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$5°o* —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andni-
das n. 4;; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10'; Sete de Setembro 81 e «ri
e á rua da Assembléa ri. ,14. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silu. rua Dr. Ari"
tidej Lobo 11. 239. Telephone 1.40a,
Villa.

&3§

NcRocio dc oceas
coitipiutiiflicnlc nova,
por menos (tíí mctudtí
da Carioca, 30.

o. Vende-se uma
com í:::i c talão,

lo nreço, á rua
(.1 S64t

MOVE

CONSULTÓRIO MEDICO
tcle?'.ionc'nca-.ic um 1

cado, á rua

PENSÃO GHINEZA
'\cccii3in-se pensionistas, r.~'r rrcçnçt•¦¦•> t:::.:'i icduiidos; almoço ou jantar
1 ;i..n.>¦'(«¦>, unia pessoa ifooo. *para fora

*: pensai) mensal So$ooo.
inb.-i dc 1" ordem: asseio c varie-

1'asamontn ndeantado.
AFFONSO & JOÃO

di. Mattoso. (J 5617

5486 J'

PCESEIRO * T ÍBIIFÉ 
"CUSITA

~ 
o'Ásá 

¦ e o 1 som
RTiflciíSSO—GRUrO PAULIS1

Antes de fazerdes vossas _ compras,
visitae o deposito dc A. IMXTo «v C.

puitanda ;..'. 1'eleplion. 11. .;.oo(">,
Central.

________vtBSSSSSSSS^S^SSS^SSSSSSS^

-6 23$
ifeill PBH-l -- uai:

Pclo Correio mais .'íOOO

Carlos Graeff &

Chies e finíssimos sapatos dc verniz,
com tres fivclitilias dc apertar ao lado
ou dc abotoar—ULTIMA CREAÇÃO.

fl

Tel. 4424 H.

GDI
c.

è o unico
rom edioílUTERS

quo cura FLORES HIlANCASe os
Corrimentos das Senho.-as.

Vende-.so nas prineipaes phar-
macias e na Drogaria «VraujoFiei
tas «tC.

MME. OLGA

HORTAS E CAPINZAES
Vendem-se, -c-ee. grandes áreas, '.erre-

nns próprios a ?«> réis o metro (pia-
dia.lo, cc:n agua para irrigação, subur
bio desla capilal servido por tres cs-
Iradas dc ferro. «Melhores in formações
á rua General Câmara n. 296.

J. 3S9-.

Alia carlomanlc — Paz (-''ra nue ni
...nantes e os esposos sc ctitrcguem ilu

j corpo c alma c faz tudo e qualquer tra-
ballio, sendo os mesmos garantidos.
Consultas ^-$«100. Tem um breve parn

[o socego do lar. Preço io$ooo; cor-
tespondclicia com c$i(m. cm sc-llus para
a resposta; só attende a üciihoras; 5
rua Fernandes n. 10—Engenho Novo,
das o da manhã ús 8 da nciie.

(R 4851)

MACHINA DE ESCREVER
Compra*sc unia pequena, rm pcrfeiio

estado, por preço módico. Carlas a V
Prado; r. da Lapa 56. (J. 5183.

. rstxrxx.r.zrxis&íw:*.

cor.i
arioca ti. ..:¦

(J 56'9

1
d. :*,

ULTIMAS NOVIDADES Dl, GRANDE

M O J k I PALâGE THE ATRE |HOJ
¦DS9PBDU3A TJJk. CÒMPAHHIA

___^... -awa-i __-_«isx=c^ —»— •..•_=^.-J^t^-K.i_^3g

ÍFALMfBA BA.STOS\

ca '
elidi

0. CHAGAS
Ocutisla

'.* icnic.:, ;:o. onde e--pera
(414-* K)

EIPRE6A00S DO COMMERCIO
K11.1 ib

hon-
Ouvi .ler. 6S

ÉwSÈÊÊm

(S 5'3'

ULTIMAS NOVIDADES
Cantwlas pola nprpninfla nett-iv;

:•: AliltrAlli MAIA íí—
121170—Hitpi.li.u—Mudiiilia —

Faceira — Sfoilinlin
121172—O Cmnliuco o o llalaio 1

— (•«".(•(. Haliinnn— Chico |
Hlaníi Nicnltiu — lítiluiiü
ranlistn

cn.WDK Huccnsso ..,.„,,.."(iKirii di) r.01 no
121120—Afliimlinlio—Tiiimo

Os ("hulttli-a-s — 'íiiu^i'

121Í.22—Viru NVüTttíln—Polua
.S(':(> I!nii7.luzu—Taneo

1211--J—Ouniulo clln eostn?!.*
1'ollsh—A Cara me cae.
1'olka.

A' venda cm toilns :i« casas tlu
pi-inicii';'. onlcni.

,*ri?rf^*RV«aJ»-w?g'^aaai'g^^

-í! I JS? rü ¦i;*'*n Tf w CS

_%rm*-zaBBZíFx:r23 tjt ¦

r KiJttc^zt&wviaa&itevsti.ssfi&á

*rmK3zs=x^^-.-™=BttiríKiaB22ix2* «»W"ill Mil wmmmim—tm~m—~L
G* rôciln clc nssjgfiiníuvai coití a repr^gontação tia opereta tio Darcluc

.Hiiiii.iniiini"i"rrT ut. tWKtCOKXSBK*v*rT-aME*.-g;E-a*-q3gaag^cr-_z^

yZBSBStSKX&Z

O ínr.ioi- exilo desla c-omnanliin, notável orcapao <lo PALMYRA BASTOS
TOMAM PARTE TÓOOS OS AKT1-STAS

a_r3QirTTnT*y'T^Tir*!^**x-rj' &xe*aa»mWK*M*)aivwj&mmmXtmsmxBe

A C151J

1501' COI
preza, inio iemlo tempo de realizar couipletamente n assianatn-

.... ..... .jmprninisHOfl anteriormente tomados para S. Panlo, pede aos se-
nliores assíguantits a fineza fie roíieborem na agencia theatral do JOirXAL
DO liRASIL, hoje, dus 13 ás 17 horas, a importância das duas recilaa
cm debito.

_THEATRO S, PEDRO
Iljünpròsa Paachoal Sagre to

HOJE -•* A's 7 8i4 o 9 3t4 - Dnas sessões « H0JE3
Esi>ectaculo <lu oarldado cm bonoflclo da Virgem Có-ja

soh o patrocínio ilo Jornal «A Noite*
Sefftui!la aprc.seufftcíío dos celebrou cxeontriisos inusicfto»

MUG.UBT c KOKO
Extraordinário cxlto do sc:i burro comim

GarffftlHada constante cora os seus extravagantes iiiitruiueiito»
Ura legitimo shccosso

A QUERIDA R*dJVlS'JPA -_^MM.

_s^^-sa^sát^iSz^cíArc-L^zziír^~ ¦<_«iaaaag3-n**tf*nl:g^^raT**^^

Com grandes novidades por todos os arlistas
Oninía-feira — Km duas sessões — Grande fostival do eetile-

nario d- revista MEO BOI BCOItUIiU
Primeira representação «lo quadra novo WU BOI KOI PKESO
Grandes novidades para esta noite - Brilbautes ornamenta»

ç-ões — líandas do musica
Ainda esla semana — A opereta eniU ãctõs iMUMNO BONITO

J.etra o musica do dr. Artluir Cintra, lí 5090
^o~tm*%-Vsrssr,rsT,~x.^

EMPRESA
j. i.oi:ni:inoTHEATRO REPUBLICA

jSL3WEI3'EÍ.3.0A.asr ÒIRCTTS
íiO{Slssenr F, Queirolo

3SO..TI3 "é "à's _S Í5i4* 
" 
m -HO J ^

r* t^\ tvi3R« INOVIOAUEIS

'"' --^^^.:-:»™sm-*í==a%t--*^^>«^I=**^^

--asrtra.^^ggSgS_rog_w_?_g_^?»^_g-j_y'-™-^^^ ^^*ij?j^^5sar-^r,-i_-Sí^gggy:-jgg

THEATRO RECREIO «loír— ¦ ' "S"»B s mnM Eíf,PRES6 pftS0H0AL SEGRET°
DO THEATRO ftPOLLO T>F. LISBOA)

Companliin Companliia Italiana de Operetas Maresca-Woiss, aa qual faz parta a
Alexandre d. Azevedo eminenta artista CLARA WEISS

liourciro

(COMPANHIA' RUA
HOJE -

A RAINHA DAS 1

TF

Vs T 3r4 c 9 31 t - HOJIC

IfiVXSTAS PORTtjaUIfl25AS

! i niw-iiui^ THEATRO CARLOS GOMES THEATRO S. JOSB'

A's8e9 3i.t

a'j.."mr'í „.-=ü.*c^ £SS!2Xlt-SS3eX332Ht!J&Z3

Câftâllero Cmillo
¦ mhiiiiiiiiiuiiiii ii imivmtwf*1 a Autômatos falantesCom a sua notável companhia dc

Novos traliallios - Imitação do telephone
(Velho de
io annos)

Bilhetes no "Jornal do Brasil" ^ Ss < horas - Preços do costume,,

Quinta-feira — Matinée
até í- S horas

¦ UMima semana- M D013

PI MÍRFlRft^0JE ™
•«rccortl» do agrado, em Porlugal e j n 1^ Jffl

aneiro do actor || J[&<M
rj-E_Krr.***ri7- J^-.-t-^T^'*-**' * rmum^

I

A revista que bateu o
ii ü uruii

n rcl.-b-c 12,'J notável creação, no Rio de.lOROE GENTIL
O Zé Qnitolos pelo actor J. PRATA

Suecesso unanime dc lodosos artistas t-,.,.
Amanhã— Agulha o*n FiAlheiro!

P Ili

ESTA SEMANA
-J HOJE 30 3D-S3 MAIO -HOJE; ES TRE'A da Grande < om-
fc.: A BSPIHITÜOSA OPJ3KETA. panhia Nacional do

operetas, liurlelas, revistas e
pecas dc costumes regionaes

com o
j %sztrzz

I i
¦jul-.'—-vi, i;.:;".: •

."•*^*"-rrr—nfc-^*rK*r-;337Jsaxir.r

ZZ*>Pa l eVi

Ifi
•ztc:-?rm *rr^rr=-i- ^*v:;-iüi*r_^x-^=p

TTT -jy far*-**. ¦HiTilTT—***^JX .•S3XT-'r-V*X5X&~~ ZZ^X.'- 'ZT ^«TjTZT-KrSiKa

m 5*?mmvs *^>« pn n ^kirs BS _T%*ff'frfir|ffpffffl111 M i 11 ã ã 1 - é&Ê P„1H 3 e! I ll 11 JIü ül WS I H O iVB E ?
DOS

No Theatro ApoIlo-Qiiarta-fnira 7 de junho. Reappanção
da Companhia do Polythoama doLisboa.com a peça dc grande
suecesso: O Alferes da Flauta. RDÜS5

rJTí*,*j,*cr?sPC*»eK-r..'v';>-. ---a"..*.-»/ <fc»

Preços e hovas do costume % r, ... ..-,
Os bilhetes á venda na Confeitaria (astollôes enabi- jVY tj' O \/ & \ **_

üicteria do theatro, das 10 1.2 da manha ús 5 da tarde; depoisi i\JCi 11 ¦ __J**-*L-^~*dessa hora só na bilheteria cio theatro. i.^ — . ,"-«"',.""'
AMANHA—Beneficio do muestro Cav. E. Mogtrvero, dedi- IBapirituoaa uurieco

cado á classe acadêmica, com La Kcginetta Delle Rose. j ^^ ^ PRIMEIRA ORDEM.
No S. «José—Esta semana estróa da grande Companliia

Matínpp Rn*.e 1 Nacional do operetas, revistos, burletos o peças de costumes re- Montagem deslumbranteiYiatinye nusc 
^ ^^ eom cj c?pin,,105u blirlc,a homem de NERVOS. ,» ww,

3 actos de constante
hilaridade

Quinta-feira, terceira
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12 COKUEIO DA MANHÃ.—¦ -l^a.feira, 30 dc Maio dc 1916

!BIB!IBi!ll«««!!BI«

CimiÉoio Parisra
O QRANDE SUCCESSO I

HOJE
SE REPRODUZ! |

Ia

L -ss^gg^gggggggggg^ggg/Bg^SESBKEIt^SBm^^^BlSSBSBBÍ 'm

(O DINHEIRO)
____3_H____E_ ZOLA

Cm 4 actos e 831 quadros,
seri levado á tela apenas hoje e amanhã, porque, indepen-

dente da grande impressão causada ao publico, outros
trebalhos dc egi>al ¦.ator aguardam programmação opportuna

___.'____:__>___ ZOLA

1 üorario das entradas — 1 hora —1,20—3,15—2,40—3,35 ¦
J 4 h.-4,45-5,.0-0,15-B,35--7>30->7,55-8,50-9,15-10.10 e 10,30 §

PELO ARAGUAYA
mtem, esta grande Empresa recebeu

tros trabalhos d. máximo valor,

A Flor do Loto
entrado hontem, esta grande Empresa recebeu, entre ou-

tros trabalhos de máximo valor,
1

em 6 actos e 2--00 metros, tendo como protagonista, 1
Regina Badet, a famosa interprete dc SADUNAH, quc B

maravilhou o Hio com a sua Arte e Belleza *fiOs cartaxos deste lihn são em 12 pedaços, |tal ó a importância desta peça!
í_lin:!i;K.iB-%

A MORDAÇA

CINEMA IDEAL
HOJE 

lJm ma^L«dePar°tee a,mna HOJE
Hoje c ;.m_nl»_ KM <iltI-l'BlSl_» e a preço.-» .oiiimuns,

o sensacional e apparatoso drama
G pomposos

aclos
5 . 3' classe

X_s. «500
Que é a peça mais cara
e luxuosa da _poca. ln-
íerprotada por BKLLA

TlESPEítlA, Emilio
Ghione (o famoso ZA-
LA.-MORT)o ALBERTO
COLLO - Trabalho da
Tibdr fllms de Roma.

1- classe
I?s. ISOOO

r WW_B-_B__B

Com <_uantn o magestoso
lnvor acima seja uni pro-
gramma do mais incontes-
íavel suecosso, ainda as-
Bim exliibiremos a soberba
e sentimental comedia so-
sial

Pelo
Te8ep-ic.fie

Artístico trabalho de
Eclair, em

2 extensas partos.A BELLA HESPERIA

NO MESMO PROGRAMMÁ

PATHE' JOURNAL
Acontcoimentoe mundiaes — COMO EXTRA NA MATINÉE O

ECLAIR JOURNAL Sg2S,
QUINTA-FEIRA — Um vibrante drama trágico . dc nctu-iiid-atlc, ln-

terpretado pela formosa LEDA GVS (a appelliilada MADONNA DO
CAIRO) e o super-clcgantc MARIO BONNAKD, sob a denominação dc
PELO TEU AMOR.. A MINHA VIDA ou A INVASÃO'DA BEL-
GICA. — 6 a_Tcb_tado.es actos, que evidenciam os mais dolorpabs epi-
aodioa da tremenda guerra curopéa.,. SENSACIONAL I I I

QUINTA-FEIRA 8 de junho — Coulinuação dos MYSTERIOS DE
MOVA YORK — 13" c 14" episódios.

¦nniiMinra^

HADAHfi DE FLAV1LLB i

ffilIMiBiaiFlilSSffii; . a ¦* Tit DB

I í
l':"?Y 

'-'

=9"^
rH!_,ii3iB!n*!«nn,B'ii*wiHW«''nBi:f!!_Píi!W'ü«.

_!PATHE
1 5ooI.OGAI.ES, CAMAROTES E GALERIAS

I

Hoje Um programmá incompara- Unjp jvel e inimitável "^J" ai
AS GRANDES MARCAS FRAI\Ct,ZAS

PATHE' E ECLAIR

PATHE Le Cinema do
Grana Monde

Honrosa visita de S. Kx. o Sr. Vice-Presidente
da liepublica, Ministro da Marinha e iamilia, Mi-
nistro da Fazenda e faniilia, Dr. Chefe de Policia
e fàihilia. Senadores, Deputados

_ Xout le Mondo Chio

I NOVE ACTOS formando 5 AT- 1
TRAENTES ASSUiVIPTOS i

PROGRAMMÁ MODELAR

a
I
¦
1
|

Noticias mundiaes pelo Palh. Jornal: as ultimas mo- 1
i dus tio Paris (capitulo cm cores) além do reportagem do |
¦ muude inteiro. 1

IO JORNAL DA VIDA|
10 ESPELHO DO MUNDO perante VOSSOS OLHOS i
üz _**tt-j*-ta"*oca*sr_-__s_3*«_.'.B»__v_^ i. ¦,*_,»-i-_______biiwi*___v
B
1 Uma -deliciosa, delicada comedia sentimental, finamente in-
| teri. rolada Pcl° Çorreçtó lienry Rou_sel, da fabrica ECLAIR: 1

PELO TELEPHONE 1
DOIS A€TOS

>__E_______-ftM(a

tem a honra de convidar sua jamayel clientela a visitar seu I
magnifico sortimento de vesti-1
dos, ultima moda de Paris Ex- ã
posição permanente, a par-1tir de 9 lioras da manhã. |
20 --Rua Andrade Pertence -- 201

Uma excellonte satyrá enscenada o representada pelo
popular Prin. o :

O thesoyroiieBigodinho
Utn possante c poético drama da vida dos intemeratos gmarujos. Accüo extraida do poema de Jean Julien pelos

cuidado-; de Mr. Daniel Riche, e editado pelas casas PiiHió
Fráres e S. C. dos Autores e Gente dc Letras

CUNHADOS INIMIGOS
CO _______._=-.)

3 ACTOS

TELEPHONE 6060, G. CATTETE

linHiiiKiaiiiiB

amm

E vos convidamos a vir applaudir o mais cômico, im-
pagavel e irresistível vaudeville que se possa imaginar.
Creação e edição da Fabrica Eclair. Representado com a
joyialidade e «entram» dos artistas francezes que mantém
galhardamente 2 actos que vos obrigam a rir sem
cessarCíiiís ¦ excesso, eo A multa em apuros

Dnas lioras (le projecç«lo- Sessões continnas-Ngo ha espera
__-__*J*L__k MU1 il __*>___¦¦_¦ J__ ¦¦——»——^—^^

PÜP Segunda-feira — 5 de junho
za-la-mortza-l-a-vie:

3- série — «5 aotos
E. Ghione autor c interprete c a endiabrada gigolelte

C. Sambucini e Floriana d'Amore.
I!*_.lí!i|__!5!!illl!l__illíl__í!l!l_.ii;ilfâllira^

¦'|:|1 
QUINTA-FEIRA I

^fc'&£"%?âfv^r^-^W^Wte^^i^mvB^mt^^^^^B^^mÊÊ^S^'' -'•^__í*'^*;_»iíâff?l!^i m

| Leda Gys e Mario Bonard
P no romance de paixão violenta

|| .MMUJIl. MU
.*.

W
i_

ilI
1

A invasão da Bélgica
Potente, suggestivo drama de actualidade

Serie extra em 1 prólogo o 5 actos

VICTORIA LEPANTO, a
celo-errlroa actrizA SEGUIR:

DIANA KARRET., formosa russa
Baflexnosa francesca bertiivi
Attenção::: Mez de Junho - UMA 8ÜRPREZA ?

CINEMA
1 BIlilH!

AVENIDA
Empresa Darlot & 6. - Avenida Rio Branco 153

HOJE - TERÇA-FEIRA, 30 0E MAIO DE 1916 - HOJE
Dois trabalhos de arte

Desempenho impeccavel :••<
Artistas de renome U

Cleo Madison!!!...
e Rawlinson!!!...

Tributo de
CavalherisníQ

3 aotos — >GOLD SEAI_ >
Protagonista:

Herbert Rawlinson

firatiíoo
*_ actos — >REX<

Protagonista:
CliEO MADISO-Í

Jornal Universal
rv. s

Reportagens sensacionaes!.,.
Últimos modelos de moda!..

Noticiário da guerra !,.,

C.N^iVlA PARIS
HO IE-Brilhaníc exito!-HOJE
Un» venladeiro «.ftpcctncnlo

tbouti-al

O paraíso
Engraçndlsslmo yaudaville, divi-
Relido em tres longo* o movi.

montados actos

Desmascarado
Empolgante drama policial, em 2

extensos actos, dc Gaumont

0 mar se cala
Bello drama dc amor o sacrifício,

om tres longos actos

Quinta-feira
Exhibição de nm assom-
broso trabalho d'arte I

Miss Rita Joliret
a formosa sobrevivente da
catasfrophe do «Lusitânia» na

fl mão
de Faf ma

Sensacional peça dramática
Exito sem precedentes!

S5692
—'-TTÇfzsa"

O IMF* MA IRI6 _ Empresa J. Cruz Junior_. II¥__I-IM 11119 *" 
Kuft da carioca 4» o 51

HÒJB HOJEAinda nm dia de suecesso !
EM MATINÔE E SOIRÉE

A enorme ec.ita.3o que teve este programmá, 89 enchentes q«ie trouxe ca-
rantem novos succe.sos par» Iioje

O Peccador arrependido
Formoso trabalho ii grande fabrici NORDISK, 3 ...tos.

Amor de Mãe
lindo romonce de htnor, fabrica FOX FILMS Ji

Intdrpfet» principil—A esculptaral e admirável artista. BETTY NANSI.M
5 ACTOS

XTiaa. deotetive oalpora
Grandioso íilm da NORDISK

AMANHA — Um film novo— A TRAGÉDIA A BORDO.
QUINTA-FEIRA _ Maia duas séries «Io triufulia» SUBORNO ¦— j» eni-

«l-oio: — SALVANDO A AMERICA DA GUERRA — 8» episódio; — O
TRUST DO CARVÃO e mais o grande drama social do celebre ZOLA —-
O DINHEIRO (L'arg_it)L (R 5.9?)

Companhia
Ciiiemafographica

Brasileira

H OJ ü_ Um bello trabalho de gênero novo policial
Trata-se de uma fina concepção que tem

o titulo de

j«i___fr_______e_i_-__-_'__

* v *
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ÍHIBH__S_-..--í*è:. s___BjL „.. J,*t.*y_-jr_-'_i-...^S^S___J^_^__S_Í_ií I
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•*.fS.<r-

QUINTA-FEIRAArte, sensação, belleza e affracção
Mais um yez o ODEON vac dar oceasião a quo os seus habitues se

deliciem com um trabalho lindíssimo

de

EXTRAORDINÁRIO TRABALHO EXECHADO POR
_¥!I3S. RIXA JOLJVET

a lormosa sobrevivente da eatastroplie do LUZITAXIA ;a artista americana muis bella que pisa os palcos mundiaes;
Interessante trabalho da artística fabrica GAUMONT 11^^

A maior importadora do films das melhores
fabricas

Exclusividade para o Brasil
HOJE — Uma grande noyidade parisiense

"Première" de um trabalho que em Paris oceasionou
o mais estrondoso suecesso;

:|0 PARAÍSO!

RLK E_F01_A-_. RUI SELLO E A..RáiI_.l_
automobilimo;

Vaudeville de HENSJQUIK^o grande compositor de oomediãfl Ãos-u-Fc, mm execuiado pelos

JÜS^°_55.LA_??LSIAS PARISIENSES,'equitação do | sobresahindo O trabalho da graciosa arlista

A ENCANTADORA MULHER . J. PABER
a hnda "etoile" do theatro da COMEDIE FRANÇAISE

mr ARTISTAS DE FAMA, FILMS SENSACIONAES SO' NO ODEON «
fe^ãS^^E__2S_________i_B__^^ «-™™«— ^a^ ^M

r^¦'^^^^*:•F™»«^-«^^K^a^l_B^,-^^

sar Vejam na pemiltima pagina os aimnncios dos theatros Carlos Gomes, S. José, S: Pedro; Republica, Trianon, Recreio e Palace-Theatre. i
1 'Y.. ¦ .cz,,„ _ . »! Sí. -í •**¦¦*¦ ....-.,'


