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Sedacçâo — llua do Ouvidor, 162

Çuando rebentou a guerra o go-

verno brasileiro, attendendo á situa-

rão ílifficílÜma, alé afílictiva, <le

muitos compatriotas 0.11c residiam cn-

lão na Europa ou estavam ali de via-

gem, que ficaram na impossibilidade

ile utilizar-se dc seus créditos; man-

(iini forncccr-lhcs dinheiro para pas-

sageih (\c regresso ao llrasil. A opi-

niâo acolheu bem o acto do gover-

no que tirou diqucíla situação, im-

prevista e inesperada, brasileiros que

se aclia\'am cm terra estrangeira,

arriscados até á fome. Mas o dinliei-

ro fornecido foi para ser pago; não

fei dado, e tão somente adcailtado.

Não sc tratava absolutamente du unia

repatriarão graciosa. Todos 03 que

receberam o dinheiro subiam perfei-

lamente que teriam de embolsar o

Tliesouro Federal, logo que chegas-

sem ao paiz. Poucos, no entanto, de

volta, se apressaram em cumprir

Cise dever. 'Alguns, 'depois de cer-

tti insistência, ameaça de execução,

tambem pagaram. Mas muitos, ao

iput sc diz, conservaram-so quietos,
confiantes em que o Thesouro nunca

dellcs cobraria. E parece não se

terem enganado.
Houve muitos abusos. Gente que

absolutamente não precisava desse

auxilio aprovcitou-sc da oceasiâo. c

correu ás legações para o receber

como qualquer necessitado; e ai-

gumas legações a foi attenden-

de ccano favor que podiam fazer,

runccionarips públicos, com ordena-

(k c até. ajuda de custo, pontualmcn-
t; recebidos, avançaram no soceorro,
o quo deu logar alé a que o ministro
<!a Fazenda oíficiasse a outros mi-

nistros solicitando providencias para
o 'pagamento ao Tliesouro. Natural-

mente esses funccionarios já paga-
rem, purque o Thesouro tinha como,

sitn processo, ohrigal-os a pagar.
Mas o Thesouro, quo não está lá

muito folgado, continua no des-

embolso de soturnas que bem lhe- ser-

viam nos apertos do momento. O

anuo passado um deputado, cremys

que o sr. Maurício dc ¦Eaccrda, pediu
informações ao governo a tal respei-

to. Não podemos affirmar, porque
não nos ajuda a memória, sc foi vo-

tado o requerimento do illustrc depu-

tildo, c se, 110 caso affirmativo, já
chegaram á Câmara as informações

que devem ser prestadas pelo Minis-

terio da Fazenda, ao qual remetteu o

das Relações Exteriores os documen-

tos comprobatorios dos adeantameu-
tos, porque incumbe «quelle a co-

branca da divida activa.
Ainda não foi 'distribuído o relato-

rio do Ministério da Fazenda, donde

devem constar informações sobre o
estado ens que se acha a cobrança.
Não consta que cila tenha sido ini-

ciada; mas se o não foi, appcllamós

fará a moralidade do presidente cia
Republica, c esperamos que s. ex.

tome as providencias necessárias a

que o roubo á nação não sc torne
consuiranado c irremediável, E' pos-
sivel que as legações tenham forne-
cido dinheiro a insolvaveis. Não erra-
ram cotn isto, mas é 'preciso que a
insolvabiüdadc seja ¦demonstrada,

porque, neste caso, o dinheiro que
ciles receberam ¦ deve ser levado á
conta de repalriaçõcs. Consta que
houve egualmente alguns soecorridos

que deram nus legações nomes troca-
i'u.-, o falso domicilio. Cumpre scia
isto verificado, afim de serem puni-
dos os que assim dolosamente d,.'-

fraudaram o Estado.
A nação não deve ser roubada im-

punemcnie, nem é licito conservar
cm sombra protectora o procedimon-
to dos que, recu...f.do-.-c ao paga-
mento, estão nas condições dos pc-
culadorés que c •iminosamente des-
encaminham cm proveito próprio os
rendimentos do Eslado. Xo caso ca-

bem acções eiveis e acções penaes.
Devem, portanto, os representantes
d,: fisco inioial-as. Não se explica
decentemente a passividade das au-
toridades superiores em tal caso. A
ordem para o processo deve ser di-
vtilgada, afim de que recaia a con-
demnação publica sobre os qnc abu-
SLrain do auxilio que o Estado lhes

prestou em liora angustiosa, inspira-
00 etn elevados principio? de solida-
ricdadc. Xão se justifica que os
ampare o silencio official, o que cqui-
valeria a uma amnistia aos que assu-
miram cm relação ao Thesouro uma
altitude criminosa e immoralissinia.

Gil VIDAL

Traços à§
ismanct

E aqui lemos a Câmara e, cotn a Ca-
niara, a política... Preparem-se, por-
tanto, es _ qtte são amadores do ge-
ncro para as emoções das crises, das
batalhas parlamentares, do.s votos de
confiança. Destes — digo de passagem
— devem todos desconfiar sempre...

Afinal, o inverno, que é a estação
elegante, começa bem; e o Club Monroe,
ond; o encanto da palestra, depois do
almoço, C- algumas vezes completado
pelas partidas do bridge politico, tetu os
seus s.,u.i5 c gabinetes repletos da fina
flor csladual, desde as polainas minei-
ras do sr. Carlos Peixoto, até á graça
faidista do sr. Álvaro de Carvalho.

K' verdade que as reuniões começa-
ram cem gente enfastiada c ainda clict.i
in preguiça das férias. Mas fossem lá
fc.i Ires dias e, inesmo da balaustrada
do recinto, espiassem as bancadas! Ve-
Xum, enião, como iquillo era animado

e como, em torno dum cargo banalissi-
mo dc uma banalissinia Commissão dc
I-'inanças, a assemhjéa, attenta, emittia

palpites, ,V maneira dos que apostam
nos [irados de corridas.

O resultado do jogo — quero dizer
da eleição... — veiu cá para fora c
foi objecto do interesso geral. Na Ave-
nida, não se engolia um café sem a

phraso forçada;
E o Macedo, hein? Eu, franca-

mente, não calculava...
Nos inlervallos dos theatros, cava-

lheiros entendidos presagiava.ni uma rc-
vista, provavelmente do Tigre, quem
sabe se do Raul...

¦K pelo Cattete a fora, em desfilada,
automóveis transportavam Deputados,
leaders de bancadas ou leaders de si
mesmo, que iam a- resolver a crise da
renuncia do leader de todos ,..

!¦' coriimciiitáva-sc:
Mas. senhores, isto é .puro regi-

men parlamentar. A derrota dum can-
didato do Governo á Coiumissão de Fi-
nanças põe em cheque o Governo.

O ardente sr. Moacyr rejubilava.
Rejubilava pela derrota? Não; pelo
precedente, do qual se tiravam agrada-
veis lllações a favor do seu systema
politico,

E os commcntiírios proseguiain:
Que dirão, a respeito disso, os

adversários da reforma constitucional?
O parlamentarismo rompe não já as
muralhas da Constituirão, mas os pro-
lírios hábitos correntes do detestável
presidencialismo brasileiro. ¦

lí era uma crise politiea integral.
Em regra, as crises desse gênero dão

motivo para alarma. Eu, de minha par-
le, confesso: não lobriguiti nella mais
que 11111 tlietna providencial para a cx-
tinçção duma outra crise — tt dos as-
sumplos,

Conhccchi-n'a? 'Ella 6, do meu pon-
to de vista restricto, mais angustiosa
que a do carvão, que a dos transpor-
tes, que a dos vales-ouro. Um pobre
diabo Incumbido de encher no jornal
um pedaço qualquer de columna vé-se,
nestes tempos, verdadeiramente em-
baraçado. O Governo não comtiictte
uma violência, não manda atacar um
jornal, não presta apoio a uma ne-
gociata... E tun jornalista que se preza
vegeta por abi na cs'erilidiule da guerra
européa, da falta d'agua e aíé das lior-
tas c capinzaes.

Afinal, o que se verifica é que não
ha governos tbons, no interesse do jor-
nalismp, E é freqüentemente nos go-
vemos que sc julgam bons que. vamos
nós outros encontrar o motivo para os
maiores aborrecimentos, para o desani-
mo e a tristeza. Até ha menos de
dois annos, estávamos sob um governo
péssimo, que arruinou o paiz e praticou
serenamente e conscientemente toda
sorte dc loucuras. Entretanto, nunca o
bom humor dos jornalistas foi tão abun-
dante, nunca a alegria dc viver lhes pa-
rcecu tão grande, nunca o seu ardor
pelo trabalho lão nitidamente se. muni-
fesíou. Hoje, todos os collegas perde-
ram o gosto da vida e não sei se tam-
bem o do trabalho. E isso acontece
unicamente porque ha tini governo que
não agila o paiz. ^

Temos a vaidade dc rnnsMrrár a
imprensa o quarto -poder dn. Republi*
ca. 15' um erro.

O jornalista pensa dirigir c fabricar
a opinião, quando, as mais das vezes,
é uni mero escravo delia. O jornalista
cm geral não escreve o que quer, mas

o qüe sabe que os seus leitores querem.
Ora, na grande massa das pessoas

que 'constituem a clientela do jornal,
ha pelo menos metade que adora o
artigo politico. De rcslo, num meio,
como o do Rio, tão falho de preoccup'1-
ções artísticas, literárias, scietiliiicas,
commerciaes c industriaes, a polilica
ainda é o unico c grande interesse po-
pular. Assim se explica que quasi todos
os jornaes cariocas tenham uma feição
politiea dc combate.

Nestas condições, um governo máo,
que commettc violências e iliegalidades,
é precisamente o que mais convém ao
jornalista, porque lhe permitte dar ao
seu jornal a nota ílammanie ela critica,
sem a q-.i.tl cllc perderia todo o en-
canto.

Hesse modo, muitos jornalistas, dc-
baixo do gttante opprcssivo do pes-
siino governo que passou, viveram ale-
gres e sadios; ao passo que neste ri-
sonho governo d.- tranquillidade poli-
tica, etn qtte os louvores estalam a cada
canto, ficaram magros e ncurástlíc-
nicos.

Os máos governos são nuios, porque
reduzem o povo á miséria; os bons go-
vernos são egualmente mãos, porque
deixam o povo nessa npathia em que
vivemos agora, c 110 meio da qual uai
jornalista não pódc florescer.

Conclusão: tanto melhor é o governo
sob o ponto de vista jornalístico, quan-
to pcor sob o ponto de vista geral.

De facto, j.i é tempo de fazer a dc-
vida justiça ao péssimo governo que
passou. Ao menos, na sua época, ttm
hontem de imprensa não ficava rital.
Ainda não contava quinze dias dit exis-
tcmtin, e aquelle governo nos mimoscott
com unia revolta na esquadra. Xão fal-
tou nuícria para to.la sorte de criticas
candciitcs. Era seguida, vieram os mui-
liplos, sensacionaes casos políticos' de
eleições, suecessões, substituições, revo-
luçõcs, deposições. O jornalista vivia
na fartura e, á noite, na redacção, não
podia, dava assumptos acs collegas.
Durante quatro annos consecutivos,
essa nota da paixão política foi nerma-
nente. E lão achado governo decretou
duas vezes o estado de sitio, matou,
fuzilou, exorbitou. Era disso que o
grande publico e a imprensa sc ali-
montavam. Nunca, no governo passado,
03 jornaes bateram num mesmo thema
mais de oito dias. Os casos, as que-
stües, as polemicas, apparcciam, dura-
vam uma semana c cediam o logar a
outras complicações, a outros cliln-
frins.

E neste governo <lc agora? Ha a
crise financeira e não ha mais nada.

O Presidente é, além disso, utn ho-
ittetti de hábitos simples: paga o nato-
movei para a familia, não recebe pre-
sentes, passa a data do annivcrsa-
rio cm Itajubá e, para cumulo de tudo,
é discreto como um confesçor. Dc sorte
que nem as suas leviandades se podem
commcntar, cm letra de fórttta.

Mas, dirá o leitor — isso prova,
que o Sr. Wenccsláo é uai bom Pre-
sidente.

K eu responderei:
Sim; é um bom 'Presidente, por-

que í um máo assumpto.
Or», a «ituação parlamentar tinha

todos os symptomas da situação do
Governo: estava calma, parada, des-
interessante. As questões fccliavam-se
e fechadas ficavam, Não havia um gesto
dc indisciplina, de revolta, dc movi-
mento... O Congresso, 'como o Pre-
sidente, ficava um máo assumpto.

A derrota do sr.- Macedo Soares ani-
mou, porém, os arraiaes. -Temos assuni-
pio pelo menos para qu'nzc dias, e é o
que serve.

Pena é que o próprio Macedo, dono
de jornal c tambem victima da falta de
assumptos, não possa aproveitar o in-
cidente. E' elle, hoje, no Rio, o unico
jornalista ainda cm crise...

Costa REGO.
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Tivemos liontem um domingo rclattvátnçn-
tc quente; pois a temperatura at tingiu h cosa
dos 27°,o. t i5tn compensação, o ceu apre-
seíitou-sc limpo, favorecendo ;is festas quo
hontem sc realizaram.

110,1 M
Na ia pagadoria do Thesouro Nacional

napain-so as seguintes folhas: Pensão da
Marinha, Montepios da Gltcrra e da Ma-
rinlia.

Kstíi de serviço nà Repartição Central dc
Polida o 2" delegado auxiliar.

A Mesa do Sentuio será liujo rc-ec-
bida, em audiência especial, pe.o pre-
sidente da Republica. O facto deve rc-

presentar tuna grando honra para o sr.
Wenceslào Braz. O Senado é tudo
quanto ha dc mais independente neste

paiz.
Ainda ha dias, ao receber a recusa

do senador Ruy Barbosa para a com-
missão de Finanças, a sua Mesa deli-
beroti submctlcr essa recusa ao crite-
rio do sr. Wenccsláo, visto como era
coisa corrente ser o presidente da Ke-

publica quem houvera deliberado que o

presidente daquèlla coniiuissão fosse o
sr. Ruy.

Ao ter seiencia da divulgação de tal
noticia, o sr. Azeredo abespiiihi.u-.se,
chegando mesmo a perguntar aos jor-
nalistas se elles não conheciam os de-
veres e direitos do Senado. Sem em-
liargo dessa atliltide do sr. Azeredo,
110 Senado só se faz o quo quer o sr.
Wenceslào, do mesmo mod(\ como an-
ligaincnte ali só se fazia o que era
exigido pelo fallccido Pinheiro Ma-
chado.

Tudo ali pôde soffrer modificações:
sú não, a soffre .1 subserviência da
maioria senatorial. Domai;, o movi-
mento da Mesa tem uma dupla signi-
ficação para o momento: obedece .1

praxe, e visa deixar no espirito do pre-
sidente da Republica a convicção dc

que elle nada lem a temer da rua do
Arcai. Dentro da lei, ou fora dn lei,
o sr. Wenccsláo será sempre oiiedccido

pela maioria dos senadores.
Aquclla gente é assim mesmo, Per-

dendo o do sr. Pinheiro, está á cata dc
utn novo chicote, E o do sr. Wenccsláo
deve ser-lhe particularmente agradável.

Os cavadores marca Azeredo e Ur-
bano Santos não deixam nunca de ser-
vir aos presidentes da Republica...

O presidente da Republica receberá
hoje, rio palácio do governo, ás 3 lio-
ras da tarde, cm audiência especial, a
mesa do Senado recentemente eleita.

) ^elephonesi Redacção, Norte, 37 — Administração. Norte, 370a.

drieaitio, não sc deixar envolver pela
politicagem do Districto.

Alheio ao? interesses do pessoal qnc
explora a Municipalidade, na satisfação
das suas ¦ inconfessáveis exigências par-
tklarias, o sr. Sodré terá autoridade
para; organizar boas propostas orçamen-
tarias, e para sc insurgir contra os
absurdos legislativos do Conselho do
largo da Mãe do -Bispo. Dar-se-á jus-
tamente o contrario sc o prefeito não
se dispuíer desde já a afastar do seu
caminho uma gente tão perniciosa.

O jr. Sodré não ignora que a maior
opposição levantada contra a sua no-
meação partiu justamente do Conselho
Municipal. Os intendentes tinham a
presidência de que o sr. Sodré não
faiia o seu jogo. Não é necessário ac-
crescttntar que ellcs não descansarão
emquanto não atírairem o prefeilo para
o seu grêmio.

Resista o sr. Sodré, e convença-se
ilo que nessa sua resistência cstS o ele-
mento mais seguro com que pódc con-
tar para uma administração dc verdade.

Sabemos que o ministro da Viação
remetteu ao seu consultor juridico os
mpeis referentes ao contrato da Com-
lanhia Cessionária das Docas do Por-
to'„da Bahia, para dar parecer sobre a
sua caducidade.

Os partidos pelo Telcgrajilío.'.'.
Assignado Ificla redacção d'/l J111-

prensa, que deve ser alguma .proble-
malica lamparina; que alhunia e eschi-

.rece a: opinião publica dc Goyaz, rece-
bemqa hontem .um •despacho tolegra-
ihico procedente da capital do hypo-
tiietico Estado, litnido conta da reunião 1
Ia convenção do partido situacionista

,a!i, ca qual, aliai dc ser escolhida a
;ommissão executiva da alludida agre-

.mlaçãp polilica, se liquidou, de prohi-
pto, 0 grupo opposicióiiista, partidário
lo sr. llulliõcs. Isso é quasi uma reve-

lação,, porque evidencia que os politi-
qtieiros da unidade da federação de
existência geralmente duvidosa tam-
bem sabem, como os seus collegas dos

O diabo é que essa embrulhada poli-
tica que sacode o Piatihy vae privar
a Nação dc um louvável serviço pro-
niettido pelo sr,' Pires Ferreira. No

ultimo dia dos trabalhos parlamentares
do anno passado, o velho marechal, com

a sua dupla autoridade de senador da
Republica c cavallci.ro da Ordem do
Cruzeiro, avisou, da tribuna da sua
bancada, que havia de denunciar ao

paiz quaes eram os engenheiros fiscaes
de estradas de ferro que se achavam
vendidos ás respectivas empresas arren-
dataria». Isto íoi proclamado com certa
emphasc e o sr. Pires adeantou mesmo,
qm: com semelhante rebate de alarma
cm defesa do Thesouro sc despedia dos
seus pares, na certeza todos dc que
elle documentaria mais tarde as suas
sensacional s allcgações.

Succttderain-sc os ferias c com cilas
vieram as complicações da succcssfto do
sr. Miguel Rosa no governo do lon-
ginquo Estado, que o marechal repre-
senta com picrogativas dc vitaliciedade,
Todo css.' tempo dc interregno, o se-
nador piaubycnse o absorveu em pro-
curar conciliar os elementos hetero-
gencos da politicagem local, esquecendo-
se, emfirn, do compromisso que tomara
publicamente,

E agora, com o Senado reaberto,
acabftinhado e quasi desilludido, o sr.
Pires conserva-se numa discreção im-
pcilctràvcl, com receio dc dizer qual-
quer coisa capaz de prejudicar os in-
teresses que o prendem ao rumo dos
negócios piauhycnscs, Até uom parece
o mesmo parlamentar, loquaz c alegre,
discursando sobre mil c um assumptos
todas as vezes que sc levantava para
falar.

S. ix. tem a palavra, ao menos para
se desobrigar de uma promessa annun-
ciada com uma coragem que tanto sue-
cesso fez em torno do seu nome...

O ministro da Fazenda autorizou o
delegado fiscal eni Pernambuco a fazer

o desconto, pela décima parte, do venci-
mento mensal do guarda reformado da
Alfândega de Recife, Alfredo Demetrio
Mariz, da quantia devida pelo mesmo
de imposto de vencimento, não pagos
cm 1915,

O clamor publico que sc levantou
contra a corrida dc motocyclcttes an
nunciada para liontem na avenida Peira
Mar, levou o chefe de policia a prohi-
bil-a, como aliás era de esperar.

A corrida estava annunòiada para as
R horas d.t manhã, sendo o ponto de
partida nas proximidades do Passeio
Publico. Ora, não ha quem desconheça
o quanto é freqüentada aquclla hora a
praia do Flamengo, por onde passa-
riam, etn desvairada carreira os moto-
cyclcs. Fácil é imaginar o risco inwii-
nente dc vida que correriam quantos
freqüentam os banhes de mar, princi-
palmcMc as senhores e as creanças.

Realizada essa corrida, outras se sue-
cederiam, fatalmnte. c dentro cm bre-
ve as nossas avenidas seriam tão só-
mente para ns motocyclítas. Chega-nos
o abuso, já em parte cohibido, da "mos-

queação" dc automóveis, abuso fácil dc
extinguir totalmente jior quem hor.tcm
deu uma prova dc seu interesse pela
vida do próximo'.

Hesitações e
nj|ipcias

Saberá alguém informar o paiz so-
bre quaes são os planos governatncn-
taes relativamente á crise do carvão r

O ministro da .Marinha ordenou
que sc procedesse a experiências con.
amostras que lhe têm sido offcreci-
-ias do carvão nacional, e não vacil-
.011 enil ir pessoalmente presidir a
essas experiências, que foram coroa-
Jas do melhor exito, se bem que sç
.ratasse de hulha recolhida das pri-
neiras camadas do .filão, :V flor <U

.jóia, c sem se ter procedido a ¦ nc-

.ílitmia lãvrfgoni do carvão recolhido.
V experiência foi feita praticamente,

jomo era necessário. iA questão ca-
,iital era saber: 1°, se o carvão apre-
•entado urdia bem; 2", se desenvol-
An. o ctt.tir necessário para se olnei
determinada 'pressão nas caldeiras.
Verifíçoii-sc: o carvão ardeu 

'bciii,

deixou poucas cinzas, produziu Hgéi-
ra fumaça branca e a caldeira do re-
jocador iio»...iado á experiência man-
.evc a pressão exigida.

Deante ikíjse resultado, sabe-se já
que, pelo menos para certas ealdei-
.'as, o carvão nacional é bom. Scriii
.íátiiral que desde loso o governo pu-
:esse cm pratica '.medidas tendentes
10 rápido aproveitamento daquelle
:arvão, não só para as pequenas em-
barcações officiaes, mas para lodo o
gênero de serviços a que elle possa
.ter applicatlo, isto sem detrimeiiic
das Experiências que o ministro d.
Marinha ordenou que sejam feitas
com as caldeiras dc 11111 deslroyfr,
afim de se verificar até onde pode
chegar o aproveitamento do comims-
tivel brasileiro.

Pois, de providencias do governo,
além das que foram adaptadas pelo
sr. Alexandrino de Alencar, só se
conhece o que o ¦presidente da Re-
publica fez incluir na sua meuitigcm
ao 'Congresso, isto -é, que, tendo o
Ministério da Marinha contratado
em 1914 a compra dc 50.000 tointla- Logros Estados, forgicar, sob a capa
d;is de carvão a 27^750, hoje tem de nominal dc unia lamparina mvstcriona,
enfrentar a cotação de I2p$ooo pur
tonelada, não tendo verba para mais
de 8..i3.t? toneladas, c que na Central
do Brasil foi substituído o carvão de
pedra pela lenha c pelo oleo.

Havemos dc convir que esta ncgli-
genoia administrativa irrita a con-
seiencia nacional. Não lia crises, não
ha gravidade de situações, não ha
nada que acicate a preguiça que do-
mina nas alias espheras,

Na Central do Brasil; oor exeni-
pio. deu-se a direcção da Estrada á
fantasia de modificar as fornalhas
para fazer adoptar o oleo como com-
bústivel, quando a boa orientação
devia ter de preferencia deteriniiia-
do experiências iinmciliatas. copt o
carvão de pedra nacional, não de
uma determinada' procedência, mas
de todas quantas fosse possivcl des-
cobrir, para i.e seleccioiiarchi quali-
dades. Em vez disso, a direetoria da
Central mandou proceder aquellas
bnrocratissimas experieiioias de la-
bòrator.to, que levam: mezes .a reali-
zar-sc... quando nãõ 

'sucA»Jí^»f!t<jüei

nunca chegam a lerníó! ¦';--->í|

O dinheiro que foi- gasto na modi-
ficação das fornalhas .para ,<}íescsu-
mo do oleo, seria mais bem appliea-
do lia acquisição de amostras de çar-
vão nacional,.para se fazer, coino se
fez na Marinha, uin estudo pratico
do valor do nosso combustível, veri-
ficando-se o essencial: sc elle dá a
necessária pressão nas caldeiras.

Porque, í hom que nos recorde-
mos disto: a prenecupação máxima
da administração brasileira, depois
das eloqüentes lições que ao mundo
offerece tt guerra actual, deve con-
sistir no aproveitamento de todos os
nossos recursos naturaes, afim - dc
que nos isentemos, tanto quanto pos-
sivel, da dcsgraçadisaniü dependeu-
cia estrangeira cm que temos vivido.
Substituir nas estradas dc ferro o
carvão pelo petróleo não é resolver
ura problema dc difficlildãdes nacio-
naes: c expúr o* Brasil a novas dif-
ficuldades ..futuras, é afastar lioje a
pressão do.s carvociros inglezes para
cair amanhã sob a pressão (los pc-
troleiros norte-americanos. E' ver-
dade que o Brasil possue petróleo, do
qual analysámos já amostras muito
preciosas, assim como de vários sub-
produetos; é certo que Alagoas pos-
sue uma jazkla que se estendo por
quasi todo o littoral do Estado c
abrange uma arca calculada de qua-
torze léguas pelo interior, o que rc-
presenta unia assombrosa riqueza, se
o governo estadual tiver o bom sen-
so de não a asphyxiar com impostos.
que é o desãstradissimo .processo ge-
neralizado a todas as industrias ex-
tracttivas naeionaes. Mas para o pe-
trolco lia muitas, variadissimas e ttti-
üssimas applicações c desde que. 110
Brasil lia carvão de pedra, reconhe-
ciiiamente bom, não haverá necessi-
dade nem conveniência em queimar
o petróleo nas caldeiras.

Seja, ( porem, como fòr, Ó que é
preciso c que o governo se movimen*
te e realize actos de administração,
praticas e immcdialos, deixando-se
cio regimen normal das hesitações,
que chega bem a confundir-se com
simples manifestações de inconseien-
cia. Preciso é tambem que veja
quaes são já as conseqüências dire-
cias da sua negligencia. De toda a
capital se levanta justificado clamor
popular conlra a carestia dos com-
bustiveis. A economia domestica tem
hoie a assoberbal-a anais um proble-
ma grave: a lenha c o carvão vege-
tal, que já tinham subido enorme-
mente dc preço em resultado dos
impostos decretados pela Asscmbléa
Legislativa Fluminense, exigem ago-
ra valores exorbitantes, tendo cres-
cido sobre aquelle custo niais 33 %
o carvão e mais 6ó fo a lenha!

E' que, para àggravo da situação.
o consumo da lenha pelas estradas
d' ferro determinai aquelle extra-
ordinário excesso dc preços. Assim,
a negligencia e a hc-itação do go-
verno, a morosidade na adooção dc
modid.as que de lia muito deviam
estar em pratica, •produzem mais este
mal estar geral, que principalmente
affecta as classes pobres, já tão ru-
demente experimentadas pela caies-
tia de todos o.s alimentos.

¦Rcsolver-sc-á afinai o governo
a... governar?

O MOMENTO EUROPEU
.

Furiosos combates no secíor d@
Somme-ffiaricourí • •

Portugal e as - A SITUAÇÃO - Censuras ao
despezas da INTERNA DA genea*ali$s5»

guerra - ALLEMANHA ~ mo Joffre

coisas quasi sensacionaes, esenchando,
pelo tçlcgrapho.j partidos políticos e
derrubando, cotn facilidade escorrega-
dia prestígios mais 011 menos explica-
veis. Goyaz politico existe. Goyaz, pelo
menos, deve existir. Tem-se disso mais
um symploma apreciável: ha, naquel-
Ias terras longínquas c só gcographica-
mente conhecidas, homens politicos dc
entendimento, caracteristicamentc bra-
sileiros, que liquidam agremiações po-
liticas adversárias com a coiumodidadc
um tanto descarada, valha a verdade,
mas evidentemente acccssivel, dc um
telegramma; mas ba mais: ba conven-
ções de partidos c ha, vejam os senho-
res, comiiiiissõcs executivas, que presi-
dem . convenções n redigem telcgram-
mas fulminantes. E que faz o sr. Btl-
Ihões, na sua villcgiatura, que não
reúne, com a sua gente, unia conven-
ção, c tambem não envia para cá al-
guns telegramnias?

. *¦ ¦¦'¦ ' ¦iifr<XB> »B» ¦ ——-—,f*^e?\i- 
AVISO AOS NOSSOS LEITO-

RiES;-~ 'Por conta de terceiros a Casa
Colombo vende uma factura dc costu-
me9 Tailleur de pura lã, ao preço de
10$, 35$ 

'c 
4ÔS0S0.
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Varias noticias

O general Roques, o noro ministro aa flnerra dn Frnnen, eonferon-

cia com um official do seu estado-maior

PORTUGAL

A mesa do Senado Federal recém-
eleita este anno irá hoje, ás 2.30 da
lapíe, cumprimentar o presidente da
Republica no palácio do' Cattete.

lUBnOTEKCA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás ei horas, no
Lyceu de Artes e Officios.
—.1.1. èq I» ifl» «31 Wm* — *

¦O director geral do gahineto do Mi-
nisterio da Fazenda remetteu ao da
Coirabilidade do Ministério da Viação,
afim dc serem apostiilailos, os títulos
das seguintes pensionistas: Albcrlina
Lança, Eloah iMaccdo, llvitto, Julietla
Augusta Ramos c Maria Luiza Velloso.

 1 » 1 > 1»
\ administração do Correio da Ma-

kI;3, assim como todos 05 seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
» revista portiiRiieza O Rosário, uma
•bis mais bem feitas publicações catho-
üeas editadas cm Portugal.

¦ I O» »»'¦
O ministro da Fazenda autorizou o

levantamento da fiança prestada pela
ex-acento do Correio do Porto Velho
do Cunha, Estado do Ric, d. Joanna
Rodrigues.

 ¦¦> mm-m-g...

COMO SSÕ TKATAIiOS

OS ALLEMÃES EM FRANÇA
hoje no Qiléon

Setenta e cinco mil
contos para as des-

pezas da guerra
Lisboa, 14 — ('Havas) — As despe-

sas de guerra para o anno econômico
de 1916-1017 estão previstas era 75 mil
contos, assim distribuídos:

40 mil C01U03 para o Ministério da
Guerra;

12 mil para o da Marinha;
10 mil para o das Colônias;
S mil para o das Finanças;
5 mil para o do Trabalho;
2 mil para o do Fomento;
500 para o do Interior;
Soo para o dos N-cgocios Estrangeiros.

Lisboa. 14 — (A. A.l —• Os depu-
lados Antônio Macieira, Mello Ilarrcto,
Ernesto Vilheiia e llerculano Galhardo
partirão para a frente italiana.

O presidente da Câmara portugueza
communicàndo -essa visita ao seu colle-
«a da Câmara italiana, disse que os de-
putados portuguezes levarão ao povo c
ao exercito italianos a cnthusiastica sau-
dação du povo e do exercito portuguc-
zes, irmanados sob a mesma bandeira
c pela mesma causa, as quaes interes-
sam á defesa do direito c da justiça.

Lisboa, 14 — (A. H.) — Está sus-
pensa, por completo, a correspondência
postal com a fielgica, Allcmanha c Aus-
tria-Hungria.

Lisboa, 14 (A. IL) — Já foram rc-
integrados nos mesmos logares 05 itm-
cciouarios públicos çue haviam sido
afastados do serviço por terem hosi:!».-
zado o regimen.

Dos trinta c quatro empregados que
estavam nestas condições só nâo se
apresentaram ao serviço quatro, que
desistiram do logar.

Lisboái 14 (.'1. H.)— Algumas nggrc-
miações republicanas euiiiinuitor.uam
¦hoje o anniversario da revolução que
derrubou o gabinete Pimenta dc Castro,
o tomaram parte na ramagem ao cerni-
lerio onde estão sepultadas as victimas
do movimento.

A BATALHA
DE VERDUN

Violentos choques de
infanteria entre o
Soiiime e Màiicourt

Pingos & Respiips
Esse- escândalo da "Standard Oil" es-

tâ-se 'ornando deveras escabroso; ha «ma
iporçáo de gcttíc ameaçada de ficar meio
siij.i r.a íona...

Ora, a própria conipanliia fome-erá
elementos para a limpeza: manchas a oleo
s.icir. icom benzina...

"O T.iaéo .Fran.-CT, associo'.'
estações populares pelo aiinivc

sc ;is ¦
¦sario ú:

11 ani-
I.ci

uma corrida dc
devia realizar, hontem.

O sr. Azevedo Sodré não está dc
fôrma alguma satisfeito com a situação
financeira da Prefeitura, e cogita de
fazer economias, e estabelecer severa
arrecadação fiscal, para chegar a um
reginicm de cqtiilibrio entre a receita e
a despesa r.iunicipae=. preparando tam-
bem a boa manutenção dos serviços da-
divida externa.

O sr. Sodré ipodcr.í perfeitamente
conseguir magníficos resultados admi-
nistrativos, sc até ao fim da sua admi-
Distração, no caso om que permaneça
na Pt.feitura durante o rcr.o do qv.á-

V.trca", diz a finei
Apenas nossas festas o "Povo" foi sócio

coiuiãíntUtario'; rtia opiarcccu.

Conta imi vespertino que aa reuni."')
dos leaders, etn cisa do sr. Astolpho
Dutra, o sr. ülermcnegÜdo de Moraes ia-
montava a todo Instante ter perdido a sua
sc=.4o de cbictnatosrti.plio. Que hotsctn in-
contestável ! Pois nãa b3.-t.1va toda aquclla
fita prfitica ? 1

!|1 *
A policia prohibiti

rcotocycles àue
na cvttnida Bein Mar.

'Muito í>em ! opinam os pedestres; cum-
pre Ojjora que a policia, continuando no
bom caminho, prohiba tambem os matchs
diaritó de automóveis.

tt. .1»•»• «í»

Pcdeaas o sr. Joaquim Pires decla-
rs.- qae e?sa historia do "Meu boi mor-
rco !" na-ja tem que ver com a política do
Piatttijr; O boi morreu etn qualquer porte;
o Pianiiy (aliás Piauhym, pti-a os effeitos
da rima) é o logar onde a "maninlia" man-
dará húscar outro, se ouvir cs ccnscilios do
cantor.

Avaccalktmcr.tos pódc ser que liajr., como
cai todo o r-izt mortandade bovina i qce
nüo !

&
B

Ve atn vespertino :
"Como sc sabe a avenida vehíc*.i'o.*amen-

te falando. £ dividida e:n ir-lo e contra-

Eis -f.lti utn advérbio
?.v. coutr.-.-r.tão I

qttí í pasítivaner,-

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Pelrogrado, 14 — (A. II.) — (Ó£-

ficial) — Xa frente de péste, o mi-
migo bombardeou violentamente as nos-
sas po-icões cm face de Telschatiy.

iKcpelKv.os todas as tentativas que
os allcnifies fizeram para se appfo>tittia-
rem das nossas trincheiras a sneste de
Kolki c de Potezaieff.

O estado-maior do exercito do Cau-
caso informa que, depois de uin vio-
knto combate nocturno na direcção de
Grziilgan, as nossas tropas aprisiona-
ram 30 ofíiciacs e 365 soldados.

Na região de Kamaklialun, as nossns
guardas avançadas sustaram a oífen-
.siva turca.

Londres, 14 — (A. A.) — Novos
sr.ccessos contra os turcos vcnt_de al-
cançar as tropas russas quo estão ope-
rando no Cattcaso.

E' assim que a esquerda do exercito
russo, que está agora nessa regia", der-
rolou, depois ile oito dias de encarm-
çado combate, um grande numero de
•urcos, que, com massas profundas dc
infanteria c tiros de canhões dc grosso
calibre, pretendiam impedir ali, o avan-
ço das tropas do grão-dttqtte Nicoláo.

Londres, 14 (A. A.) —
mero de hoje, o Mornin.j

Londres, 14 (A. H.) — Após um

violento bombardeio, as nossas trincliei-
ras entre o Sommc c Maricourt foram
assaltadas tres vezes pelos allemães, que
conseguiram penetrar cm alguns pontes
da nossa linha. Um forte contra-ataque,

porém, expulsou-os immcdiatamcntc das

posições que acabavam dc tomar.
Nos outros pontos da linha dc frente,

houve acções dc artilheria c lançamento
dc morteiros, sobretudo cm Ilcbutcrnc,
Souchez e Carency.

A noroeste de Wyschaetc, grande
actividade de minas por parte do ini-
migo.

Paris-, 74 (A. ÍI.) — (.Official) --

Na Chanipagne, nas regiões de 1'rosnes
c Saint tlilairc, a artilheria esteve cm
actividade.

Na margeai esquerda do Mosa, o
bombardeio diminuiu dc intensidade.
Repcllimos tun ataque inimigo contra as
nossas posições a r.estc d.i coluna 30.1.
Um ataque dc surpresa tentado pelos
nllemãcs nas vertentes a nordeste de
Mort-Homme fracassou completamente.

Na margem direila do mesmo rio e
110 Woevre, reinou relativa calma.

Paris, 14 (A. A.) — Volta-se a com-
hater desesperadaniente ctu alguns pon-
ios da cola 304, 011 Jc os franeezes estão
oficrcccndo, na parte oeste da collina,
uma heróica resistência aos ataques ini-
migos.

A artilheria tem funecionado ininter-
ruptamente, estendendo-se o bombardeio
até ás margens do Mosa.

Pari*, i.|. (A. II.) — As operações
einprchendidas pelos nlieinãcs cm tor-
110 de tu nestes-últimos cinco dias

F.m sen nu-
¦.,.,.„ ... --  •• P°sl P'li,Uc:i
um tclegramma de Petrogrado, annun-
ciando que sc nota grande movimento j
,. actividade cm toda a linha do theatro \
dc lésf, notadamente na região de Ba-1
ranovichi, ond.: a artiihcria de ambos
05 lados dos belligcrantes está íuncciO'
naudo com grande intensidade.

Prenunciam-se grandes acotitrelmen'
tos para estes d;as naquella __ frente
principalmente
cada vez mais se accentua.

devido ao degolo, oj.te

A GUERRA NO AR
AVIÕES F1UNCEZES HOM-

BAIIHIÜIA M QiXSl l'OS>
1XIMIU0S

Roma, T4 (A. A.) — Uma esqua-
drilha de aviadores italianos bombar-
dcou, cotn suecesso, os acampamentos
austríacos de Novans e Rangmo, cau-
sando .importantes estragos.

Os aviões regressaram incolur.cs ao
ponto de partida.

Poríf, 14 fA. H.) — Durante a noi-
te d; 12 paia 1.3 da corrente, dez aviões

fazem siippór que o Estado-Maior ini-
migo renunciou aos ataques com gran-
des ctfectivos contra as inexpugnáveis
iposiçõcs francezas. Mas os allemães
não podem abandonar Verdun antes
de uma diversão sobre qualquer ponto
da frente Occidental ou oriental. 

' 
O

povo germânico, no estado de espirito
em que se encontra, não toleraria a
noticia dc que o Kronprinz era obri-
gado a confessar-sc vencido e de que
fora definitivamente paralysada a of.
fensiva.

Nas ultimas vinte e quatro horas, os
franeezes ampliaram ainda os seus 1
nhos nas vertentes da colina 2S7. Os
allemães ter raram compensar ci
avanço, aíacando-nos a oeste da colina
.io.|. mas foram repellidos com perdas
muito elevadas.

A propósito da batalha de Verdun.
diz 110 "Echo de Paris" o sr. Marci!
Hutin ínr sabido dc fonte segura nu^
05 allemães .no fim dc janeiro e come-
ço de fevereiro tinham preparado qua-
tro grandes ofíensivas para romper as
linhas francezas e que entre esses pia-
nos estava o do ataque a Verdun. O
Kronprinz julgou-se prompto a 23 de
fevereiro c acreditou que avançaria
facilmente. Todo o material e as rescr-
vas possíveis foram retiradas dos ou-
tros sectores c levadas para a frente
de Verdun afim de ser dado o golpe
de misericórdia contra a fortaleza. Mas
-esse plano colossal foi frustrado pelos
gencraes De Castclnáu e Petain.

Noticias de B asile a so
bre violentos mo-
tins em Man-

nhcim
Niova York, 14 (A. A.) — Diéciu de

Basilea que se deram violentos motim
em Mahnhcim, devido á grande escassez
de viveres.

As tropas mandadas pelo governo pa-
ra dominar os amotinados c restabelc-
cer a ordem sentíramfsc impotentes
para o fazer,- tendo para coii-.guir a
dissolução dos grandes aggriipanieiitos
de amotinados, ntctrnlhado-os.scin in-
terrupção durante alguns minutos.

Devido á intensidade do fogo ficaram
mortas 300 pessoas, entre as quaes mui-
tas mulheres.

Londres, 14 (A. A.) — Na KrançV
como em todos os paizes cm guerra,
ha os que entendem dirigir, fora da aJ-
niinistração, os negócios da guerra, cen-
surando o que elles chamam a niniosi-
dade do movimento, a falta dc uni ata-
que a todo o transe A linhas inimigas.

Assim é que cm Paris têm apparcci-
do em mais de tuna oceasiâo alguns
escriptos mi que são feitas varias ac-
cusaçõjs ao generalissimo Joffre, o qual,
na opinião desses censores .alimentados
de um ardego patriotismo, devia lançar
as tropas francezas de roldão solire as
trincheiras allemãs, ,sem muis nada c
nenhum estudo das condições de resís-
tencia do inimigo, apenas porque esse?
patriotas acham que é assim que SC
vence.

Não é preciso dizer que ,1 onúiiãt
sensata c de responsabilidade na Fran
ça está proíiiiultinvinie contraria a cs
ses censores irrequietos e que appláudc
incondicionalmente a altitude e os pro-
cessns de guerra empregados pelo cotit-
mandante-chefe do exercito francez.

Mas, a despeilo disso as publicações
apparcccni sempre para irritar t-lguii:
descontentamentos.

Paria está neste niomcnlo assistinde
a uma "réjirise" de censuras. Knlãn
para neutralizar a impressão que ellas
possam causar no espirito dos incautos
e desprevenidos, os notáveis homens it
letras c conhecidos jornhlislas Alfrçd
Ciptis, director do "Figaro"; Arthur
Meycr, director do "Gaulois". c Giista-
vo Hcrvé, nome que hoje a França re>
pele por toda a parte conto o dc uni
grande patriota, vão recnectar a campa
nha jornalista para defender o genera-
lissinto Joffre dessas descabidas ceiisu-
ras, o qual continua, como se ibprebcii-
dç da opinião da imprensa parisiense'
a merecer a confiança não somente do»
administradores do momento, omio «ic
cx.rcito c da nação.

A'tJ.'i:,r, :.( (A. II.) — O ministro '-t

Commercio da França, sr. Clemente!,
leve hontem de tarde uma demorada
conferência cotn o ministro dos Nego-
cios 'Estrangeiros! barão dc Soniiiiio.
Em seguida conferencioü com o minis-
tio da Agricultura, sr. Cavasola, acban-
do-se presente sos srs. Danço o Ciuf-
felli, respectivamente _ministros dos Fi-
nanças c Obras Publicas.

Imidres, 14 (A. A.) — Dizem d«
Dublin que o general Maxwell prohibiu
os "incctlllgs" politicos, intinilestações
de qualquer ordem e reunião sportiv.
sem permissão da policia.

Londres, 14 (A. A.) — Annuncia»,
de Berlim que o governo allemão vai
crear o Ministério das Provisões, de-
vendo ser nomeado para cxcrcel-o <-
conde von Veilhing.

Paris, 14 (A, A.) — O quartel-genfc
ral belga annuncia que as tropas bel-
gas ua África Meridional repelhram uni
ataque dos allemães em Kigali, conse
guindo penetrar ali nos domínios te-
descos.

A sortída foi realizada eom brilhaiv
tismo. lendo os belgas saldo de seus
acampamentos cm Ruindax para realizar
o assalto.

mmm.

Paris, 14 (A. A.) — Informam dn
Londres para esta capital ene é possi-
vel que o lord Mac Doncll vá desempe-
nbar interinamente a Secretaria de És.
tado da Irlanda.

A GUERRA ANEGDOTIGA

. .u u^ ia (jaiu i.i w .jVllv..n. «v* n„vi.«|
vyrano * V. ' tráncraes voaram ;:brc as cs;;";ôcs de

Nantillois e Briouücs e sobre os acam-
pamentos das regiões dc Montfaucou e
R.-c-.iagne. lançando 43 obuzes, Um ou-
tro aeroplano arremessou onze bombas
contra o hangar de dirigiveis ir.staütjo
cm Mctz-FrLísaty., .

EPISÓDIOS FRAHCEZES
Dentro dc alguns minutos, os soldado»

(JUC vicrar.i licenciados por vinte e quatro
horas a Tari.0, tem de tomar o trem, na
gare de I.yon, com destino ás linhas do fren-
to Xo grande hall da estação, trocam-se
os aLlctii-cs rorn as mamans, os pnpas, 03 ir-
mãos, as irmãs c os noivos.

Um soldado dc infanteria dirigo-^e para
o contrai,'. Esta só. Não tem parentes,
veiu apenas dizer adeus ;*i capital, antes do
voltar ao fogo. Nisto, avista um compa-
nliciro que lambem vae partir c está ncotn-
pr.nliado d.i mãe, utn tanto pallida. Appri>
xima.se, aperta n mão Ho camarada, cum
primenta a senhora. Enifini, apóo havei
conversado uni pouco, puxa o camarada pela
manga;

Eh ! ?ão hor^s de partir. Não deve*
mos perder o trem,

W vrrvladc; estava esiviecido.
Troca dc abraços: tAté lircvp, mamãe,

Até breve, meu filho.
Mas a niãe deita um olliar para aquel!»

que ninguém acompanha e, quabi seni vor:
Deixe (\\:q o abrace tambem. Não é

verdade qu,?, m>sta hora, todos ou sMdado?
Eão nossos íilliog ?..,

* * *
Um vclhotc, indagador, faz niil pergtit.

t:s a \i3\ .solda.ío, na plataforma de um
t-annvay parisiense, linlia I.a Mticttc-Rue
Taíibout Qncr absolutanicníc Ktber tudo fc
respeito do bravo militar: quem tüc é, qune*
furam os actos de licroismo que praticou,
çuc prctcnrle fa^er ao 'coUar ás lir.ÍM? dc
frente ?

O soldado, bon.uliáo, vae respondendo «
todo o terrível interrogatório do Telho
crrioFo.

 E qtie fe.rá no civil, quando t»rtritt«r
a guerra ?

 Eu?... eu?... di/ bruscamente o
Ecldado, ji um Ur.to impaciente, eu irei
f.ara a cadeia.

O vclhote aprjssi.çe a descer do c-rr«.
ra primeira estação.

Os viajantes olham d- revr.: .--:-e solda-
do suspeito- Mas o lieróe desta liistori».
ríndo-EC úí rarg.'.i!iida!5, exclama com vo?
de Etenter parn o vcllio curioso que foge!

 Devo dhec-üic, meu caro tteulior, qil*.
eu sou guarda Jc prisão '

q'odoj respiriratui

'

I
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VIDA POLUA
Será verdade?.,

& OUSE DO PAPEL
-Recebemos hontem o seguinte telegramma:

' «Goyaz, 14. (A. A) — Foram hontem
.votadas pelo Congresso do Estado duaa mo-
Soes de solidariedade com o governo de
Goyaz e com a commissão executiva do Par»
.tido Democrata, havendo votado contra ape-"
tas o deputado J0S0 Odilon.

A' noite, reuniu-se a convenção demo-
crata, muito concorrida. Foi elevado a onze
•o numero de membros da comniissão executi-
¦va, quo ficou nssim constituída: senadores
ÍEncenio Jardim, Rocha -Uma, Jubé; depu.
lados Ramos Caiado, Francisco Ayres, Hcr-
...enegildo Moraes, Ruy Guedes, Samuel Pas-
sos, Olegario Delphim e Daniel Nascimento,
s:udo «colhido presidente iSalathiel l.ima.
«•'oram pronunciados 31 discursos. Muitos
chefes do interior vieram assistir pessoal-
mente e tomar parte nessa assembléa. A
opposi.âo é considerada anniquilada deantt
da pujança revolada na convenção de hon.
4eiu Muitos correligionários do senador
I/opoldo Bulhões adhcriratn 00 Partido De-
•tocrats. Kcilsccüo <fo "Imprense.",

*.'#.,'*
Deputados em viagem

Victoria, 14. Wo correspondente.) — Sc-

guiram para abi; pclo noçturno da listrada
,1o l-'crrn Leopoldina, os deputados Dcoclo-
cio Eorgcs c Taulo Mello, acompanhados
dc sr. Joaquim Guimarães, presidente do
Congresso Legislativo do listado.

O embarque dos chefes do movimento
regenerado.- do listado esteve concorrielis-
slino, a elle comparecendo grande nunicio
dc amigos e altas autoridades fedoraes.

Na gare da estação foram erguidas en-
tltüsiasticas occlamaçõcs *ao dr. Wcncesláo
Ilraz, deputados federaes c outros proceres
| nliticos.

Os govornistas espalharam que elles nao

passariam dc Cachòciro de Ilapcnilrlni, por-
qué a força policial ali os impediria de pro-
«suir a viagem.

• 

¦•*.,-*

A situação do Espirito Santo
V1CT0111A, 14. (Oo correspondciile.) — Os

govcrnUtaa de Guarapary mandaram a po.
1'cia oggredir o Iclttgrapliista da Repartição
(.'.trai dos Telcgr.iphos, porque, não tendo
sMo liontem reconhecido o dr. Deriiorditio

: Monteiro, suppuzcrani que .niuellc funceió-
' rario tivoasc recusado entregar u esperado

despnebo.
O .tclcgraphista, ameaçado pela policia, que

quiü Invadir a estação, telcgrnphoii 00 chefe
Ca districto, pedindo providencias e dizendo
<|iie so vcríi forçado a fechar á estação,
caso não receba garantias rc-c".

Continuam as violências, por parte da po-
Feia,

L':n grupo dc toldados prendeu hoje um
reservista da marinha, esbofcleando-o om
[*'cna rua.

fl paria dos novos addidos
nViitlares na Europa

Seguiram liontem para a Kurópn,
afim de assumir a alia ftmcçao mi-
luar dc que foram Investidos pelo go-
verno, os engenheiros militares maio-
res .Dcscliaiiips Cavalcanli, nosso ad.li-
<lo militar .aa Allcniiiiilin i lialan d An
erogne, aeldido militar junto no gover
¦no francezi o 'Roolm Frcylng, cucar-
regado da fiscalização das inetraliindo-
j-tiS encommcndadns na Dinamarca.

Ao embarque desses officiacs compa-
irecérnm iniuinieras familias, ctivalhei
ros, companheiros de classe c represe»-
tantos dus altas autoridades do b.xer*

•Os nossos .patrícios tomaram passa
gem 110 Amacon, que partiu u noite.

IMPORTANTES REVELAÇÕES
DE UM NATURALISTA

O sr) Pio Corrêa

COMO SAO TRATADOS

OS ALLEMÃES EM FRANÇA
lioje no Odéon

V.U MACEIÓ'

Uma TcceiH'ão 110 palácio
do governo

llacció, 14 — (A. A.) — Commcmo-
r.indo a data dc lionteni, o governador
elo listado deu uma recepção 110 pala-
t:io do governo, que teve numerosa
eoncci.i-rcncin, comparecendo senadores,
deputados, desembargadores do Tribu-
iniual Superior de Justiça, membros do
mttgisterio, diversa? autoridades, repre-
sciiiantcs do niuiiicipio, do, commercio
e: da iniprcusa, c muitas outras pes-

iA interessanto questão <iuc actualmcn-
te se agita da criso do «papel, devido á
conflagração curopéa, deu-nos ensejo

para uma palestra com o conhecido na-
turalista-viojante e nosso apreciado coi-
laborador dr. M. Pio Corrêa, que se
tem dedicado a estudos espécies e in-
vestigações sobre a matéria.

Nas respostas dadas aos quesitos que
formulámos verão aqucllcs que nos
lêem que a crise do tapei é fácil de
jugular e a maneira do conscguil-o
nol-a indica o conhecido scientista coiu
acerto e proficiência.

Sabendo que v, s. se tem consa-
grado desde bastantes annos a estudos

concernentes ú in-
liustria do papel,
desejaríamos tornar
publica sua opi-
nião a respeilo da
crise que já sc faz
sentir c que anica-
ça seriamente as
empresas jorualisti-
cas.

— Tal crise era
fácil dc prever. Fui

primeiro a an-
muncial-a poucos
.dias depois de ini-
ciada esla guerra,
cm artigo que o
tornut do Comnier-
cio publicou, cm
1914, artigo que

opigr a p h c i "A
guerra e o papel
para jornal". Fiz,
então, conhecei
uma vez* mais a
base solida que o
*aiz ofterccc para
01 desenvolvimento
dessa industria . c

concitei as prineipaes empresas jornaüs-
ticas a installareiti unia fabrica que
fornecesse eiccllisiviiiueiue o papel -para
jornal ele que carecessem ns empresas
associadas. Jamais duvidei de que lem-
brava um lioni alvitre ou d.; que dava
mn bom conselho. Ninguém o «.-sentou
ou leu: as conseqüências são essas a
que o scnlior alludc.

liffectivamcnte.; mas essa idéa ap-
pareceu lia pouco, cm caria que ao
nosso jornal dirigiu o dr. llindcn.-

Não conheço esse cavalheiro; mas
a minha idéa, publicada ba dois annos,
não pódc, evidentemente, ser uni pia-
gio da idéia apresentada ba doisdias...

Dc facto. H acha essa idéa exe-
quivel?Certamente. Já no citado artigo
allndi ás vantagens eiuc oblcvia com ia-
cilidade uma usina que só fabricasse
papel para os jornaes das empresas as-
soci.id.i5. A syuipaihia c a considera-
ção eme a imprensa liierccc, icr-lhc-iaro
assegurado a concessão municipal ou
estadual das ferras necessarius, a ifen-
ção de impostos e até a reducção dc
fretes marítimos e terrestre?.

IV possível; Mas temos realmente
materia prima Irabalhavi 1, boa, almn-
ilanle? íia i.inlo tempo que sc fala na
riqueza iiicoiiiparavel ela nossa flora c
já tantos estrangeirou têm vindo aqui
estudai ;i soli o poillo de vista indlis-
itrinl, sem que desses estudos haja re-
sultado alguma coisa dc pratico, tor-
nando" licita qualquer duvida...

—.Não duvide, nem uni minuto. Fará
fabricar papel são esseiiciacs duas coi-
sas: cellulose c agua. A ccllulose é o
esqueleto solido dos vegetacs, Võ, pois,
que, ao menos nisso, somos bci-.i ii-
cos... Conheço esses visitantes illns-
tres e por vezes o governo me incumbiu
de acompanhai; alguns e ele ministrar-
lhes todas us informações dc quo eare-
cessem. Verifiquei que. ele 11111 modo
quasi geral, são -lentos nestrs nssttin-
pios; jú encontrei 1:111 cngelllieiro-iiidtis-
trial que nada entendia dc industrias.
Os syjidicaíbs ou gi-iipos dc capitalistas,
que tlizem representar, iiiinca sc organi-
zai.ini,_ existem apenas cm suas cabeças
ele visionário?. Náufragos da vida, bus-
cam, por meio de empresas no ultra-
mar, a conquista dc 11111:1 mediania 011
mesmo de uma opulcucia perdida. São
fantnsistas c por isso inesnío faltn-l|ics
p apoio dos homens dc dinheiro. Além
disto, é certo que os 'fabricantes curo-
petis, vivendo nuiiia iiilima conViminliãò
de interesses, não auxiliam esses "ca-
çadores de negócios" c.até têm estor-
vado o desenvolvimento da industria 110
Urasil.

— Permitia, porém, que aprofunde-
mos a questão. Ha estudos officiaes ou
dc particulares, mas fidedignos, a re-
spcito da matéria prima para papel?Sabe-se ; quaes são as melhores plan-Ias utilizáveis e onde ns fabricas
trabalhariam com probabilidades de

O governador do Estado
grande numero de felicitações.

cbeu

nem comprar moveis snn visi-
-, antes, a exposição valiosa da
sa Leanilro Martins & O.»
prejuiso inevitável — Kua do

Ouvidor o.! e 95 c nos amigos armazéns
a rua dos Ourives 39 a 43.
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CHII.E—BRASIt__

O ALMIRANTE MüfiOZ
Ka sede da legação do C.iiie. o respe-

ctivo ministro, sr. Alfredo lrarrazava!
Zauuríii, offereceu liontem um almoço
ao vict-almiraiite Joaquim Mu-ãoz llur-
tado. director geral da Armada cliiX-na.
que sc encontra de .passagem por esta
capilal, com destino no seu paiz.

A' mesa, :': 1 liora ela tarde, tomaram
assento o ministro do Chile e esposa,
o vice-alniirante Mtiüoz Ilurtado c se-
ulior.i, dr. I/iicas Aynrragarny, minis-
tru plcuipolcnctario da Argentina, c cs-
posa; almirante Alexandrino de lAImi-
car, ministro da Marinha; ministro
Guerra Duval, introduetor diplomático;' 
Kvnngelina dc Alencar, sr. Justino -Mon-
talvão, 1" secretario da ciiibuixadn dc
Portugal; sr. José flomez Gnrriga. 1"
secretario da legação de Cuba; sr. Cal-
-,ão Pueiio Fiilio, sr. Novoti Vnltlcz,
-." secretario du legação do Chile, 1-
«enhorilas Carmcn Margara Ilurtado e
Ciiiciia Irarrtizaval.

— O dr. Lauro Müllcr recebeu hon-
1,11: n visita do vice-alniirante iMuâoz,
•:ie foi acompanhado do sr. Alfredo
Irarrazaval Zanartti.

U ehanccller achava-se iicompanlinelo
ti., einliaixndor Gastãa da Cunha, lia-
Miidu entre ls;cs e aquelte? persona-
^e-iis uma demorada pah:s'.ra, que se
prolongou por alguns miiuilos.

— m> im Ti f

iiu-llior suecesso?

prcs-.i

M!G cigarros
ia .10'
brindes.
& c.

mistura pa-
réis, com

1.0PES SA'

MISSAS DE HOJE
Ke

da

Jas

ram su r.í stguntieí jmr n:!i*,i dn :
Marictta llalthan.- Koilris-.ic 1 Turrei,

9':- lioruâ, 110 altar môt ü.i tgrcj.i
Ciluiia.

M;iri'f. Ferreira dc. Silva Uramli.
u meij Iio.-.tí, im ' cy,rc_ i dc N.
X)L"t( ti-j Candelária.

Am:a M*eniics Ua Í*onscca, á- g i(2 hu:.a.
tis tvitÍJ .tu Largo dn .Msch.i.lo,

J,eOi-o c'-\\u A. Macedo Uiíviro* ;'n S lio*
ias, i.o lrantir.:riii du Ir.uiKic.iI.i.lu Corr.cTio
d. .Marin, .-Mçycr.Ivlisft leixeira, ú.-i S liuras nu e-.'.\;.i dc
S rrnuciscp de Paula*

1'rairei eo José 1'inlo í'.- •:ii--r.i;. ás S ib
he.r..< ni egreja Aa S. Fraiici.co d: Paula.

t:.,:i.; co dc bouza Urina, :,. ei horas ua
ey;tji <li S.' irrauciscu úi 1'aula.

l.dcit.l da Costa Aranju, «:.i 9 i|j hora»,
«i<i tRrcin de S. Antônio dos IVl-rci.

l).':".iínda Uiomar Noe-.irir.i. i, o hons,
tia e.jre-ii de S. Jo.io .ll.-ipti.-i-i di. l,.-,goa.

- Ainericü Humberto Gtlliü, L*<i hora?, ua
tsteja Jj Sant'Atma,

HlíSdalcna llurt.: d'. Araujo, ár, 9 hoiu,
ua ciirtja d.i Crua dns Militares.

Ct.ncliita .Martins Teixetr.*, 1- " heras, na
tj:i dí S. Antônio t!-i l'obrcs. i lj«ic,

Paiva; :.- ou; hcr:.s, na cgrcjíl _
ncisco d,: Paula.
?ires dc Mello. .'•

,',* S. iFrancitco de IV.ili
Valle di..: Santos, á. « haras,

dc I>. Fraticisco de Paula.
Èunia Teixeira, «is o i|- horas,
ile S. Francisco do l'au!a.
;i:-co .Mattos da Silva, ;is !li|:

ris, ns '.':rcj:i de SanfAnna.
D. Clolilde Proença Vava caati

¦büquerquc, ás ç horas, na egreja
I:ra::,:!scti ele Paula.

I-lvtlia dc Paula Araujo M.-,t::i.is, ai
t:--3i. na matriz de N. S. de Lcitrdcs

> Ur. Pclisbcllü JEreire. !•> 9 ii- loraf, :.
tv..t.ji 3a Candelária.

dj
França

\*:r.

na cgr.

horas,

esrt'
li

Al-
São

Com a certeza ninis absoluta. In
vertendo a ordem dé suas. perguntas
começarei pur diz.e-r que 110 Kstado d
Uio é que devcni installar-se as maiores
usinas 011 fabricas, •Além de outras van-
lagens naturaes, lem .1 da proximidadeda Capital Federal, tjttc coiísome e dis-
Iribtic metade tlj papel importado.
Quanto ;ís plantas estuda Ias devida-
mentei |iu;*sti citar-lhe, entre :is lierlia-
ce::s, os gravatas de rede c dc gancho.o pciy-pcry, a tabúa, a fileira gigante,o ub.i, a aninga', e entre as arvores c
arbustos temos a guaxima do mangue,
o auilá-assfi, o ipâ-boia, ,r «n/10 </_.• unia,
11 nmpcroií, alguns iinbirussús, n guiii-ra-ua, aigiimiis iniiitniíitu e figueiras, IV
um numero ridículo e::i relação á va-
riedade ela nossa flora ,* até mesmo cm
relação no numero das plantas
mivelmciite utilisaveis.

Mus aqttellias que citou foram es-
tildadas?

— Sim, e de verdade. Ila muitas
outras ainda. Essas que acabo tle men-
cionar ttii cu, jiorêm, quem preparou as
amostras (duas toneladas de cada) que
o governo rciitíttcu a um industrial
francez.. lr.s:e fabricou com essas
amostras pastas mecânicas c cliinne.-is
de que recebemos anui approximada-
meme 1.500 kilograinnias em dezenas
<[.- bcllifsinias peças, tias quaes nuo f.il-
Ia que-ui ainda se recorde, Cada peçatrazia collaüa meia folha de pa| 1 ai-
nuisso azul. encimada pelas armas da
Kepubllca Franceza e na qual o maire
da localidade em que funeciouava a
usina dxciarava que ;*. pasta respectiva
havia s-.do fabricada com plantas pro-cedentes do Urasil, Dentre -.iias desta-
cavam-se quatro para .papel tle luxo, 011-
tr.is para imnrcssào coimmim (typo e.-*-
colar.1 c ;.s restantes para jornal, .\1111-
ca o governo 011 quaesqir.r particularesremcttcrani para a lútropa amoslras nn
quantidades elevadas, imicas que podemdar resultados convincentes, t: nunca sc
obteve tun resultado tuu bom, tão se-
guio t- tão leal,

!'!ss;is amostras .pedem ainda ser
expostas oti divulgadas?

Ah! não é possível! Estive nu-
sente, no estrangeiro, quasi dois annos,
durante os quaes ninguém se Gccupou
com cilas, {fíTcIeiulo-stí assim -preciosis-
simo tempo para :i propaganda. Vim,
todavia, encontra!-:.-: já não estavam
mais 110 gabinete cm nue cu :is dci.\«ira
e sim 1111:11a sabia vizinha áqu.ll.i em
que fuuccioiia o telcgrapho do Mi-
nisterio da Agricultura, encostadas á
parede. A ampliação dos serviço.-, havia-
as deslocado do gabinete do consultor-
teclinieo; a necessidade sempre crês-
cinte cie novas salas e saletas íoi-as rc-
calcando do segundo andar para o n.--
elo chão, para uns depósitos onde as
iniHindaçõcs sãc ou cr..iu ineviiav.is,
apus as grandes chuvas... Um dia —
ou tinia noite — chuva mais copiosa c
persistente alagou o deposito de coisas
velhas e imprestáveis ou pelo nicnos
desnecessárias, onde, após ;res ou qua-tro annos de estadia num ministério le-
clinico — todo _ o vastíssimo palácio
apinhado de serviços tcchnicos — essas
valiosas amostras h:tvb*:i sido piedosa-incute recolhidas. E para dar, afinal,
um condieno destino a esses restos (co-
mo lhe di.-ic, ha pouco, a cellulose é o
esqueleto dos vegetaes) foram requisi-'adas duas cariocas da Limpeza i'u-

ca...
«Mas acha que ns plantas cujo cs-

tudo promoveu,' bastam a assegurar o
funecionamento de grandes usinas?-— Sim. \o meu relatório sobre as
plantas fibrosas da restinga do Estado
<:o Kio dc Janeiro, acha-se isso expôs.u
com clareza c sem exageros. .E além
dessas plantas ha oulras niuiias; o «uu-
seu Nacional, na sua primeira reorga-
nização uaó.. a fundação do Ministério
da Agricultura, estudou outras e chegou
a resultados'bem nnimuiiorc-. .1.' certo
que esses estudos não veisararh, como
seria para desejar, sobre plantas -pré-

vianicnte identificadas por um botânico;
em todo o caso eram plantas brasilei-
ras niais ou menos reconhecíveis. *Kc*
leva notar tttve, nessa oceasião, uma
das mais rendosas cm cellulose prau-
camente ulil era uma malasteiniacea.
Isso confirmou investigações feitas cm
França, ha longos annos, graças á in-
tervenção do ar. Jtiles Lépicard, do Ha-
vre, com amostras fornecidas .pelo eo-
ronvl Abilio Soares, grande -proprieta-
rio em S. Paulo. Depositário do resul-
tado seiemifico de taes experiências
somente agora publico uma dellas:
dentre as muitas dezenas de arvores
ensaiadas, são as conunmis Flor dc nua
resina c Jacatirão (numerosas espécies
de diversos gêneros botânicos) as que-,
a despeito da cór do lenho, dão mais
ccllulose util.

-— Então, acha-se resolvido, o proble-
ma matéria-prima apenas com essas
arvores tão comumiis?

A'ão. A industria do papel sô pódc
e deve basear-se na materia prima, que
obterá por meio da cultura racional e
sj-stematica, intensiva c extensiva, elos
vegetacs que se verifique serem me-
lhores ou maiores fornecedores de ce!-
lulosc. A iprotlticção de tal cultura será
sempre reforçada pela producção cs-
pontanca dos brejos, considerável mus-
mo sob o ponto de vista industrial, e
também pelas madeiras apropriadas,
que abundam. Oi homem apaixona-se
facilmente -pelas industrias exliactiyas:
colher riquezas para cuja creação não
sc concorreu, é como que ganhar ao
jogo e dahi decorre essa perniciosa
propaganda dc devastação, que assenta
sónicnle na ignorância.

 Temos, porém, lido epic ,t vasca
de certas arvores contem muita ccllu-
lose dc optima qualidade. Ota, se a
industria é viável com as cascas, muito
mais o será com essas madeiras, não é
verdade?

Taes propagandistas erram crassa-
mente. Devemos perdoar-lhes a igno-
rancia. levando cm conta a boa inieii-
ção. Se elles já tivessem entrado cm
grandes usinas, ua Europa ou nos Es-
tados Unidos; se elles se.ubesseiti da
existência de jornaes que cm cada edi-
ção consomem o prodücto tle 20.000
arvores, cujo lenho é totalmente apio-
veitado — autes de enunciarem aquelle
absurdo reflcctiriam que precisaríamos
matar talvez dois milhões de jeqiiiti-
bis. sapucaias o iiuliirtissfis para che-
garmos .10 mesmo resultado! Sc _não
fosse o cumulo da ingenuidade seria o
cumulo da perversidade. IC uma pro-
paganda de mentiras — inútil, des-
necessária, prejudicial. Tratei delia num
esgotaiite: trabalho -- "A industria do
Papel", publicado no Jornal do Com-
mercio. de 14 dc março do anno findo.

li' curioso... Idas, tendo as cas-
cas unia elevadíssima porcentagem ele
cellulose...

Escute: Se valesse a pena separar
a casca, esta teria applicação ninis ren-
dosa do que 110 fabrico elo papel...
Seja qual íir a pci-.ciilui.ciii em _ ccllu-
lose das cascas das arvores, seria uni
crime irinohiinavel deseascal-as, 111:1-
tal-as, apenas para de cada gigante ve-
gelai extrair alguns líilògrammas de
cellulose — :i matéria prima vegetal dc
maior consumo c menor preço. JV pre-
ciso. nois. excluir do rol das plantas
fornecedoras de cellulose todas as ar-
vores cujo lenho seja inaproycilavel
para o mesmo íim.

Para não lhe tomar mais tempo,
pcrmilla syntlielizar as pcrgühtas; lia
estudos sufficieulcs liara induzir os
capitães a empregarem-se nessa indtis-
tria?

 Ila, positivamente, embora seja
lastimável a falia de continuidade nos
estudos que n Ministério da Agricultit-
ra. ao ser installado, havia i-inprehui-
elido com lão bom exito. Ila icinco an-
nos eme esse departamento não fe/.
nada mais em relação a_ tal assumpto.

 F, unia fabriei pôde funecionar
tranquiünmcnle, desde a sua installa-
ç.io? Não corre o risco tle faltar-lhe
materia prima? ,

Podem alé cslabclccer-sc _ siintil-
lançamento muitas fabricas e não ape-i
nas lim;... Elias devem, porém, contar
r.ão sântente com os vegetacs silvestres
uteis que existam nas immciliaçõcs, mas
tambciu eom a cultura das terras via-
nhas á usina. Quanto mais unifornie
011 menos variada" lor a matéria prima,
cais fácil u mais lr.cratvo será o tra-
ballio, mesmo quaiido o prodücto seja iu-
ferior. As plantas palustvcs (tabúa, anin-1
ga, pery-pery e outras syperaccas, etc),|
iém a maior importância, já pela fa- ;
cilidade de sua multiplicação e colheita,
já pela optima ccllulose que fornecem. |
As madeiras brancas ja estudadas e ou- j
trás que u sejam daqui por deante, for-'
necerfio a resMiiie matéria prima. Em-

' i fira, por falta ele matéria prima jamais* fechará a fabrica (le papel, se ella lor
bem situada e bem administrada.

Fala-se agora muito numa planta
chamada rlcdycliitiui c que está sendo
aproveitada .pela fabrica de Mondes. |
Conliece-li?

--: i.)u certo. Trata-se- ele Ilcdychium
coronarimn Koeline. li' tuna zin_;iiie-
rae-ea coiiliécidissima, originaria ela
Cli.na attsüo-occidcntàl c da índia, mas
que hoje sc acha disseminada, sub-
espontânea, invasora, em quasi todos
os nossos Estados, bem como na Ame-
rica Central, nas-Anlilhas e na África.
No P.rasi! ha, pelo menos, cincoenta
inventores, que lèm patentes para ex-
piorar essa plantai... Ninguém deve
ligar a menor importância a tão inibe-
cilissitnos privilégios. E' 11111:1 das plan-
tas que eu mais calorosamente recom-
mcndo a qualquer fabrica; sua cultura
é f:\cilima, pelos rhizomas 011 pelas se-
mentes; passa por fornecer, no estado
secco, nlé «|tí "i" de cellulose. E' lasli-
íuavcl que ao mesmo tempo não se lhe
aproveitem as flores, que eximiam for-
tissimo e agradável aroma identico ao
d.i jasmin e que um modesto fabricante
ele perfumes já dosele_ muitos annos
utiliza em S. Paulo. Egualtnenle será
pena ver perdidos cs rhizomas: cllcs
fornecem fccul.t finíssima e álcool in-
eittstrinl ele boa qualidade, superior ao
;.!:ool amylico: taes são 05 resultados
íim* a Disiillaria da Várzea, importaii-
tissimo estabelecimento paulista, obteve
l:a un.- dez annos com grandes quatiti-
tlades dc rhizomas que eu lhe oítereci.

Pensava ser uma «nova desço-
berta...

Sâo tão raras as novas d.senhor*

A INSTRUCÇÃO NOS SUBURBIOS

A escola de D. Clara
ameaçada

de ser fechada
Decididamente a difftisão da in.stru-

cção entre nós é coisa contlcmnadii .pela
má vontade dos que deveriam ter tudo
empenho em ver extineta a praga do
analphabctismo.

Espera-se, e já se annunciott, que,cm
1023, quando celebrarmos o primeiro
centenário da nossa independência, o
Brasil será declarado iintuune desse mal
endêmico que tem sido, talvez, a: causa
de todos os outros inales quo nos üffli-
gem. , " - .

Será facilimo declarar o noáso Tai*-
livre do aiialphabetismo, num iViomeiilo
festivo como dizem será o 7 dè Selem-
bro de 1922... O difficil —. mais'que.

À' margem da guerra

O EXÉRCITO
PORTUGUEZ

Organização e
funecionamento
Provado como está pela experiência

da guerra a enorme imporiaiicia da ad-
ministração militar cin campanha,; a
organização dc 1011, não podia deix.ir
de dedicar a este assumpto todas as
suas attcnçeV-s, como de faeto fez.

A victoria dos japonezes sobre os
russos ná Máu.dchurta não foi mais do
qltb unia victoria de organização con-
forme egualmente o está sendo a tenaz
resistência allemã.

Dem andaram portanto, os reorgatu-
isso — o impossível será livral-o de ! adores do lixercito Portuguez em es-
facto. Não é que seja absolutamente ; tabelêcér as bases de uma verdadeira
impossível tal coisa. Seria. sim. unia: ndntiiüstração militar, que se ainda
tr.refa difficil; mas a vontade db con- , ]„,jc não é o epie devia ser, fez com-
seguir realizal-a, certo, a tornaria exe- , UK|0 notáveis progressos,
iiuivcl, se houvesse um grande csíorço .\ alimentação das tropas ent tem-
da parte daquelles que têm a obrigação I ,p_, de guerra é o problema mais impor-
de levar a cabo essa obra patriolica. 1 tanto e mais difficil atie a administra-

Mas o que se observa é justamente çjó militar tem a resolver. E' ineon-
o contrario, li' a má vontade, unica- í.stavel que a aptidão do exercito para
mente a má vontade. o desempenho das missões de que seja

Os professores, quando ficam mal sa- \ encarregado depende da maneira como
tisíeitos por servirem num districlo es- ' lhe são garantidos os abastecimentos
colar, redobram do descaso haliiltia! . 

-fo

pela instrucção da infância, e chegam litar.
ao ponto de convencer 0:1 inspectores

nol-o prova

dc agosto de r

;i historia nn-

UMA CAUTELA ROUBADA
O relatortodo Io dele-

gado auxiliar
•Serão enviados hoje ao juiz subsü-

tato do juizo federal os autos do 111-

querito sobre a cautela n. 222, rouba-
da do Thesóuro Nacional. .

Num minucioso c circitiustanciado rc-
latorio, o sr. I.cen Roussouiiéres analysa
todas as phases do inquérito, apontaii-
do os prineipaes implicados 110 caso.
Diz o 1" delegado auxiliar:

"Em 2i dc fevereiro do corrente amio
determinei a abertura deste ilii|ueritp ein
virtude da solicitaçati do ra. m. dr, pro
uira-Ur criminai da Republica, conforme
copia do officio dirigido ao exnio. sr. dr.
chefe de Policia e que fora enviada a esla
délcgiiçlã conjuntamente cem o processo ad-
uiiiilsirativo, procedido na Procuradoria <¦¦"-
ra. da Fazenda Publica, para o íim de sc
esclarecer, convenientemente, cu-.no se dera

o extravio de uma cautela de Thesóuro ftn-
ei.jn.11 e determinar o responsável on te-
sií^i:í;t\vis l'or e«sc extravio.

Para aitiugií esa desirteratura procurei
nd processo administrativo

I ira

escolares — que lambem por suá vez
são partidários do menor esforço -r ele
e;ue é preciso até extinguir cscoliã!:..

li' espantoso, mas é verdade. .
E tanto é verdade, iate aqui, agora,

temos um exemplo edificante.; Tfa_.nji.se
a exliucção da escola publica dí
D. Clara. E isso simplesmente', an
que parece, porque professora ,c inspe-
dor escolar não sc sentem satisfeitos
em andar por aquelle suburbio lou-
ginquo.

.\ professora, para mostrar que é nc-
;cessaria a exlincção da escola publica !
de D. Clara, allega que ali lia falia
d'agua encanada... E como r.niedio
apresenta o recurso para os paes de !
familia de mandarem" seus filhos paia 1
as escolas de Madureira... j

Ora, com franqueza, parece mentira j
que factos dessa ordem se deuiir-já iiõ-j eíies;
diremos no interior do 111asil. : onde 1 T
tudo é possível, ma.; ua sua capilal. | (,"

Uma passagem ele. D, Ciara ili llaelií
reira custa 300 réis cm primeira classe.
«Va maioria, porém, os -paes dc- familia
não i>o(lt:.n manter essa despesa dc- cs-
trada de ferro, e. desta íórina, são obri-
í.ados a não continuarem a mandar seus
filhos á escola, ou, se os quizerem man-
dar a pé, de D. Clara a Madureira,
a expòl-ps ao risco de serem 'colhidos
pelos trens da Central, pois que têm
de atravessar oito linhas no leito da-
qnella via-ferrea,

Vé-sc, pois, que o serviço ele inalrit-
cção cm certos subúrbios é sacrificado,

I e — mais que isso — ameaçado ile' ex-
lincçno, simplesmente porque as prdfes-
soras mandadas servir naqucllts .pontos
s; acham 110 direito de fazei- exigências
e imposições descabidas, preferiu,lo per-
petltar-se naquelle:: logaivs para não
trabalharem, mas não querendo prestar
os serviços que lhes são exigidos, por-
que moram em pontos afastados, c é
incommodo viajar p.irá um subúrbio
qualquer tia Central.

Entretanto, I). Clara já conla uma
população de cerca ele 10.000 habitai!-
tcs,_e,_sc ha alguma coisa a íiotaf-'qitan-
to á instrucção primaria ali é iiiicj ao
envez de uma, deveriam ser duas ou
tres as suas escolas, com professoras
que cumprissem com os seus deveres
e com um inspector escolar que rezasse
pela mesma cartilha.

A verdade, porém, c que a instrucção
entre néts é inalsiunda, e, nn andar -m
que vae. talvez nem 110 segundo cenle-
nano estejamos iniiniines <io aitálpha-
betismo, em que pese á boa vontade
de muita geuic...

O caso ele: D. Clara, porém, deve
ficar rccommcndado ao director de
Instrucção,

na bala-
lha de ... ....j..:, ae Moreau .
possuíam toda a energia moral para se j1 defrontarem com o adversário, mas de

i que servia isso se caiam por terra an-1
1 iiiqtiiüaelcs pela fome conforme _ diz 1

Thonias nas suas "Causeries ntilita-
res"?!...

Para sc resolver o problema da ul:-
mentação das tropas - preciso attender
a numerosas condições das quaes as

.mais importantes se referem:
I 1" — Aos recursos do theatro da
I guerra, que resultam principalmente; da
;,foiça produetiva do paiz, da distribui-

ção das suas riquezas e das vias ele
cpíiinifihicácab existentes;

, 2"1 — A' época do anuo e ao cli-
11: a ;

| 3" — A' natureza da guerra (offctt-
siva ou defensiva);

4" — A' extensão da linha ele opera-

Â guerra
Notas e

impressões

11ESPSRiü
Resposta ao rev. Annibal ira

rmnr-
no meu iu-

iem o

A' rapitlez dos movimentos ;
A' distancia a e.uc se eiieon-

o inimigo;
A' organização administrativa

elo paiz;
S" — A's disposições da população.
O Regulamento de Campanha do

Exercito Portuguez determina quc_ os
viveres serão geralmente fornecidos
pela administração militar, que os pro-
curará obler na zona oçcupada prir
coihpra ou requisições. Para este effei-
tu é necessário conhecer, os recursos
da paiz, de forma que a administração
militar portugueza foi levada a orga-
ui/ar um serviço de informações esta-
tistieas relativas a esse assumpto.
¦ Da experiência de varias guerras li-
raüi-se as sc£_.inErs conclusões:
j a'i Um território cuja popnlação_ é
cgual ao cffectivo de 11111 exercito, pôde cem
alimentar este durante um niiiiiuio de ;'.: fl

clcuicntós <1'
orientação c. niantiicando o, até suas ceu-
elusões. apercebi-me da conveniência ele ti-
cn- siifíicictitcihcnte aclarado se no caso
trátnvá-sc 

'elo extrai ;o 0:1 furto ila cautela
de u. 223, do valor de aoioooÇòao (fls«,
io), que elern chtrãdn na Thesoiirarla Ge-
ra! du Thesóuro Nacional em 19 dc junho
dc 1015, provinda, e. .e outras, -para a
unionização dc um cuiprçstiii.9 contraído
pelo llanco ela llahia.

- Do miiiiicioío estudo procedido cnnveii-
cl-ttio de que a cautela eni questão hav.-a
sidu íiiit.ida e náo extraviada, furto que
íóra pratie.ido na Thcsoumria Çcral do
Xhesòuro, por ftiiiccior.ario dessa 'Kepart:-
Ç.ÜO. ;"*',i', íe me não fossem suíiicientca os ee-
inentoa nelle colhidos, o inquérito, policial

I fornece.ic-os de subia parn. eonctiiir-s*: ejuç
htao criminosa agindo iuttíüiscntcmcutj r-i-o-
¦derou 3 da ireferiila oautctA, gur^indo-a
íivanunentc, par?, com esse titulo fa^or i\\:i\-
ire uic2(.">, depois, isto é, em 19 de ou
.libro do citado anno, a-i operações cmstan-
tC'i do ileãdoliramcnto das d«r cautelas dc
;:.o<m.:? cad;i unia, c que é roterido n;i i*;i-
Viletn dc lis. 30:

I Para mui consecução fácil foi a tarefa
j pcir.qtt.JUto nâi) havia absolutamente fiscal;-*
. zrçau alguma pur parto ilo Thesóuro, pnra

oí ¦i.v.Hsuiitcrc-i desse:; titulai d: cuju iden*
j (tdadu c idoneidade não se cogitava,
1 c dahi ter sido essa õjicraçãõ efícetuada

cm nome de Antoaio Gomei IVreira, evi-
dentemente um nome phantasticu jara cn*

j cnlirir o :icto erimiticiáo. i\eeasnrio sc tor-
I ua constatar, 'irar edificante, dc que forma

era íeito o serviço de re.*-natri c desdobra-
! mento na Thcsourariu (letal do Thesóuro;

onde reinava a mainr contudo 113 distribuí*
Çào e arrecadação deíseá títulos;

São mungaüoras nesse SL'iitu!.> ni ra-
lavrai eo:n quu o r"'Jeurador íTeinl da ^'"a-zetidit, c que prcsi-Jiu o processo adminia*
ir;iiuo, tt externa a respeito. — "O pri*' meiro faeio cjuc verifiquei desde logo foi
0t ntroi-cl.o e a balburdia coai qne tem
sido feito c.-t*.e serviço \\c emis.-Nio de cui*
telas do Thc.-ouro c seu deidobramcnlo.

I Oue mu conste, só fui de:.cobevio_ ato ag*;*
t ra, além do facto dc que trata u íire.^euu

processo, o relativo â ca-utclà falsa de ....
ion:o«ii$t;uo já tia tempo apurado, mas é

I d.: admirar que mais irequentca e maio-
1 rcs irreRulnridadcs não bc tenham dado.
1 O.-i crct.l_':-L'S d-i Thesóuro reclamavam e

com ;¦ veliemcneia de quem ío acha cx*
I Itausto de recursos, i>elá satisfação de seu;.

créditos. Escolhida n forma para taci pa-' fiamentos, sem sc recorrer, no momento, á
ciuiá.s.io, fui o serviço fcit 1 ás carreira*» c

maior preciiutaçáo. Os tlcpoÍment63 1 (\os¦'¦ -.6 c -ju verso;, constatam bem u '

UMA AVANÇADA. — O '.ornem a quem ! promovia ...„,,„.„ - „..;—-,—— reles, c fabrica ue i.iiiaiieos e;.",
eu ts^uuva, davú-iue com voz sombria, o •
conjunto (hs suas impressões. Havia cohdú-
zielo, de Paris a Verdun; o automóvel de uai
general, e por isso assistira a uma das scems
irais trágicas ele tim drama extraordinário.

 Naquelle momento nio pénsêí muito.
dizia elle. Só depois caúiprclièüdi o que
assistira cm condições que ü ccafo povicas
vezes proporciona a qualquer pessoa: é que,
emquanto conduzia o automóvel, não peusi-
va em outra coisa senão 'que nos achávamos
em uma zona uraiidcniente pcrifiosa o ejue
teríamos de chegar ao fiai. Quando porém
o patrão, isto é, o _jeuor.il, se-ausentou, achei
que a minha iuacç.ío tinha muito ele inso- j plicta,
Í'to. Nud.i tinha a fazer c podia portanto
ver o que sc passava. Desci do anto c adean-
t.i-mc até a coluna que sc levautava a.poucas
centenas dc metros.

A ártilheria disparava furiosamente. Oi
pcutos dc queda elos ,ohiizcs eram assignala
dos .por nuvens dc areia que se elevavam
eo selo. Em torno de um enorme airplii-
theatro, tuna cortina dc fumo espesso sc
.salpicava de rclatiipaffw violentos, ndelga-
(enilo.se debrdxo da influencia do desloca
mento ele ar produzido por inferimos deto-
nações. No fundo liada se via, tão sómeulc
a terra com enormes sulcos voando e des-
nüBregaiieio-se para cair loco, como se Ri*
gantescas mãos so ent-.-.tivessem e:u uni ,
hcrrivel o iiicoiiiprehcnsivel jono. ¦' valle

fuzila-
"tac-ta-

guiasDc repente, senti estremecer. -%o
situado á minha enqueni.. observei que se
destacava uma massa Sombria, uma ondi
humana, que o invadia lodo cai marcha
lenta, t) inimiga avançava cm massas com-

pacías. 1'u não conseguia distinguir mais
e.uc a ondulação das suas filas. «Minha attcii-
.50 estava concentrada no conjunto daquelle
movimento.

Não taidoti muito para que sc fossem pre.
cisando os detalhes.

Ü íutioso c incessante tiroteio ela
ria, 113 detonações suecoscivas e o

" monótono das metralhadoras, que
accc- I I'01 1Uv

VII 1
Continuando a uão querer confo

Sc com as curas qu'-' citei
lbcto, diz o rev. IN ora:
próprio correligionário de s. s, já ei-
inuo escrevendo na Tribuna Espirita (,,')

! declara que "o Espiritismo deixou de
| s.-r uma seiencia que curava loucos n

a mora!, para ser uma cos,
'.'11-

Cflj íeio." (Então o rev. está no caso).
¦Em primeiro losar, peço licença aei

rev. Nora paia varrer a niinna lesta-
da quanto á palavra coneligwnario,

Sc o amigo encontra uma nota elis-
coruame no iliie-C. D. diz, isto apetiai
prova que o venerando codilicauur da
doutrina espirita Aliáti Kardee previu
c preveniu: 

"Cuidado com o orgu-
lho".

O sr. C. D. deixou-se empolgar pe-
los espirito., atrazados, devido no seu
incoiniiiensitravel oritullin. .Jucr, coi-
tado, passar por uni apóstolo, quando
dé facto não passa de um tais., pio-

dós quaes Jesus disse: "se los-
possível eng.iitaii.am até os próprios

eleitos". ...
C. D. faz um Espiritismo art — no-

-OC-aiix, inventado por elle para seu
goso e satisi.it.-ão do seu desmedido
unjulho. Pretende: tudo saber e até dc-
marcou zonas uo espaço, ás quaes mau-
dr. os espíritos, (?) .

Descobriu -- o que o próprio Curis-
to, o qual naturalmente cin c.evação
moral eslá mil furos abaixo de C. D.,
iguoiavii — a exisiencia Jo ul Asital
Superior.

Este, para C, D., em vez de repre-
sentar uni estado, representa uma per-
sònaiidarte, que a elle se manifesta, Um
inystiiicador que o empolgou c o d.i-
mina.

Para prevenir estes escolhos os nossas
não se çauçutu de nos dizer:

cm fórum

no qua

.1 dias e um máximo de 6. * íacto. Nau se teve tempo de cniptar elo
ti) Unia liropn, duas vezes menor do ímoíQ lm"s conveniente dc ciiuttir as loiras

que -uma população pôde s.-r alinien- j J^HÇ^ ^S^ l. 
"effc".,:,,- S."

tada por esta durante uma ou duas se- :R,nmcmoi cm liail„, !ltí cmio „áo USll(1„s.
manas. I iczse um livro com n ciuuueraçüo impressa

e) Unia foiça quo não exceda lU datpara o-:, diversos valores das cautelas e
população pôde viver com us recursos nue pas;>..u a deseu-.pfnliar as funeções de
locaes durante 3 011 «( semanas. | índice, ii:lo dç uma outra cscripta, mas

Uma das informações mais impor- ™s "'•"^'"i .'¦-' caiitc.as.. A cscruita
, «, - * ., „,.rt <_ . .-,-(*..,.,. *,,-. .i,,,„,.,•,•. r. ' desta, .se cscnpta so pode chamar, era lei-tante:,..- a que se icfere ao nimero e ,_ _ ..' Mi[ _ 6 

,._,.
situação dos moinhos e a prova esla sl>ccUv0 canhoto c quando se faziam des-
na guerra da Lrm-cu em que n exerci- dobramentos, nas camelas desdobradas, sen. | ração
to russo não peitle utíluar-se das gran- du as cautelas, quer desdobradas quer res-
(VçS quantidades de triiío ftrmanchadas catadas picotoda3 v.n uma machina especial
ir-,-. í/n-'n*i do Nar dr Ázofí cm con-Vcív'stcatü ua Thc-iijuraria Geral". . . ,' 

ue-ncia dns fecursos locaes 
™o 

sc- &-.*«** "" «Ctoria é hastante si- un.; paul eo -cs.uvc
riu Kiiffirii-iilf« n-i-i i.riiisíormir-ii '«'"ficativiii dcicrcvo po.- si so a desordem Ainda assim avançavam! tjlianto teu-

.,.,lie eu .-inha' *';a..srorn..tre.... a (, ,„_„ «-_ „, mim.? A]i__i__ „,.aqui-ML liui laiiuiia, _ para resguardar « hrano 1 unlico dc assai* '
A historia militar apresenta-nos iniii-1 lv,s prc.ticdit.idos, concebidos e executados' Eu.ns minutos,

los exemplos que provam. irrefutável-1 com argiicin -,..- funceionariòs prevari- O monstruoso "corpo ele baile' Invadia
cadurcâ. - _ -«.,'.„ ..'-..m».-1., ,-> ?,-ü movimento. Iu

cuia vez mais se neceutuavo
ltrnda, inultiplicavani as notas do concerto
infernal que sc executava cai torno do mim.
l':.t:i impressão, epicr seja moiivo ele su.-pre-
sa on de indignação, foi, porém, cm «íim
lão espontânea c tão poderosa que me patc
ceu natural.

Aquelle espéctaculo, espantoso, deu-me a
idéa dc utn grande espcctaciilo theatral,

ai todos os incidentes estavam delinca-
se* desenvolviam cm uma perfeita

o- dem. Composto pur tuna liiiiltidão dc

guerreiros, avançava o "«orpo do baile .
As primeiras linhas caíram. As seguintes

ns substituirá™ para por sua vez cair c
deixar o logar as outras. A moüe c*""-'
...o movimento c proscgiiia segundo
rithmo ele antemão determinado, isto e,
Iciiluinente, mão grado os espantosos rons
da orchestra, que deveria precipitai*- para
deante; o troar ensurdecedor daquelle

de armas que deveria csmagal-a
seu peso ele ferro, fundlUi

isivel com a pólvora e dispersai a presa de

Urac e vigiac.
Mas a razão do empolgamento a que

C. IJ. chegou está uo orgulho que o
uão deixa acceitar o Evangu.lio de Je-
sus, onde poderia beber a lu: para alu-
i.ijar-llic* o caminho.

Acima delle só ha Zonas.
Mas vamos ao que serve. Sc ba no-

tas discordantes e as ha mais do tine o
amigo imagina" pois por todos os cau-
tos lia exploradores do Espiritismo,
nem por isso cl!c deixa de ser uma SU-
hiime verdade, como não deixa tle ha-
ver no Protestantismo homens serieis,

entre cllcs llm pastor que
vidro de oleo benzido ( ? )

fa-

nuc um
por 5?ooo.

Como, porem, lnc prometi» citar
ctos c o rev. insinua que nús fazemos
loucos, ahi vae uai :.

di*

lu-

iilili
(Seiccursal do Gampcs.rc)

HOJIí
GRANDE ALMOÇO,

JANTAR
E

CEIA
ao ar livre no

"torrasse''

Unico no generò
PRAÇA TIRADÜNTriS, 1

Telephone 005 — Central

SüBi-VDO a j,ai)i:ii;a

um idyllioTnterrompido
Pelo caminho do morro da Dabylo-

nia iam subindo dois .poinbinhoá u
arrttlhar segredos.

liam, por ali, " brai d.'*ss'..,s, liras
déssous", fazendo projectos, armando
castcllos no ar.

Para os duis — Julio Alves Ribeiro
c Anua Cerquew-a — o paraiso terres-
tre era uni facto que ninguém ouviu
contestar, lí quem tivesse duvidas, era
vel-os risoiilios. muito satisfeitos, . a
suliir sem difficuldade aquclla ladeira
limito Íngreme,

Sticccdcu-lhes, porém, como no Dan-
te. que teve uma .porção dc feras a
intercopttir-llie o caminho do paraiso...

Encontraram os dois amorosos «res
vagabundos armados, que contra elles
investiram, de cacete e faca em PU-
nho, 1. essas "feras" não se comenta-
ram eni amedrontai- e interceptar o
caminho elo paraiso aos dois jovens,
nem apparcceu também uin Ülj-áses' tuu-.-

mente que i::n excreno pode sottror
necessidades embora numa regiãa rica,
se as vias de c.omniiinicaçáo estiverem
cm máo estado ; isso provém de que. a
difficuldade de abastecer mu exercito
consiste iticlios e:u reunir viveres do
qtte em os transportar e distribuir a
tempo ás tropas.

Foi assim que em iSi^ r. exercito
francez passou grandes privações devi-
do ao mau estado das estradas, con tor-
me diz Hazeurkampf na sua obra inti-
ttilada " Ua alimentação em tempo de
guerra.".

i A natureza da guerfa influiu tambçm
! mititissiiiio porque,- çm geral, é muito'. 

mais fácil dr/ranizar o serviço de _subsi-_-
I tciicias aia defensiva do que . íia o:-
: feiisiva. ,-
I iRelnfivãfticntè á extensão.da linha, de
'operações, a tt-.ierra. da .'Vbyisiuia (6).
I em 1S67, 186.S', fornece mn'., exemplo
i muito notável, pois que á medida que

os inglezes iam fazendo a sua penetra-
i ção uo paiz, foram obrigados a angulou-
i tar 11 comboio principal ein S-Vio n.uarcs.
j cada dia de marcha, além Je numerosos

bandos de carregadores recrutados na
1 própria resião. l'uis apezar de todos
i esses meios de transporte:, as .tropas in-

: glezas não recebiam os viveres sutii-
; cientes, principalmente á medida que sc-
j appioxiinavani dc Jlagdala, termo tia

sua expedição, e sc fossem obrígntlns a
! internarem-se mais, lutariam com sc-
1 rias diffictildadesl:..

Vejamos agora quaes. são 05 meies
i dc alimentação dc que dispõem própria-
I íii.n.c os exércitos.

Em ger.il, as iropas são alimentada!
cm tempo e!n guerra, parte por meio dos
próprios recursos, parte aproveitando
us recursos dn região onde operam.

D.: qualquer feirnia. diz 11 Rcgula.ilcn-
to de Campanha Allemão: é dever de
cada chefe velar com o maior cuidado
para que os seus soldados tenham i:'.ii
alimentação tão abundante e ilão sadia
quanto ppssivél,•Ora, o lícgulaincnlo de Campanha
Portuguez não é menos categórico a
tal respeito quando diz que, sendo im-
possível fixar regras acerca dos eliver-
sos modos de alimentação em campa-
nha. todos os chefes devem empregar o
maior zelo e solicitude para que, por
iniciativa própria ou executando ordcu»
superiores, se faça ás "tropas 

uni r.gtt-
lar fornecimento dc viveres, emprerpitt-
do de preferencia os gêneros obtidos na
zona oecupada c poupando quanto pos-
sivcl os viveres de reserva, transporta-
elos pelos .homens, e 05 elas columnas
de viveres.

Em rortugal não está determinada a
composição 110r111.il das rações de cr.m-
panha, ficando dependente, segundo o
respectivo Hcctulanicnto de Campanha,
duma disposição especial do ministro da
Guerra.

Não suecede, porem, assini. noutros
paizes. Na AUemanha. a ração de guer

das
a scena
era apparcntc e rápida .1 desordem
primeiras Unhai ceifadas. 'Não sc pódt
gluar as vibrações que agitavam o resto
daquelle corpo no determinar sua marcha
para adcántc. No conjunto elos ruídos cn-
•st-.edeiccdorcs, -era talvez uma allucinaçáo
a que me fazia *pcrrc!ier os grilos, n nota
trágica das surpresas, dos gemidos das dó-
rcs c das agonias. ílrtisc..meuto nada mal»
vi; 1:111 leuçól de fumo opaco havia cat-
cb sobre aquella scena eigantesca. Com a
certeza dc que "elles" ganhavam terreno
voltei uo automóvel que tinha abandonado
ú cnlráda daquelle inferno. Subi a. seu
nsEcnfo como uni louco; oceultei a cabeça
entre ns mãos, tapei os ouvidos e com

cotoveübs opoiatlcs uo volante cl.o-

°,rfs'., 'Ia scena alargando o seu movimento.I-, evidente que a cautela 11. 222, do va-'
lor du 2üioon;í, foi levada ao Tlicsúiiro com
outras, no dia 10 -U junho do .11,110 findo,
ptdo Itanco da ltah:a, coma amortização dc
tun empréstimo [sj; estt! contraído.

V,' intuitivo çitic, um,, vez resgatada, rs-«a cautela devia ter sido inutilizada pcín
júcotagcm, immcdintaineiitc, process-j esse
adoptado pelo Thesóuro para evitar afraude."_

Depois de analysar os depoimentos dc
cada tuna das testemunhas, termina a
autoridade:

."--.«-<' otistr.-ile saber que o corretor Mu-niz nciiie-se envolvido no ilesdobraincnto ela
canteis n. 691; nâo obstante s:du-r qne o
corretor I.Vhiiiiz ei aceusadó dc uma tran-j-
acção com uma camela falsa de lóòiuoo?;nuq ¦oiisiantc saber aue lia um inquérito.i.iãiinistrativo para apurar a respo isioill-
d.atic uu oxír.nvio da cautela 11. 22:, íjuc Jcorre ua sua própria rcpcrlição,' recebe pre- i
stnies postcrioriiieiltc a este-s factoí, para ...dcvolvel-os solire o choque das provas da : .«! nervosamente, como nunca havia elio
sua responsabilidade. I rado,
to.^ç,fi^iaAkv"Pâf«i N« * ^^- *••*".• ^°CTn5crn™
de Segurança e pelas ouaos se' .verifica ' dc tudo aquillo mais que uma vasa recor-
que esse funecionario inud.licoii ultunauien-
te os sons hábitos -de vida, iiirc, dc mo*
destos que eram, passaram a ícr de con*
forto _e luxo, n!í:u dc outros informes, quenão foram apurados, por 11:10 terem ligação
sobre o iactu dc que objectivou cs nida-
gaçScs.

Ritualmente consta, a f!s, i;j, a provi-elencia que siiSRcri ao director dc Couiabi-
1 Ha de do Thcsotirò, com referencia ás cau*
leias tle* us. e„s.i a i,g_'. c que até hoje
igiíoro se foi o:t não adopíaüá.

Finalmente, á-. fls, 213 c ji;; encontram*
se os termos lavrados fl".-; livros-çlioqucs c
npõntamentos, respectivamente cnlretiucs au
rir. Riitubo c Álvaro Muni?..

Jsto Jtosto, no interesse da Justiça Icnt*
!.to a conveuiencia ita dccretaçfio dc pri*
5nO preventiva contra 03 accuáados. corre-
tnr Álvaro ".Muni/, e I.Cty;lio Alves da Cruz,
conforme preceito <lo artigo 27 do decreto
11. -,::ti d.- 30 de scícmbro de 1909.

Queira o escrivão remetter tstes autos ao
M..M. dr. juiz substituto do Juizo l'e-
iH-i.il."

cação,
elido.

havíamos
1'. ii.

rccotiqui atado

JNCVLIÍZ —
recentemente

t) director geral do gabinete do Mi-
íiisieriii da fazenda rcconimendou ao
delegaelo fiscal no Kstado de S. Pau-
lo que intime o escrivão ela Collcctoria
das rendas federaes cm Amparo, Oscar
de Lacerda YVcrneck, a prestar, conjitn-
tamcnle, os elois reforços de fiança a
qtie está obrigado, visto o Tribunal de
Contas não .ter approvado o primeiro
tefòrço,

O CAPITAI),
ore... l.tish* [cu
Statistical"; de Londres, uai interessante do-
cr.mcnto sobre as dividas dos .paizes sul*
ánícrlcaiiòs com a Inglaterra. Vor elle
so vê (\nc o lírasil oecupa o segundo* logar
na lista elos r*-,ii;cs
bolsa ingleza.

aõ som
i

Sãu as scguin!

-\--):ciit!nn . .
Urasil . . .
México . . .
Chile . . .•Cuba . . .
I-crii' . . .
Wruüiiny . .
üutr«..i paizes

que se têm valido da

idas:

Tola íí to. 415.000

Diplomacia

tas! Ha uns cinco annos j.i cs jornaes ¦*'
niiiuinciarani a organização de um syn-

j clicato insle;-. que sj propunha fabricar
papel, cm Morrcícs, no Paraná, utiü-
zando apenas o Hcdychiitm. Ignoro sc
já íunceiona. Lembro-me que cm co-
ineços de 1913, quando estive na Índia,
ali cncúiürei o ilr. David Uooper prepa-
rantío uma urniide remessa dessa planta:
ia ser ensaiada cm Londres, na industria
tio papel. Já vé que não é novo, mas
felicitemo-nos por ver chegar a hora cm
que.se aproveitará devidamente nma
preciosa planta que o povo ingeniiaiiicn-
te chama "praga".

Ktuão só nos fak.-.m iniciativa e
capitães?

Não, apenas faltam iniciativa c
educação econômica. Os capitães super-
abundam, nu- depositados sem juros cm
estabelecimentos que não offerecem ou-
Ira garantia quo a da sua provcrbial
honestidade. .V.itica houve tanto di-
nheiro no Urasil. !.' imperdoável que
ainda sejamos tributários da Euorpa
num artigo qu; deveríamos exportar e
que ha de um dia. quiçá próximo, con-
s;i;uir unia grande industria nacional.

que os salvassem... Os tres .-..gatinr.-1 ,-., comptmha-se (scneío natural que lc-
dos. que lem or. nomes de Aristides' ,,;_._ a.,-..._ s0{,-rjj0 alterações pela for-\i.f- Dias, Augusto Geraldo !':*: c| çn fai circtitnstancias) de ok,;ão dc

pão ou 0I..300 de bolacha c clè umaentou porção de viveres organizada ela seguiu-¦te fôrma:
ok,.!75 ei

Raul Alves, avançaram furiosamente
aevedifam Julio, que em
resistir.

«pós a aggrcssão, os indivíduos ftt-
giram.

Julio rccebeit- diversos ferimentos
feitos a cacete e quatro facada'.; que o
fizeram perdei- algum sangue.

Sua companheira, porem, nada sof-
frei:.

A policia elo r" districlo soube tio
. i facto c removeu o ferido para a Santa

sa.

Xo nosso
(üsníte-si-
moveis tia

meio eleeanto
roía calor os

_V;tf!:i fie
llllllll'1'IlO,

n;.V!'A..u.\ro das moléstias
PlüliAS GRANDES MEDICA.
ÇõliS riIVSICAS, TELO ES-
PEOlAIflSTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Installação especial parao tratamento das moléstias do peito.
tuberculose, bronchite, emplysema. De
,10 :.,: ii, 4; hrgo da Carioca, n, 1*
andar.

E.MrilEGOS IM, EA/KXDA

O conenrso pwn fisençs do
imposto do consumo

A' prov.i oral de iranecz serão su'i-
11 etiielos hoje, ás 10 horas da manhã,
os seguintes candidatos inscrip:o., uo
concurso p^ra agentes fiscaes do iin-
posto de consumo r.o Kstado tio Kio
de Janeiro: Osivnltlo B. Machado, Sol-
icr Zamith, Cláudio D. Collarcs Mo-
reira, Francisco Hosanoah Cordeiro e
A mir M:,r:a Teixeira.

tão bcllo. lão
O 0111 IfiO 1)0113

condições dc m-cco u
nimitniciiti).
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fresca 0:1 salgada;
ou ol:,z5o dc legti

carne
nk,i.-j 1!;' ano:;

mes ou farinhas;
ik.500 de batata ou ok.130 dc L-gtt-

me.-, de conserva;
ok,oj5 de caíé torrado ou ok.t/oj de

chá com oí.,017 de assucar; c
ok-,025 dc sal.
Ao ile.::iar as suas guarnici.es, ns tro*

pas allemã.; levam viveres de reserva,
consistindo principalmente cm conscr-
vas, á razão tle 3 rações para infante-
ria, ártilheria dc campanha e tropas de
Irem, c uma para a cavallariã.

Do que fica exposto concluc-sc fácil-
mente a capital importância dos servi-
ços administrativos em campanha e rc-
s» também ".uc o exerciio porlusuez
lhes soube dar o devido apreço.

Se alliarmos a isto o grande grão ele
cultura dos respectivos oíiiciaes e íi
sim magnifica preparação tcebuica, é
fácil prever que não pltú pequeno o
quinhão da administração militar por-tugueza na sorte das armas de Portu-
gal e qae cila saberá concorrer com
grande brilho para que sejam mantidas
as gloriosas tradições do "peito illns-
ire lusitano". — I.ai.:., Romano.

A chegada do sr. Sou-
za Dantas

Procedente do Une-nos Aires, via São
Paulo, chegou lionteni a esta capital,
em carro reservado, ligado, ao noctttr-
no dc luxo, o sr. «L-niz dc Souza Dan*
tas, plcnipoteiiciario do Brasil junto ao
governo dn Republica Argentina o que
vem assumir o posto dc sub-sccreitario
(le listado das Relações Exteriores,
para o qual foi recentemente nomeado.

O sr. Souza Dantas foi recebido na
pare da Centra! do Urasil, entre outras
pessoas, pelas seguintes: capilão Pt-dro
Cavalcanti, pclo presidente da .Rcpubli- s.ldados aluado

-Fundou-se? n Ássqçlncno
Civicn lii'nsiloir.1 I

?\"a presença de grando numero de
pessoas, realizou-se anle-liontciri, a as-|
sembléa geral de fundação da Associa-
ção Cívica Brasileira; na sede da So-
ciedade Pingas Carnavalescos, cuja di-
rectoria cedeu gentilmente o seu prin-
cipal salão.

Depois de amplamente discutidas e
approvadas as bases prineipaes da tit'1
associação, foi elcila a comniissão para
elaborar os -estatutos, composta dos
srs. Manoel Carvalho Cardoso Netto,
Armando .Maílarana c Ii. Dias da
Cruz,

IPara dirigir provi?or:.v.:-.rntc a «\s-
sociação Cívica Brasileira, foi eleita a
seguinte administração: — 'Presidente,
Henrique Dia.-; da Cruz; secretario, -te*
nente Joaquim Vi.ira da Silva, c thc-
So-.ireiro, João Alves Gomes da Silva.

GOMO S50 XKATADO.S

OS ALLEMÃES EM FRANCA I
lioje no Odéon

QGI..H SERÁ _
Cuido na Tia publica

Telo telephone, teve a policia, bon-
tem, coi-.nnuiiic-ição de que iu rua da
Misericórdia se achava caido, sem fala,
uni desconhecido. A Assistência foi
mandada ao -local, verificando tratar-
se de um indivíduo de còr branca, dc
30 annos presumíveis, apresentando va-
rios ferimentos pelo corpo. Ao que pa-
rece, o desgraçado rolou de uma riban-
ceira, vindo parar á rua.

Km estado gravíssimo, foi tlie remo-
vido para a Santa Casa.

Lauro Müllcr Filho, representando
o minis:ro do Exterior; embai.xador
Castão da Cunha; ministros Cardoso tio
Oliveira e Guerra Duval; sr. Iiclio
Loho, secretario da presidência da Ke-
publica, por si c por seu pae, dr. Fcr-
nando Lobo; deputado Leão Velloso;
sr. Sylvio Roniero l;iiiio, chefe do. ga-
binele tio minislro das Relações E.V.c-
riores: sr. Antônio de S. Clemente,
sr. Sylvio .Rangel de Castre; sr. Lou-
rival Cuillobcl; sr. Manuel Ucrnardcs,
cônsul uruguayo 110 P.rasil; deputado
Xabueo de Goirvêa; sr. Araujo Jorge;
sr. Raul Campos; deputado Pedro
Lago; dr. Anionio Ferrari; dr. James
Darey; srs. Abelardo Darcy, Renato
Lago e Custodio de Magalhães; dr. Pi-
res Brandão; ilr. Graça Couto; depu-
fado Manoel Villaboim; dr. José Fran-
cisco Uarros Pimcntel, cx-encarregado
de iNegocios do Brasil no Japão; dr._
Kloy de Moura: srs. Henrique José
dc tSeules, F.milio de Menezes, Raoul
Dunlop, Lucilio llutnn, Carlos de Sou-
za Dantas, Rapháel Mayrink, Manoel
Niobey, dr. Paula e Silva, inspector da
Alfândega; dr. Virgílio de S.i Pereira,
sr, Xogncira da Silva; dr. Peccgueiro
do Amaral; srs. Miguel José da Cos-
ta, João dc liarros; dr, Aguilar Pan-
loja; srs. Matheus Martins, Pio de
Carvalho Azevedo c Belford de Oli-
veira..

Trocados os cumprimentos c dado?
os votos de boas-vindas, abandonaram
a gare, indo o ministro Souza Dantas
tomar assento num automóvel do Mi-
nisterio do .Exterior, posto, á sua dis-
posição, ao lado do embaixador Gas-
lão 1I3 Cunha e dos drs, James Darcy
e Pires Brandão.

Outros automóveis foram oecupados
cnm a maioria das pessoas acima, se-
guindo 'todos para o Hotel dos Estran-
gciros, onde íicou hospedado o uovo
sub-secretario de nossa chancellaria,
que recebeu ainda ali os camprimen-
tos de muitos outros amig03 seus e
admiradores.

O nocíurno de lurto paulista chegou
sem atrazo, ás 8.:o da manhã, tendo o
dislineto dip!oma-a feito op'i:-aa viagem.

Ao camliio actvta) (ro$_.oo n libra) o
Tír.t-d devo, en; moeda nacional, ti bagutclla
de 1.936.0^0:0005000. um milhão noveceu*
tos c trinta c sei» mil c vinte conlos 1

O "CAMINHO SAXTO". — Segundo
informes que chegam de Farls, agita-se cm
lfrança a qneslão dc conservar, depois (Ir.
guerra, como recordação im perecível c filo-
ríosa, a actual Unha dc batalha com seus
característicos principaoj. A cç-^e respeito,
iitnn vez terminado o horrendo conflicto
guerreiro, crear-sc-ia um corpo especial, qne
teria por missão gnardal-a c protcgel-a cou*
l-a a acção dístruidora do tempo c das
trãos dòsapicdailas. A linha já se denomina
com o titulo snggraíivo dc '•Caminho San-
to", talvez parn attenuar na mente dos via-
j;.:it.*s futuros a rccoribçãr, des episódios
bárbaros de sua historia.

As trincheiras onde «sc batem neste mo.
cricarniçadamculc c sem tregoas, os

manter-se-ia?!) em grande
parte com o fim de pôr c-i n.U*vr>, coin o
andar dotempa, ,i-s ollns dos profanos que
as visitem, a fidelidade de sen destino c o
amor com qae cobiçaram, durante muitas
ni ites sombrias, rs corpos dj SCUG obstina-
do sc licrotcos defensores.

O ntílámento dos soldados canstuiu nas
v-vendas trogloditas das avançadas, luaravt*
lhas dc improviso oüc não devem sopuUar-sc
sem ontes dar*lh'as ao pul tico a gozar o que
ceseje,

Quantos guerreiros Inválidos não poderão
referir «aoa turistas, com lagrimas nos olhos,
os mi! pormenorc'3 de acçúcs de sangue
inaudita'; e ignoradas ?

A idéa altamente patriótica niip inspira
esse propósito, ímpur-se*á, sem duvida algu-
n-a, depois da guerra. Nos listados Uni-
Cos numerosos miUionarios se interessam
pela sua realização e assim sc manifestaram.

r.*r o.itr.1 parte, de todos os paizes dc
ruindo sairão viajantes sem mais outra mis-
são que a dc perrorrer os campos dc baía-
lha, c todo o trabalho tendente a conservar
suas caractarisücas será recebido com
acrado.

?—¦- ¦

Èih meiados de fevereiro tle- 1915
eufermou t;ravemente cm Entre Rios :i
senhoria Iselina Monsores, filha ele- uni
conhecido negociante daquella cidade

Tratava-se de um caso ele typhei que
seguiu a marcha natur.ei dn moléstia
nteí os seus períodos extremos. «Melho-
rou ua apparencia. porém mais tarde as
conseqüências sc fizeram sentir a ponto
de haver espasmos esopiiaeianos e a
doente passar muitos dias sem poder
alimentar-se, de sorte que os melhores

ai I facultativos ela localidade e visiuhaiiças
cm conferência declararam ser um caso
perdido.

Como ultimo recurso foi cônsul-
tado o dr. Abilio de Carvalho, que nu
visinhn cidade de Parahyba do Sul ti-
nha uma casa dç saude para loucos, o

choque |.qual disse que ia consultar o guia elos
seus Irabaihos espiritas e se fosse um
caso dc obcessão, cttrável, delle tomai.a
couta. 1. sc não fosse, que estava bem
entregue nos se'U3 collegas.

Consultado o espiriio guia, es'.:' ele-
clarottí G' um caso de posessão, cura-
vel; maneia vir a doente-.

No dia seguinte, quarta-feira de- cin-
zns, 31 de marco, foi a doente transpor-

tl,,i. i tada quasi em estado comatoso para o' "Grande Hotel Familiar". Nessa oe-
casião o hotel estava repleto de padres
e forasteiros para commciuor;..' a -se-
mana santa.

A entrada da doente chamou a ntten-
ção de todos e começaram a ferver os
conimentarios, não só por causa da mo.
le-stia como pelos antecedentes, vislo
baver-se divulgado que era o dr. Abi-
lio quem a ia tratar pelo espiritismo.

Chegando o dr. Abilio, todos us olha-
res se- voltaram para elle. Cuniprinien-
tando, foi 

'logo examinar a doenlc o
qual não foi o seu espanto quando veri-
ficou qtti. linlia deante: de si um quasi
cadáver I Tanto nitaiuo podia ver c
ouvir, com ouvidos de clinico ao aus-
cullar a doente, fej a sua alma tle creu-
te tremer ante a realidade appnrcute
dos sj-inptomas da moléstia.

Dizia para st: ó característico, 1: per-
feito, são as conseqüências do paratypho,
fui mystificado e vae ser um escândalo
para a nossa doutrina, Qtte fazer ?
Como salvarei a minha reputação dc me-
elicn e os créditos dc uma doutrina nue
tenho certeza de ser a vc.rdadeira ?

Calmo na apparencia, convicto de que
a moléstia era puramente physica, pre-
cisava dar uma saiela honrosa ao caso.

Voltou-se e deu ordem que levassem
a doente para um quario,

Transportada cila, completamente des-
acordada e: semi cadaverica, o dr. en-
trott, fechou a poria á chave, tomou
tuna cadeira c sentou-se.

Como homem uão podia fa;:er,
como medico não via como poderia ele-
bcllnr o mal; como espirita sentia que
tinha sido enganado, visto que para elle
não se tratava ele uma obcessão ou pos-
cessão de um espirito, O dcsenlace
era fatal c o escândalo inevitável...

Cruzou os braços, coração sensibili-
zaelo pelo aspecto da doente o fez a
unica coisa que lhe restava fazer:
Orou a Jesus pedindo que permittisse
epie seu guia o salva-se daquelle nau-
fragio. Pediu a Deus não permittisse
fósse illudido na sua boa fé pur 11111
hífeliz, c que o deseja do bem, nasci-
do r.a sua alma pelo conhecimento ela
nova revelação, não fosse causa de es-
candalo em terno da sua pessoa.

Picou assim orando uma niüia hora,
si lauto, quando, de súbito .1 enferma dc
um salto se assentou no leito, olhou em
torno c perguntou: onde estou ? !

Um lampejo dc alegria c tle gratidão
ao Crcador partiu da alma do faculta-
tivo, que lhe disse: estacs aqui doente
ç cii sou o medico. Abriu a porta e
saiu com a doente, pelo braço até a
sala de jantar. Pediu um copo dc lei-
tf, n qual a doente ingeriu de uni tra-
go, c imagine o rev. Xéira o espanto
pro luzido nn.; hospedes e' nos seus ceil-
legas catliolicos como na população em
geral !

A' tarde a enferma jantava om
todos 05 hospedes completamente resta-
beleeida e boa. Que tal, rev. Nora ?

No próximo arligo citar-lhe-ci casos
mais importantes. —

Friíd. Ficner

[icr-
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Pela Inspeciona de Obra= contra as
Scccas foi concluida, ultimamente, a
perfuração de um poço tubular na pro-
priedade "'Betlianla , do dr. José Pom-
pen Pinto Accioly. município de Quixc-
ramobim, Ceara. A profundidade (lesse
•poço é pequena, pois tem só eS me-
tros, dos qnae.1 sm.So formn revestidos
com tubos dc oi:o pollt.gad.-es dc dia-
metro. Durante .1 perfuração, foram
•encontrados dois Icnçiics: o primeiro,
aos 21111.80, que, por não ser abuntlan-
le, não íoi aproveitado; o outro, aos
aGm.80. A agua é dc boa qualidade,
«'.tingindo a columna respectiva á ai-
(ura máxima <lc i3m.8o, test.Tvel .1
gm.So. «*\ vazão horária do poço i dc
1.200 litros.

No mesmo município de Qtiix-eramo-
bi:r, está a Inspcctoria perfurando ou-
tros pó .09.

1'nia visitit üa"l'.-«:i Boi"
Andou honlem pclo morro dc São

Carlos a turma do "Pega Hoi". Ao o"
districto apresentou cila como ladrões
c desordeiros os seguintes individuos:

Iv.iür.o (luciles, Alberto Gonçalves ele
Almeida, líslcvain Silva, Adalziro Per-
reira Brandão, Jeronymo Corrêa de
Paria, Carlos Pereira dos Santos, Ilcii-
riqne do Nascimento, Osorto Antônio
Alves, Joaquim Usorio da Silva, An-
tonio *Dias, Amam Antônio Pacheco,
Antônio Penha, Undclpho >ie Freitas,
Manoel dc Oliveira, Clemente Ferreira
Duarte, Evaristo Leonel ele Carvalho,
Alexandre d_ Moraes, Américo ,!..* Oli-
veira, Otcllo Barbailio t Leopoldo Car-
ballio ela Silva.

190B a ;
que serviu

O Tribunal de .Contas mandou inti-mar p fiel de Ia disse da Arma*.!.!. Ar-mando Carlos Martins, para uo prazo<jc 30 dias _allcgar o epie tiver a bem
do seu direito e produzie doctunentorelativamente ;Vs [altas, uo valor ite'7:o3o?oCo, verificadas no processa eii
tomadas de contas referente au perio-do de iy de novembro dcele janeiro de 19*0, Cnibordo do destroycr rara,

11 -iETI^ im-wi 1
0II0QV13 DE VE1HCT.Í.0S

Um auto vau fie encontro :i
um liomlo

O chauffeur do auto u. .-5j.11ao.seapercebeu tl0 signal -líu. 0 guarda •civil
de serviço na rua Uruguayaiia, c-qttinada de S. Pedro, dava a um electrici
para passagem livre. Disso resultou iro auto dc encontro ,10 clectricb, com
grande violência, causando enorme sus-te aos passageiros do electrico.

U auto ficou -bastante avariado. A
policia compareceu ao local c deteve »clwilffeur, Severiano Monteiro, c oconduetor Anionio Joaquim de' Sou».abri.tdü ittquârHo a 'respeito.

 , 
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UM CASO RESOLVIDO A BALA SANTOS DUMONT

tiros ie revolver, Mar ie mis, íris ie
a ri iosoecorro alarmam Rosário

DOIS HOIVI
" ti «um canto, por entre os annun-
tios que enchiam a sétima pagina ao
Correio da Manhã do dia 30 do_ mez
passado lia-se a seguinte declaração:

"Perderam-se cinco notas promisso-
rias emittidas pelo sr. Jose de Aguiar
r favor dc José Ribeiro de Souza, no
valor cada uma de 2005000, com venci-
monto da primeira no dia 5 de maio
(vindouro c as restantes quatro nos dias

5 dos mezes subsequentes ate o dc sc-
tembro do corrente anno.

Pcdc-se a quem as encontrou entre-
gal-as ú rua da Carioca 64, sobrado,
1'Iiotogrnpliia Kio Uranco, das 8 as ri
da manhã c das 17 ás ig, gratificando-
eo generosamente. — José Ribeiro de
Souza." , , .

A' primeira vista julgara o leitor que
nenhuma influencia tem isto no caso
dc que ora nos oecupamos.

Tal declaração contém os precedentes
dc uma questão commereial que teve
liontem, á 1 hora da tarde, um trágico
epílogo, cm plena rua do Rosário.

O sr. José Ribeiro dc Souza era ge-"rinte da Photographia Valvcrde, a rua
«los Ourives 11. 3, propriedade do sr.
Anionio Valvcrde Gonçalves. .

Entre cllc- c o seu cunhado Jose Al-
vcs de Aguiar, tambem empregado da
mesma photographia, houve qualquer di-
vergenein quc redundou nti saida de
Ribeiro, devido á influencia dc Aguiar
junio ao patrão. Mas paru que a saida
do primeiro não exercesse no espirito
«los demais empregados uma impressão
desagradável, combinou-se quc Aguiar
ficaria percebendo 75 por cento sobre
«iá lucros da casa, passando ao cunhado
5 notas promissórias dc üoo$ooo cada
uma, total de um conto de réis, ven-
eiveis em prazos determinados. Mas
Ribeiro dc Souza, poucos dias antes do
vencimento da primeira letra, perdeu-as
todas c procurou Aguiar a quero oxpoz
a sua situação, allegitndo o mesmo quc
só pagaria a divida mediante a cxhibi-
¦;ão dns letras cm questão. Ora, era
fíillar assim a um serio compromisso,
tanto mais quanto não só o proprietário
ila photographia como os próprios cm-
pregados conheciam o teor de taes do-
comentou, os quaes, uma voz perdidos,•.'.'10 deixavam dc justificar o compro-
inisso assumido.

O cato foi ter a jirzo. pois Tíilit-iro,
rrçooso «Ie que por qualquer meio viesse
;i adquirir as letras o seu cunhado,
constituiu advogado c no juízo da 2°
vara eivei intimou, por notificação, para
(j«c o mesmo não pagasse, senão a cllc,
:,- cinco notas promissórias cin questão,
.Mas nesta íncsiu.i época, isto é, no dia
a do mez que corre, Aguiar lavrou o
¦ guinte protesto 110 mesmo juizo:"Exmo. sr. «Ir. juiz dc direito da
:¦" vara cível, José Aguiar, gerente da
Photographia Valvcrde, á rua dos Ou-
rives 11. 3, sobrado, foi intimado por
.tose Ribeiro dc Souza, por notificação
neste juízo, para que não pastasse senão

1 elle, Ribeiro, cinco nulas promisso-
rias de cooSonu cada uma, a vencer-se
. ada mna dellas 110 dia 5 dc cada mcz
subsequente n começar do dia 5 do
corrente, data dn vencimento da -pri-
nteira, nllegando ter perdido ns referi-
das notas que diz ter Aguiar ucceiiado,
por motivo de transacções commerciaes
l.diz cllc), effectuadas por oceasião da
escriptttra do distraio lavrado cm no-
Ias do tabclllão Roquetle, entre elle,
notificante, Aguiar e Antônio Valvcr-
kl.- Gonçalves, com o qual tiveram con-
írato de locação dc serviços, acontece,
porém, que Aguiar absolutamente nada
«leve a Ribeiro, cujo .procedimento já
"ão o surprelicildcti tupós ameaças que
lhe tem esle feito por meio de indivi-
duos perigosos, com o fim uuico de pre-
jtulical-o nos seus bens pelas inipòrlnn-
«¦ias que pretende ind.bitaiiicntc conse-
ítuir delle como em sua pessoa com o
iim de dcsnioralizal-O, quando apenas
lirocurasse Aguiar orotegel-o, .procedi-
mento esse tendente á caracterização de
nina infracção penal cm quc vem in-
correndo o notificante alludldo. rela
própria escriptttra de distrato a que
cllc sc refere e ora junta aos autos, st-
vê qiie Ribeiro além de receber ....
1 :;uo.?iioo, deu não só a Aguiar, como
tambem a Valvcrde, plena e geral qui-
lação. Nestes termos, o supplicantc
vem protestar nfio só por nada dever a
Hibeiro, bem como pela í-osponsaliilida-
de criminal deste por seu procedimento
reprovável e requer n v. ex-, se digne
mandar se lhe tomo o seu. protesto,
sendo dellc intimado o supplic.ldo José
Ribeiro de Souza, rua da Carioca n, 54,
011 travessa Navarro 11. .:, para sua
sciencia,"

Vê-se, .por esse documenlo que
Aguiar publicamente, cm juizo, negava
R existência de taes notas promissórias,
iKstc, facto tornou os dois, inimigos
iicerrimos, tanto mais quanio. ao que
.-.' dizia, Aguiar propalava que na sua
reiirada da casa, o seu cunhado arras-
tara 'muitos empregados, quc absoluta-
incute nada tinham com o caso.

De facto, no dia 13.de março, alguns
empregados numa pelição quc. cndeic-
«taram no sr. Valvcrde, solicitaram a
permanência de Ribeiro na casa, dan-
do-lhe parti a solução do caso, cm quc o
photographo accedeu, seis dias.

Cumpriu a sua palavra o sr. Vai
verde? O que sc passaria depois? Ii' O
quc não se apurou ainda bem. O que
è. certo é quc Ribeiro saiu e dias de-
pois publicavam os jornaes esla decla-
ração:"A" photographia Valvcrde c ao pu
blico:

Tendo chegado ao conhecimento dos
àbaixo-assignados (ex-empregados desta
photographia), que constava terem os
mesmos sc retirado da casa por inter-
médio, pressão, insinuação 011 inalquc-
renças do gerente, sr. José Ribeiro de
Souza, vimos protestar energicamente
contra esta infâmia, pois que nos rc-
tiramos por incompatibilidade com o
proprietário da mesma pliotographia,
n,'w tendo sr. José Ribeiro du Souza
sr iminisciiído cm coisa alguma.

Rio de .bueiro. 10 de março de iqiC.
~ Antônio Monteiro Gucdcfillo, Alfrc-
do Silveira, Fernando Moreira Uma,'Jose l.obbcs, Josô Í*Vnv:Y(: dos Anjos,
Joaquim Silva, José dc Magalhães, Pe-
dro Constant Amorim Maximiano e Al-
vc.ro Moreira Lima."

"Emquanto 
em juizo. como acima sc

viu, era a questão de tal modo agitada,
1 ..«is se jicccntuarain as desconfianças
.i: parle a parto entre credor e deve-
¦lor. principalmente deste, que chegou
mesmo ,1 .pedir garantias ú policia. O
fr. Ribeiro foi chamado ao 3" districto
•" ficou surpreso com o quc ouviu da
Autoridade. Declarou que nbsolutamen-
te nunca pensara num destorço pes-
s..;!, «pie tinha confiança na acção do
«eu advogado, porquanto o caso es«-a-
va aífecto á justiça c elle se coníor-
maria com a decisão do jaiz, fosse
cila qual fosse.

Passaram-se alguns dias, até qtte hon-
teu leve a questão o sou epiiogo san-
jrrento num café da rua do Rosário.

Ura 1 hora da tarde. Pouca gente
passava. Na Avenida, autos que su-
í>iatn _ desciam, num vac-vem con-
Manto. Subito. 11:114 detonação se ouve,
ouiras mais, e toda a rua se alarma.
Trillam os apitos, populares açodem,
guardas civis surgem de todas os es-
quinas e um delles segara um indivi-
duo que ganhava a Avenida a correr.
Junto ú port,^ do café Avenida já se
aggl.-unera muita gente. O quc «x-cor-
Terá? 'No interior do café, uni homem
genya, caído, banhado cm sangue.

1 confusão új momento, ninguém
«xplicar o que suecedera. Apenas
um indivíduo entrara ali. alve-
ititro «pie se encontrara no café
«is o tiroteio.

s guir.ks prenderam os aceusa-
dos, «p.ie fortim levados para a dele-
>..iei.i .Io 3" districto. O ferido, que¦miro não tia senão o sr. José Ribei-
n de Souza, foi kvado á Assistência,

e:.ilo e «tii grave estado removido
!>«ra a Sanla Casa. Ura outro ferido
foi levado á redacção «la F.poe.i, onde
.1 mediou a Assistência, sendo emSj-guida levado ao districto. O autor
« íed» «iquclle drama? O aclual ge-

A partir da esquerda: JosG Aguiar, Luiz Pereira e José Ribeiro

rente da photographia VaJverde, José
Alves de Aguiar.

Levado para o 3° districto, ali todo
sc aclarou com 03 depoimentos daa tes-
temunhas.

O sr. Ribeiro de Souza entrara no
café era companhia de José Monteiro
Guedes, empregado da photographia, «
dc um outro indivíduo que apenas é
conhecido pelo vulgo de Alfredinho.
Depois de se servirem de café, os tres
se levantaram c á porta foram surpre-
hendidos por José Aguiar, que inter-
pellou Ribeiro. Houve entre ambos
forte allcrcação. O sr. Monteiro Gue-
des interveiu, pedindo a Aguiar que
se retirasse. Este, oorem, sacou de
uma pistola 'Mauser e alvejou Ribeiro,
desfechando vários tiros. Foi quando
surgiu Luiz Pereira da Silva, que tam-
hem sacou de -um revólver c disnarou
vários tiros. Ribeiro, já gravemente
ferido, tombou. O sr. José Monteiro
Guedes saiu a correr a procurar um
guarda c nessa oceasião foi preso por
uiii^ popular c entregue a um guarda
civil,

O delegado Raul de Magalhães fez
lavrar auto de flagrante contra Aguiar
e Luiz Pereira de Souza. Km primeiro
logar depoz o guarda de 2" n. 861
Francisco de Paiva Macedo. Estava dc
serviço na Avenida, canto de Ouvidor,
á. 1 hora da larde. quando ouviu uns
tiros que partiam da .rua do Rosário.
Acudindo ao local viu que 110 botequim
11. 120, se desenrolava tun conflicto.
Prendeu, então, quando empunhava
uma pistola Mauser o indivíduo de no-
nie_ José Aguiar. Ao lado deste estava,
ferido na mão. a bala, Luiz Pereira da
Silva c no chão ca ido, a esvair-se cm
sangue, outro indivíduo que de.pois
soube chamar-se José Ribeiro de Sou-
za. O guarda 6S7 Soraphini Pinlo cs-
tava tambem na rua do Ouvidor e ouviu
os tiros. Acudindo ao local prendeu,
quando a correr ganhava a Avenida,
o sr. José Monteiro Guedes, que dc-•balde procurou entrar na photographia
da rua dos Ourives n. 3. Levou o sr.
Guedes ao botequim e ali ouviu de
José de Aguiar que o mesmo havia
disparado alguns tiros eonlra elle c. ou-
tros que se achavam feridos. Ouviu de.
José Ribeiro de Souza, quc se esvaia
em sangue, que os tiros haviam sido
disparados por José dc Aguiar, c não
por Guedes.

Em poder deste, poriVm o guarda np-
prehondcu uni revólver de cabo prelo,
com algumas cápsulas detonadas.

Foi ouvido a seguir o guarda n. 51SMario Cardoso Fraga, de serviço na
•rua do Rosário. Este gunrda, acudindo
ao local ouviu Ribeiro dc Souza affir-
mar que os tiros haviam sido dispara-
dos por Aguiar c Luiz Pereira da Sil-
va. Foi este guarda que, pelo telepho-
ne coniiminicou o oceorrido ao com-
missario Djalmã c chamou a Assis-
loncia.

Foi tambem ouvido o sr. Luiz Vel-
loso,. empregado da "Época". Estava
no jornal quando louvíii os tiros.
Acudiu c ouviu Ribeiro de Souza dc-
clarar que fora aggrcdido a tiro pelosdois aceusados. Levou-o para o seu
jornal, onde o foi buscar a Assistência.•Depoz tambem o sr. Eduardo Au-
gusto de Oliveira, empregado 110 com-

mercio e residenta 6 Avenida Sio
Branco n. 103. Estava no Café Mou-
risco quando ouviu o primeiro tiro c
chegando á norta viu dois indivíduos
disparando os seus revólvers para den-
tro do café n. 129, contra outro poi
elles perseguido.

lindo ao botequim viu ferido o que
os dois outros perseguiam. Reconhece
o aceusado Joaá Aguiar como 11111 dos
perseguidores, não podendo nada affir-
mar quanto a Luiz porque só o viu
pelas costas.

O aceusado José de Aguiar nega quc
procurasse de propósito no café o sen
cunhado e desaffecto. Contou que ao
entrar ali, com Luiz Pereira, foi ag-
gredido por Ribeiro de Souza, que em
companjna de um tal Alfredinho e
mais dois o aggrediram a tiros de rc-
volver.

Usara do seti como defesa, não se
recordando se o disparara. Declarou
mais quc Luiz Pereira da Silva fora
ferido na mão esquerda por 11111 dos
companheiros de Aguiar. Que almoça-
ra com o mesmo cm unia pensão da
rua do Rosário c, no chegar ao café
se encontrou com iRibeiro, dando-se,
então, a nggressão. O depoimento de
Luiz é mais 011 menos semelhante, es-
tando crente a policia de quc ambos
faltam com a verdade,

Ao sair do botequim acompanhado
de gunrdas-civis, quc o prenderam, o
aceusado José Alves de Aguiar quasi
foi lynchado por populares quc se agglo-
nieravam nas iminedlaçSes.

'A muito custo conseguiram os poli-
ciaes dissolver a multidão c levar o
preso ao 3" districto.

•O guarda-civil n. CS", Sertiphim Tin-
to, «iuo prendeu o sr. José Monteiro
Guedes, afíirmoti nas suas declarações
que o mesnio fora aceusado por Aguiar
como autor dos tiros, apprehendcndo,
cnlão, em poder do mesmo 11111 rcvól-
ver com algumas cápsulas deflagradas.
Ouvido pelo delegado Raul .Magalhães,
o sr. Guedes declarou que absoliitnincn-
te não se utilizara de nenhuma arma e
a encontrada em seu poder fora perver-
samente collocada no seu bolso por
alguém .que não conhece.

•Em vista do seu melindroso estado,
o sr. José •Ribeiro de .Souza não pódc
prestar declarações.

Soceorrido pela Assistência, foi elle,
em seguida, removido para a Santa
Casa, em grave eslado. O sr, Souza
é brasileiro, de 23 annos, casado, pho-
tographo e reside á travessa Navarro
11. 41.

Apresenta tres ferimentos na face
anterior do pescoço, um na região
frontal, um 110 terço inferior do braço
direito c fraclura exposta, da epitro-
clea.

Os aceusados serão hoje removidos
para a Detenção.

José Alves de Aguiar é brasileiro, dc
30 annos, casado e reside 11 rua Gon-
çalvcs 'Dias n. 53. A' noile sua esposa
visilou-o na delegacia,

. Luiz (Pereira ida Silva, ex>guarda-
civil í tambem casado, tem 30 annos e
reside á rua da Caixa d'Agua n". 64.
Trabalha presentemente como cobrador
da pliotographia Valvcrde.

A sua chegada, hoje, a esta
capital

'Deve chegar hoje a esta capital,
procedente de São Paulo, o aeronauta
brasileiro Santos Dumont. __ glorioso
aviador viaja em trem da <Hntral do
Brasil, devendo o seu desembarque rea-
lizar-se ás 6,30 da tarde, na gare, dessa
ferro-via. Em sua companhia, viaja a
commissão do Aero Club Brasileiro, quc
foi á capital paulista exclusivamente
buscal-o. _. _

A recepção de Santos Dumont scra
festiva, tendo-se, por varias vezes, reu-
nido a comniissão organizadora delia.
Assim, ao desembarque do nosso compa-
triota, naquella gare, será elle recebido
pela directoria do Aero-Club c, em com-
pauhia do presidente e tliesoureiro des-
ta associação e do marechal Bormanii,
tomari o carro á Dauuiont, posto a
disposição de Santos Dumont, pelo
Ministério do Exterior.

Formado o cortejo, passara elle pcias
ruas marechal Floriano Peixoto, Aveni;
da Rio Branco, Avenida Beira .Mar,
Paysandu', dirigindo-se para a rua bc-
nador Vergueiro n. 40.

A' noite, haverá corso dc carros ç
automóveis na Avenida Rio Branco,
onde tocarão quatro bandas.de musica.

O cortejo, organizado após o desem-
barque de Santos «Dumont, terá a se-
guinte composição:

Turma de cyclislas, carro a Daumont,
com o aeronauta e os srs. Grcgorio
Garcia Seabra, presidente do Ae.. Club
Brasileiro; Joaquim Pedro Domingucs
da" Silva, e marechal João Bernardino
Bormann; representantes do presidente
da Republica, ministros de Estado,.pre-
sidente do Estado do Rio, comniissão
de recepção do Aero-Club. reprosçntan-
tes de associações e academias. . ,

O aviador Ernesto Danoli voara a
tarde pela cidade.

Para o conhecimento das pessoas 111-
teressadas, a comniissão de recepção
nomeada pelo Aero-Club Brasileiro t«.r.i
na lapella o dislinctivo do Uul).

A comniissão de recepção a hantos
Dumont é- composta dos srs.: bcuiira.
coronel Vieira, Pamplona. marechal
Bormann, Domingues da Silva, ;mare-
chal Ribeiro Guimarães, dr. Pcraçlçs
•M. Velloso, general Setcmbnno de
Carvalho, coronel Castro Araujo dr.
Kennedy dc Lemos, dr. Sylvio Nçtto
Machado, commeiidador Vasco Uitigao.
general Mulleii de Campos, general
Alencastro Guimarães, almirante Jose
Carlos de Carvalho, tenente Bento Ri-
beiro Filho, tenente Marcohni Fagun-
des, J. d'Alvear, Germano N.cves, Can-
dido dc Oliveira e Amaro do Amaral.

A MUNDIAL
Sorteios cin 25 do cor. lis -1 lis.

Só concorrerão apólices Quites
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Oi' FURTOS NA CENTRAL

Como as gallinhas des-
appareciam...

Dc vez cm quando chegavam ú poli-
cia queixas, por parte dc «xporladores
de aves do interior, do des.ipparcciincn-
to nos vagões da Central, de jacas de
gallinhas. Impressionado por tacs fa-
ctos, o 2" delegado auxiliar encarregou
os agentes Virialo c Scola de .proce-
derem syndieancia de modo a apanha-
rem cm flagrante os larápios.

E isso se verificou hontem.
O agente Viriato, depois de muito

pesquizar, teve denuncia «le que um
guarJa-fruo linha .por habito, todas as
vezes que os trens dc cargas passavam
pela ponte do Engenho Xovo, jogar
um jaca de gallinhas sobre uni cnpm-
zal, indo apanhal-o mais tarde. O agen-
te abi se postou c, liontem, á passagem
do trem, viu o guarda atirar o jaca,
telephonando logo para a Central ao
seu collega, que cfiectuoti a prisão do
guarda freio em questão, de nome
Gaslão dos Santos, pardo, de 22 annos
c residente no Engenho Novo.

•Gaslão vendia as gallinhas ao intru-
jão Francisco Baptista, á rua Souza
Barros n. 184.

lntrujão c guarda foram levados para
a Central de Policia c recolhidos ao xa-
drez, íi disposição do 2" delegado au-
xiliar.

UM serviço completo para jantar
UITI (61 pecas), nor 558000.

-íí Só na OASA MTJNI15 *—
—:.: Ouvidor 71 *—

'— » ^ * Sa Ií' a bebida por cx- _<»» «.a— 

UMA FESTA NA BENEFICÊNCIA
PORTUGUEZA

Ü concurso da mulher
brasileira- ao lado da

caridade
iRcalizou-sc hontem, na 'Real e Bene-

merita. Sociedade Portugueza dc Bene-
ficencia, uma bella festa, de caracter
intimo, e que é uma significativa, dc-
monstraçâo dos humanitários e carinho-
sos sentimentos que se aninham 110 co-
ração da mulher brasileira.

A esposa do sr. Joaquim da Silva
Cardoso, conhecido conslruclor, para
couimeniorar condignamente a dala do
seu annivcrsario natalicio, que passou
a 13 do corrente, resolveu fazer
mordomia no corrente mez 110 hospital
da Beneficência Portugueza, o que im-
porta cm um. donativo dc quasi
15 :ooo$ooo.

E, para compartilhar da data festiva,
resolveu n directoria offerecer-lhe uma
pequena festa, por oceasião da sua vi-
sita ao hospital, que se realizou hon-
tem.
.A's o horas, chcgoii ao grande hos-

pitai da rua dc -Santo Amaro o sr. Joa-
quini da Silva Cardoso, acompanhado
de sua esposa, d. Carolina dos Sanlos
Cardoso, «iuo foram recebidos pelos srs.
Almeida Carvalhaés, commeinlador José
A. da Silva. Francisco Ferreira Real,
Manoel Rodrigues Fontes e José Rai-
nho da Sil«t-a Carneiro, membros da
directoria, em companhia dos quaes vi-
sitaram as diversas enfermarias, inda-
gando carinhosamente do eslado dos
enfermos.

TYrminada n visita, que foi demora
da, difigiram-se todos para a capella,
onde assistiram á missa compromissal,
que foi celebrada pelo padre Casta-
uheira, capellão do hospital.

Durante h cerimonia religiosa, a se-
ívlioriln professora Mercedes Malaguti
de_ Souza cau lou, com 11 maior corre-
cção e sentimento, exhibindo n sua
bella voz de^ soprano, a Ave-Maria, dc
Listz, o o Salutaris, de Armando Gou-
véu. acompanhada pelo maestro Pa-
gani.

A esse acto assistiram a mordoma
d; Carolina dos Sanlos Cardoso, entre
a baroneza de Peixoto Serra e mine.
José Süna, os membros da directoria
barão de Peixoto Serra. Joaquim da
Silva Cardoso, dr. Plinio Marques;
deputado pelo Paraná; Zefcn'11'0 de Oli-
veira, José Santiago «la Silva, escul-
plor_Roeha, professor BernardcIIi, Se-
bastião Alves Ribeiro, coronel Joaquim
Lacerda, d. Eslher de Oliveira, senho-
ritas Peixoto Serra, Almeida Garva-
lhíies, ' Palharcs e Malaguti dc Souza.
João de Souza I.auriiulo, desla foMia;
internos, muitos enfermos o pessoas
gradas. ¦

Terminado o acto religioso, a dire-
etoria offereceu uni 'banquete do cem
talheres á mordoma, cm homenagem ú
passagem do seu anniversario.

O banquete correu alegremente. Ao
ser s«-rvido o champagne, usou da pa-
lavra o sr, Almeida Carvalhaés, presi-
dente da directoria, quo saudou d. Ca-
rolina dos Santos Cardoso pela passa-
gem «Io seu anniversario e agradeceu
os seus generosos sentimentos, vindo
festejar essa data querida entre os en-
ferinos, suavizando «loivs e distribuindo
beneficios.

Falou depois mlle. Laurita Lacerda,
quc disse a sua linda poesia—-Ifiiío.
quc é um liynino ao mez de Maria,
offct-ecida á mordoma homenageada, c
ainda, a pedido dos presentes, recitou
a.sua poesia — Saudade roxa, que ter-
mina por uma prece á Virgem pela paz.•O cominendador José dn Silva sau-
tloii; em bellas phrases, as scnhointas
Mercedes Malaguti de Souza, filha do
nosso companheiro Souza f.atirindo. e
Laurita Lacerda, filha do nosso collega
de imprensa coronel Joaquim Lacerda,
«ine, eom o seu canto c a sua poesia,
tinham concorrido para deleitar ns pre-
sentes, agradecendo o sr. Lacerda, que
brindou a digna direciona'.

Falou de novo o coinnicndailor José
A. da Silva, para saudar d. 'Eslher de
Oliveira, esposa do sr. Zeferino de Oli-
veira. que por sua vez assumirá a mor-
domia do hospital no próximo mez de
junho, declarando nessa oceasião o ba-
rão dc Peixoto Serra <iuc sua esposa
acompanharia a nova mordoma como
adjunta, concorrendo assim para tornar
mais significativa a cooperação dn mu-
lher brasileira ua pratica «la caridade.

Falaram ainda os srs.. coiiuuchdailor
Rodrigues Fontes, Joaquim _ da Silva
Cardoso. Zeferino de Oliveira, Sebns-
tiãq Alves Ribeiro e por fim o dr..Plir
nio Marques, que agradeceu as hónicna-
gens dispensadas, offereceu a sua co-
operação ao hospital e brindou a fu-
tura mordoma d. Eslher de Oliveira,
exaltando os seus sentimentos lnimani-
tarios.

E assim terminou esta bella fesla
que deixou gratíssima impressão.

CASA B0ITEUX — Casa especial
•lc tapeçarias. Uriiguayiina 11. 31.

COM A BOCA NA BOTIJA

Jogadores do "monte"
presos no Derby

A historia é simples mas é inter-
essnnle.

Foi no Derby, fora da raia que se
passou. Nessa época dc aperturas, quan-
do. encontra a gente uma facilidade
para tentar a sorte, não ha como fugir
á aventura. E isso é justamente o que
faz o assumpto «lesta nota.

0 suppleilte Santos Sobrinho, 110
Derby, estava dando serviço.

Descobriu assim para um dos lados,
fora da raia um agrupamento, pessoas
acocoradas, aquillo o nttraiu. Pensou
ao principio que se tratasse «le uni fis-
cal de ronda. Mas depois, tomado de
curiosidade approximou-se.

Foi uma caçada verdadeira...
O "fiscal" e os seus "auxiliares"

nada mais eram quc nialandrins joga-
dores liabitnacs.

Tão entretidos estavam na " -onda"
e no " monte ".

O snpplentc íoi chegando, e sp.v
nliou-os com a boca na botija.

Haviam começado uma "parada" e
o supplente "entrou com o sen jogo".

ApanliPti-os todos dc uma vez c le-
voii-os í Central de Policia, onde de-
ram os nomes dc Abel Fernandes Bas-
tos, Antônio Guilherme. Aristides de
Carvalho Lima, João Militão c Manoel
Leite de Castro.

COMO S\0 TRATADOS

OS ALLEMÃES EM FRANÇA
hoje no Odéon

XA UUA SEX1I0K DOS TAS-
SOS

Um. "principio de incêndio
Um principio de incêndio manifes-

toti-se hontem, pela manhã, no sobrado
11. 10;. da ma Senhor dos Passos.

Reside ali com a familia o turco Sa-
lim Dege. Um_ empregado deste prepa-
rava um verniz qualquer junto a um
fogão a gaz, quando uma explosão se
verificou e dahi o alarma.

Chamado o Corpo de Bombeiros este
acudiu promptamenle, extinguindo as
chammas a baldes d'agua,

A policia do 3'1 districto foi informa-
da do oceorrido.

sabia
«litc
jar...
e Je:

Do

A "SUL AMERICA"
Publicamos hoie o balanço e contas

cin Companhia Nacional de Seguros de
Vida "Sul America", que completou
cm dezembro ultimo 20 annos do exis-
tencia.

O aclivo da poderosa companhia
montava, em 31 de março ultimo, data
do seu balanço, a 39.108 t^SSS.51.'. dos
quaes 11 mil contos em títulos da di-
vida publica; suas reservas attingirani
naquella data a 34.i37!428$ooo.

_ Larga tem sido a somtua de benefi-
CÍ03 <Hs!ribuÍ:los pela .podí-ro?.*! empresa
durante a sua existência, pois a verba
de sinistros pagos j.i altinge .1
íp.o29:oõi$5S5: a de liquidações em
viila a 14.081 :«)59$;9(), e a de lucros
repartidos entre os segurados 
2.2C7:Ü3íiÍ733, o que dá um total su-
perior a .15 mil contos.

A companhia Sul America estende
tambem as suas operações ás Republicas
da Argentina, Peru', Chile e Equador,
oii«le goiia egualmente de excellente r.c-
p-.:M;ã».

CURVEJA
FORTIEICANTB

Ií' a bebida por ex-
eelloncia pavn o tem-
po fresco, quando o
paladar repelia sor-
votos e gelados.

DA
Companhia Cervejaria HÜ..V1IMA

tclapTicuic C. ni
mmmEmmwamem

RS¦
Minha terra, minha gente...

Foi com uma tal ou qual satisfação
patriótica quc galguei, ante-houtem a
noite, as escadarias de mármore do
tncsthclico edificio do Syllogéo, o qual,
apezar de Ioda a sua desgraciosa archi;
tucltira colonial, irradia fartamente, ali
no ambiente montniartriano da Lapa e
redondezas, as mais robustas e. formosas
seiiitillüçües do inteliecto nacional. 1-,
que o grave cenaculo das "Sociedades

Sabias", que durante o dia sc deleita
com o cântico da passarada do Passeio
Publico, e ao acceildcr dos candelabros
da Light se escandaliza com p esvoa-
çar aíílicto das mariposas do vicio, a se
debaterem junto á sua cantaria, estava
em festas com a sessão solenne quc
nelle realizava o Instituto Histórico c
Geographico, afim de commcinorar, com
a inauguração do retraio da Princeza
Isabel, a gloriosa dala dc 13 dc Maio.

Mas, santo Deus! que tremenda de-
ccpçáo não experimentou o meu ingênuo
patriotismo vendo na festa do Instituto
um reduzidíssimo numero de g«mtc il-
lastre., sendo que dc povo, propriamente
dito, não havia nem clicirol...

Particularidade digna de nota: não
me recordo dc ter visto uni homem de
còr. sequer I

No cmtanto, cá fora, nas ruas, o
júbilo da população frmnia cm niani-
festações ruidosas: a«_ui, eram os en-
thtisiasticos hurrahs ao Club do Fia-
mengo em virtude da sua victoria num
sensacional nuitelt dc football; ali, ira
a rcbo.ida de applausos delirantes ao
potro paulista Dclphim que vencera,
cem galhardia, um grande prêmio 110
Joclicy-Club; acolá, eram os_ iheatros a
transbordar de gente, que victoriava os
interpretes da "Meu boi morreu" c da"Diabo que o carregue"!...

Por toda a parte, portanto, vilravn
.1 alma do nosso povo. Ella só não se
expandia, porém, 110 iinieo ponto onde
deveria estar imponente c soberana,
prestando uma merecida homenagem aos
vultos que mais se destacaram na santa
cruzada da lei do "Ventre livre": —
110 grande salão do Instituto Histórico,
em frenle i excclsa figura dc Isabel, a
Redcniptora, onde o entrada, aliás, era
franca!..,

Qual! esta minha terra, esta minha
1 .Cente te:ti coisas, tem caprichos

Vou começar a ler hoje o novo livro
do. meu talentoso amigo dr. Afrnnio
Peixoto: "A minha terra, a minha
gente", do qual me dizem maravilhas,
afim de reparar as avarias qtie o meu
patriotismo recebeu nessa memorável
noite de 13 de Maio! — J. n'Az,

SO' NA CASA POBTDGDBSB JOii
Rua Assembléa, 40 .— é que se en-

contra manteiga fresca mineira stipe-
rior; l<i!o 3$5oo.

I.KJA MILITAR DB ÍOOTOALT.
heahzou-sc .icntc-::! o primeiro "match"

¦ «h I,:...i entre 1 i" n j" regimento «lc in-
| fanteru vençendu o -' regimento o seu an-lagomsta, depois de um joso bello c cm.Vi-
game.

Achnii como "referce" o aspirante Te-lus urilhanie, que e» conduzia 3 contento
sei ai.—; ¦«»» «tt »a—

N"a actualidade, pens5o a Cn%. só na CA-EAÇA GRANDE: JV, Mera de Si, u-:".

LIGA BRASILEIRA CONTRA O
ANALPHABETISMO

Commemoração do
seu 1 anniversario

Revestiu-se de grande brilho a rc-
união coinmemorativa realizada a 13
do corrente, no Lyceu de Artes e Of-
ficios, para festejar o 1° anniversario
da fundação da Liga Brasileira Contra
o Aiialphabetismo,

Aberta a sessão ás 4 horas da tarde,
teve a palavra o major Rayihuiwlo
Seidl que passou em revista os factos
mais importantes da \ida dessa insti-
ttiição durante o seu Io anno de exis-
tencia, lembrando o exito extraordina-
rio de seus ideacs. em todo o território
pátrio, pois mesmo nas inhospitas re-
giões do extremo norte, lambem repc-r-
ciitiu o grito de guerra ao analphabe-
lismo.,

.Salientou o secretario da Liga, o
concurso gigantesco de todas as cama-
das sociaes nessa emergência, não fal-
tando o esforço das classes armadas,
onde a diffusão do ensino tem assumi-
do proporções notáveis, sendo prova-
vel que mais depressa e!o que se jul-
ga, o Exercito, a Armada, a Brigada
Policial, o Corpo do Bombeiros e o re-
giuiento de policia do Eslado do Rio,
não contenham cm seu seio um único
analphabcto, Congratulava-se por isso

j com os presentes pelo muito que se
ha conseguido e conchava os seus ir-

! mãos dc lutas, a preseguir nesse pa-
triotico emprehendiiiienlo até a victo-

I ria total dc seus alevantados idenes,
í em todas as circtuiiscripções da Re-
í publica.

Fizeram-se ouvir vários oradores,
causando viva impressão a palavra do
«Ir. Alfredo S. Osório, que participou a
creação, em Jurujuba, de 111:1a escola
para menores c adultos de C a 60 an-
110S. A população local composta na
sua maioria de pescadores, correspon-
deu á sua humanitária iniciativa, e, a
despeito da ausência de cstabclccituen-
tos de ensino naquellc recanto dc Ni-
cthcroy, muito tem fruti ficado os lou-
vaveis esforços desse educador, por
isso*que a escola por elle fundada, tem
produzido magníficos resultados,

O dr. H-enriqne R. Milhónics com-
municou haver a Liga de S. Gonçalo,
ultrapassado o numero de ?no associa-
dos, e obtido a _ fundação de escolas
diurnas, conseguindo ainda a cessão
dos edifícios das escolas estaduaes para
o funecionamento de aulas nocl umas.

A assembléa teve conhecimento de
que, no Estado do. Rio, foram creadas
mais 36 escolas além das anteriormen-
te noticiadas, reiembrando-se cnlão as
muitas municipalidades que ali já dc-
orelaram o ensino obrigalorio.

O capitão Luiz Lobo propoz que" fos-
sc dirigido um appello ao clero, na pes-
soa do cardeal Arcoverde, 110 sentido
de obter auxilio das parochias ao des-
envolvimento intellcctual dos paro-
chianos, sendo essa proposta unanime-
mente approvada.

— a m*»—...... —
KSCOLA XORMAL

Vma reunião ilos Cândida-
, tos nfio ndiiiittidos

SoúciLam*nos a publicação da seguín-
te nota:•' Pedimos quo todas as candidatas á
admissão, que foram classificadas e não
foram admlttidas, para comparecerem
ú rua da Alfândega 11. ;3, á t hera da
tarde, 110 «lia 15 «lo corrente, afim de
reunirmos e tratarmos dc assumptos
de interesse. — A cointltâssüo,".

A GUERRA
Uma entrevista com o sr.

Grey
Londres, 14 — (A. H.l —Os jornaes j

publicarão amanhã o texti dc uma cn- i
trevisla que o 'ministro das Relações
Exteriores, sir lidward Grey, acaba de
conceder ao correspondente em Lon-
dres do Chicago Daily Nèics, e em que
o estadista ibritnnnico assim exprime a
sua opinião sobre a paz:"Cumpriremos a promessa feita a
respeito da restauração da Bélgica e
da Servia. Nós e os nossos alliados
batemo-nos por uma Europa livre, uma
Europa não só livre do domínio de uma
nacionalidade sobre outra, como livre
tambem dos perigos da diplomacia fan-
farrona. dos riscos de guerra, do ba-
rulho da espada a agitar-se constante-
mente dentro da bainha, das incessan-
tes allusões "ás couraças luzentas c
aos senhores da guerra". Lutamos pelo
respeito ú .Lei e á Justiça, pela Paz,
Civilização no mundo inteiro, em ppjio-
sição ti força brutal que não conhece
restricção nem piedade.

O <iue a Prússia se proporia a crear,
era uma Europa governada pela Prus-
sia e feita á sua imagem. Assim pode-
ria ella dispor da liberdade dos seus
vizinhos e de nós todos, A nossa_ opi-
nião é que a vida em taes •condições é
intolerável,, e como pensamos nós, pen-
sam a França, a Itália e a Rússia.
Combatemos a idéa allcmã de que as
guerras incessantes são dc natureza
salutar, quasi desejáveis, e a phrioso-
phia allema qtie professa qtte a paz
permanente, acarreta a degcnercsceti-
cia. A sobrevivência de semelhante phi-
losophia significaria continuas apprc-
licnsõcs e anciedades, armamentos sem-
pre crescentes, e a paralysução do des-
envolvimento da Civilização e da Ilu-
maiiidade.

Por nossa parte, temos fé cm nego-
elações e em conte, uncias por effeito
«Ias quaes sejam reguladas as relações
políticas entre as nações. Antes da
guerra, com esse intui!.>, propuzemos á
Allemanha uma conferência e vimos rc-
ciisada a nossa |iropost:l. Acceita-
riim-n'a, entretanto, a Rússia, a França
c a Itália."

Pcrgunlnndo.-lhe o correspondente
americano se os neutros podiam de ai-
puni modo auxiliar a conclusão da paz,
Sir Eehvard Grey respondeu:

Os Alliados ¦•'-": ti.u mm noderão to-
lerar que não offcrcça a reparação dos
malefícios causados por esta guerra.
Serão iiicfíicazes o inúteis todos os
conselhos de paz que não estabelecerem
distineção alguma entre os direitos e
os attenlados desta guerra. Segundo
uma informação d.t fonte allcmã —
disse o ministro — a Grã-lírelanha pre-
medita ajustar paz em separado c aban-
donar os seus Alliados. E' unia iiiqni-
tação inteiramente falsa que apenas visa
produzir o seu effeito sobre a França
ou omra ilibada, abalamlo-lho 11 con-
fiam- "

Respondendo em outro tópico da en-
tievista :i asserçã.) do chanceller do ini-
perio cm fpte foi attrtbiiido á Clrã-Ure-
tenha o intuito de destruir a unidade 1
dr. Allemanha, sir Edward Grey dccla- j
rou: "Jamais semelhante loucura nos
ncommcttcu; pensamos, porém, que ago-
ra, uma vez csphncclados os sonhos de
dominio mundial tão caros aos pttn-ger-
mauislas, o povo allemão saberá exigir
que se lhe consulta contrastar 03 actos
do seu governo. Nesse resultado, justa-
incute, baseamos a nossa esperança dc
obler a liberdade e independência das
nacionalidades da Europa, pois bem sa-
liemos que uma Allemanha democrática
jamais organizará guerras para «latas
fixas do futurei, como fez o militarismo
prussiano,

Com esta guerra a Humanidade dc-
verá aprender a evitar a guerra. Se
assim não acontecer, a lula formidável
«iiie agora ensangüenta os campos da
Europa terá sido uma lutn inútil.

As autoridades prussianas não tèni
senão tun ideal de paz: uma paz re-
prescntiula por grilhões a <|tie todas as
outras nações seriam acorrentadas pela
supremacia allcmã.

tis allemães não comprchcitdem que
os homens livres e as nações livres pre-
ferem morrer a sublnottcrem-so a tal
ambição e tambem não comprcliendem
ou não querem coiuprehcndcr quo esta
guerra não pude acabar sem quc a
guerra seja abolida ou «pie a ella se
renuncie.

A situação no Espirito Santo
Politica sanguinária
Tela madrugada recebemos do nosso

correspondente o seguinte lèlegramina:
Victoria, 14. — O contingente poli-

ciai que havia seguido com destino a
Alegre coninietteit ali toda a sorte dc
barbaridades contra os opposicionist.is,
arrombando e vàrejando-lhes as casas.
O .povo foi espaldeirado cm plena rua,
havendo numerosos feridos e conslan-
do que ha mortes.

Tal contingente, segundo dizem, tem
ordem para seguir para Veado.

A situação é seriamente grave1, pois
o governo está disposto a toda sorte de
violências, O povo, sem garantias dc
espécie alguma, eslá apavorado,

CIMENTOU-
limiTelonhoiie 83-1. Contrai, •

Sanla Luzia iíOií
— PAULO PASSOS a o. —

MINAS
MARIAXKA, ti de maio — (Conv-

spondcnlc) — Veiu residir nas proxi-
niidades desta cidade, ha dois mezes,
mais ou menos, unia familia Je pobres
trabalhadores.•Iía cinco' dias, uma menina de " an-
nos, filha do casal, manifestou sympto-
mas ele liydrophobia e, chamado o 111c-
dico «• constatada a existência do mal,
a mãe da referida creança, ao ter cer-
teza da não possibilidade de cura, num
extremo de dór, ao quc nic consta, per-
deu a razão.

A infeliz creança morreu honteni c
foi sepultada hoje.

— O capilão Miguel Antônio da Silva,
um dos muitos admiradores do Correio
da. Manhã e proprietário «lo Grande
Hotel, desla cidade, acaba «le remodelar
esse acreditado estabelecimento, niuilo
conhecido de quasi todos os represen-
tantos do commercio dessa praça que
aqui víitn a negocio,

O dito estabelecimento, quo ora pódc
rivalizar com os melhores «Ias nossas
grandes cidades, compõe-se ile vastos
salões para musica, visitas, recepções,
ele, mais dc 30 arejados _e espaçosos
quartos, instaiiacôtrs electrícas c liyísic-
nicas, bar, restaurante c uni magnífico
e bem montado salão de cinema.

láslú na gerencia do estabelecimento
o ititelligenlo e sympa-thico. moço sr.
Jorge Marques, filho «In capitão Miguel
Antônio, que ua direcçâo tb mesmo
continua com sua exma. familia a resi-
dir no dito estabelecimento,

<rt ¦> > —
Áònde «e poilcni comer uni polvo fre=ro

á hespàühola ? só na CABAÇA GRANDE.

O sr, Poincaré em Nancy
Paris, i.| (A. II) — Telegrapiiam

de Nancy:"O presidente Poincaré entregou esla
manhã as insígnias da Legião de Honra
ao "ntaiic" dc Nancy, como recompensa
«ia sua coragem civica.

Pronunciando um discurso allusivo

ao acto. disse o chefe do Estado, ao
concluir:"A Áustria c a Allemanha cstfio per-seguidas pelo remorso c apavoradas
pela indignação e ódio que a sua con-tlticta tem provocado em todo o gênerohumano, e pretendem que os Alliadossao os unicos responsáveis pela conti-nuaçao da guerra. E' uma ironia gros-seira, o que a ninguém illudc. A Aus-tria e a Allemanha não nos offercceram
paz, nem directa, nem indireclamente.
-Mas tambem não queremos que nol-aotfereçaml Queremos que nol-a peçam!Nao queremos submetter-nos ás condi-
çoes que cilas nos dictem: queremosnos dict,ir-lh'as! Não queremos uma
paz que deixe sobre a Europa o pesoaa uma constante ameaçai Queremosuma paz quc tenha na restauração doL"_1!,. serias garantias de,equilíbrio eestabilidade I Emquanto essa paz nãoestiver assegurada, emquanto os nossosinimigos nao se reconhecerem vencidos,não cessaremos de combaterI"*cc 'svm s_sa'iví3\t09
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A guerra em África
Londres, 14 (A. A.) — O generalbiiluls, coininandanle em chefe das tro-

pas expedicionárias inglezas que ope-ram na África Oriental, informou aoMinistério da Guerra que os allemãesda África Meridional, coniniaudados
pelo general von lleck, dirigiram 11111violento ataque contra as .posições bri-lannicas em ICilamantind, sendo porém.repellidos com perdas nvultadissiiiias enão voltando a contra-atacar.

COSTUMES CHIC?...
La Maison Nouvelle

O, KUA GÒXÇÁLVES DIAS, O

Um "Zeppelin" destruído
Londres, 14 — (A, -II.) _ Em Co-

peiihaguc, segundo telegrammas dali
enviados aos jornaes desta capital, cor-
re eom insistência o boato tle que foidestruído 11,11 "Zeppelin" ao largo oeste«ia costa «Ia Noruega,

¦Esses boatos devem ter ccrio funda-mento, porque de alguns pontos da cos-ta lorám avistados tres torpedeiros in-
giez.-s navegando cum grande vclocida-
«le cin perseguição de um "Zeppelin".

LE GRANO" TAILLEUR
Costumes inglezes ,- á phanlasia. L,

Altilio, 111 Rua da Assembléa 111.

O sr. Clementel em Roma
Roma, 14 — (A, II.) — O presidenteilo conselho recebeu hoje o ministro do

Commercio ia França, sr. Clementel,
eom o qual «confcrenciou 'longamente
sobre vários assumptos dc interesse
para os dois paizes.

No final da conferência o sr. Salan-
dra amuuicioii ao sr. Clementel que o
rei Victor Manoel o havia condecorado
com a grâ-cruz .le S. Maurício c ao
mesmo tempo fez-lhe entrega dasrespe-
olivas insígnias.

Roma,_ 14 — (A. II.) — Conferência-
ram hoje novamente solire assumptos
que interessam os dois paizes, o mi-
nistro do Commercio da França, sr.
Clementel, e os miiistros da Agricultit-
ra, «Ia Fazenda, e das Obras Publicas
«la Itália, e o sr. Camille Jlarrére. em-
baixador francez junto ao Quiriiial,

Cliiu-ulos
VIF.IRA Dli MKI.U)

Os melhores Al/rilZ.V
*

As escolas primarias de
Roma e a guerra

Roma, 14 — lA .11. )— O ministro
da Instrucçãò Publica baixou uma por-
lariii ordenando que as escolas prima-
rias commemorcm 110 dia 24 do cor-
rente o anniversario da entrada «la Ha-
lia ua guerra.

S. Paulo-Rio
O GRANDE ENCONTRO

DE "TENNIS"
HONTEM

Realizou-se hontem nos magníficos
conrls do Fluminense F. C. o encontro
dc tennis entre as equipes representa-
Uvas dc S. Paulo e de nossa capital.

O resultado foi uma brilhante e bem
merecida victoria dos jogadores de São
Paulo. Os ires pares do -Estado vizinho,
além «le se acharem num magnífico cs-
lado de training. desenvolveram t.ictica
superior á «los nossos representantes,
William a_ Glauviil, salientaram-se ci-
Ire os visitantes; sobretudo o, primeiro— ex-representante da Universidade d.t
Oxford — mostrou sen grande conheci-
mento, do bello sport, alliaelo a ..uua
bella calma, que punha em evidencia a
efficacia dc seu jogo de colocação,.

Macrcio e Nimbós, obtiveram uma
bella yicloria sobre Lagc e Cruick-
banir.

Os nossos, porém, não estavam f« Ü
zes.

Bello. e Coimbra, cm quem estavam
depositadas as esperanças dos cariocas,
fo.ram balidos 110 primeiro match e 111
que entraram, por William e Grativill.
Nesse certame» i justo que se diga,
Coimbra jogou cem uma falta, no passo
que Hello se mostrou muito a dever á
sua forma habitual.

A' tarde, Hello teve ensejo de exhi-
bir suas qualidades magníficas contra
Macrcio c Erasmo, e Latliam o Whlt-.-,
l.age e Crincksbaulc, lambem ficaram
muito aqticni da espectaliva.

Nosso terceiro par, máo grado os cs-
forço.s de Pcttcrson, não foi 'bem ".uc-
cedido.

At éá ullinia hora não se sabia quem
seria o coiupaiichiro de Petterson...

O movimento dos jogos foi o seguín-
tc: Wilüam-Glauvill batem Hello Coiill-
bra (1x3, 2x6, 8x6; BêHo-CoIníbra ba-
tem l,at'nam-\Vhite 6x4, (ixt; Ilcllo-
Coimbra batem Maercio-Erasino Cxi,
KÍX3; WVilJiaiu-Gluuvilt Oi.(_ciii -Lagc-
Cruiclcsbaiik lix.t, 6x3; Lagc-Crtiisch-
sanlc balein Lathain-Wliile 6x4, úx.|;
í.agc-Crtiicksank batem Macrcio-Erasmo
6x3, (ixi; ¦William-Clauvill batem
Petlcrsoii-William 4x6, 6x1, Cxi: La-
tham-Whitc batem Potterson-WilbVim
Cx.|, .Sxio, liy.4; Mnçrcio-^hrasmo b:i-
tem Pcllcrson -William 6x3, <Sx.|,

¦A i-Qitipe paulista derrotou a carioca
por seis inatchs eonlra tres, obtendo
doze selts contra nove dc\ carioca.

NA AKGENTINA

Congresso operário
catholico

Buenos Aires. i4 (W. .-1.) — Hote
á noite, offcctudr-sc-á, com toda .a so-
I.'unidade-, a cerimonia da Inauguração
do Sexto Congresso dos Centros dos
Operários Catiiolicos.

Comparecerão ao aclo todas ns alias
autoridades ccclesiastic.is, reprosçntan-
tes das autoridades civis o militares,
associados e oonvidados.

«IH» 1» i
NO PARA'

Campeonato de football
Pelem, 14 (.-/. A.)—Teve inicio lio"

lem .n disputa do campeonato «le " 100: •
bali" dn encontro Hadto, saindo vence-
dor o Hrasil Sport, por cinco "goals"
contra dois, do Guarany.

Hoje será disputado o segundo"tualcli".

BRASIL -ARGENTINA

10 nosso addido militar
Buenos Aires. 14 (A, A.) — O capi-

lão Armando Duval, addido militar á
legação do Hrasil. -nesta capital, esteve
cm visita ao Circulo Militar, onde foi
affecluosainciitc recebido pelos mem-
bros da sua directoria o sócios presen-¦les.

•liiiprovisoii-si-, então, uma recepção
r.o addido brasileiro, a quem foi offo-,
recida .uma taça de chanipagttc, falando
por essa oceasião o presidente Riccliicri,
qtte saudou aquelle official da naçfui
irmã, tendo o capilão Durai respondido
em bello improviso,

¦ c 1 « 

DE PORTUGAL
Lisboa. i.|. (A. A.) — Os negocian-

Ics de trapos e lã enviaram uma rc-
presentação ao governo solicitando uu
tariziiçüo para exportar os st-:is ai ti-
gus, por isso que ha falta «le consumo
interno.

.r.isbi'0. 14, (A. A.) — 11 governo
deu autorização para ficarun iváidín*
do no paiz no senhoras dr iiacioiiali-
dade allcmã, casadas eom cidadãos
pOrlUglll....?.

RUA S. JOSE'

MOVEIS A PRESTAÇÕES

TERRA & MAR

Bi-iüiidii Voliolnl
Serviço para boje:
Superior ile dia, capitão Dini/, Luiz

Nunes.
Official dí* dia á Brigada, alferes Joa-

quim Rob>i|lo Fcrrcim.,
Medico dc dia _o hospital, dr. Amcri-

vo Galvão líncno.
Interno dc dia, alícrcs hoaor.irio Car-

los tle Jiozen-ic KnoUi.
rnspècçüo de saude, cTpiíiío dr. Alberto

dc Cnmpos Goulart; tenente dr. Francis-
co ].e«i[to!iIÍuo Gvncalvci Lima e dr. Ame-
rico Galvão Uucno.

l)ía ao _ gabijiclc od.-*nío!o7Ío«\ o cir.ir-
giüo dentist-i Arthur _ Sayão de Morae?.

Musica òc promptítlão, _ faniarra do
regimento dc cavallaria.

Auxiliar ilo official de dia á lírigada,
Emento Vieira Júnior.

Rondam: 110 4" dislricto. tenente Ma-
noel Vieira da Cruz; as patrulhas: aife-
res Antônio Paiva c Scvcnno Carlr-s Vi-
tal;-os 10o c 20o districto»: alferes Luiz
Ignacio Valentim c na Saude, alicies II-
deíonso Coimbra.

Promptidão: na rnvri*la:i;if tenente Ms-
noel Duarte «le Menezes e no 1" bata-
lhão de infanteria, niícres Jo;c dc Mc*
deiroâ Cytnbron Sobrinho.

Guardas: na Amoreisação, alicies X>j;,l-
ma l.'lri?ck; na Conversão, altere? Adria-
no «la Fontoura Mjsscm: 110 Thesouro,
alíc-res Francisco da Silva Caldas e na
Casa da Moeda, alicies Toão Euslaqmo
Teixeira de Sá.

Uniforme, 4".
í? iíí S-'

Corpo do Bombeiros
Serviço para hoje:
Estado maior, tenente S^nio*.
Auxiliar, alferes Pinheiro.
1» soecorro, tenente Te:ueTro c 2° soe-

corro, alícreá Xarciso.
_JIsnobr3S, alicies Atíonso,
Ronda, alferes Gonçalves.
Medico dc prompiídSo, míjor dr. Ií.o-

cha.
Umergcncio, alferes Sebastião e major

dr. VJa:ir.a.
•Uniforme, 5*.

Grande Commissão Portupe-
za Pró-Patria

Comiiumicam-nos: .¦„',_" Mkuiis membros da Grande Lomnns-
são Porliigucza l»rú-Patria são continua-
mente inlcrpellados por anngos seus,
negociantes, indusriacé, ou rcprcsçiilan-
tes commerciaes de -.anos ramos de ne-

(«ócio, sobre as resoluções tomadas pela
Grande Commissão cm relação a ' boy-
cotlage" dos produetos allemães nego-
cados por intermédio do commercio
portuguez em todo o Brasil, c íiomeuda-
mente- nesta capiial.

•V Grande Commissão sente, assim, a
necessidade «le reproduzir a nota (pie foi
publicada cm Iodos us jornaes, 110 dia
C de abril ultimo, c secundo a qual íi-
cava confiada no critério de cada uni
a attitude a seguir neste gravíssimo as-
sunipto. São estos os termos da nota
publicada: ¦"A Grande Comniissão Pro-P.tíra rc-
solveu considerar confirmada a rcsolu-
ção já votada por acclaiíiação na pri-
moira grande reunião da colônia, refe-
rente ti altitude a assumir em relação
aos interesses allemães, abstendo-se, po-
rém, de estabelecer qualquer progranuna
a seguir na pratica de tal altitude, de-
vendo todas as medidas relativas ao
assumpto ficar ao arbítrio de cada um,
porquanto a Commissão Pró-Patria con-
fia no critério f patriotismo dc todns
cs portuguezes que, certamimle, saberão
agir do modo mais conveniente c effi-
càz, segundo as circumstanciàs c guar-
dadas as devidas considerações â ne;t-
tralidade do paiz omle uos achamos."

A mesma Commissão pede-nos ainda
a publicação do seguinte:"Alguns membros da 4* Sub-commis-
são, aos quaes está affecta a missão
da --Propaganda Patriótica'', coinpcnc-
Irados de. seus deveres,-têm agido dis-
(retamente c dc um modo efficaz cm
relação ao caso. Alguns outros, sem
temor de quaesquer circunistancins, têm
procedido de modo assis siguüicaíivo,
dando até publicidade aos seus gestos
de franca hostilidade ao commercio gor-
náutico. A todos os portuguezes cabe,
pois, o dever de seguir o exemplo destes
seus compatriotas, procedendo porém
como lhes convier, o dentro «los limites
indicados na nota da Comniissão Pró-
P.-.tria. O que a todos mais compete
fazer, neslc momento, é cooperar para
quc, no combate travado com a indus-
tria e o commercio dos nossos inimigos
a nossa Palria ganhe, na expansão de
seu intercâmbio com o Brasil, o ter-
reno que porventura seja cedido pelos
nossos competidores vencidos e perse-
guidos."

A*s riiiintas-feirag. Succulenta Feijoada,
Ss ? da m.tr.liã, s« >" CABAÇA CRANDE.

COMO S.\0 JIIATADOS

OS ALLEMÃES EM FRANCA
hoje no Odeon

Colossal stocK de gra-
vatas

Vimos na "A' l.c. Capitalc", á rua «lo
Ouvidor, 1 ór, cerca, de .100 dúzias dc
bcllissiuias gravatas dc seda, que serão
vendidas cm liquidação, de i$3oo a
.IÍ500.

FOKMICIDA PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; cncontra.se
em todas as casas de primeira ordem,
desta capital c de todos os Estados.

fnfp (linho Chocolate, borabom

chocolate, ti jic Bherin» & C*, r. 7 Set, ioí.

MOVIMENTO OPERÁRIO
Symlieato dos Sapateiros

Convidam-se os membros da com-
missão executiva deste syndicato para
tomar parte na reunião quc terá logar
amanhã ás 6 horas da larde, para pre-
enchimento de cargos vagos e tratar
dc outros assumptos de máxima impor-
tancia. Conta-se com a presença de to-
«los os companheiros.

Sedo' social, praça Tiradenles D. 71,
sobrado.

União dos Estivadores-Conforme estava annunciado reuniu-
se hontem cm assembléa a União dos
Estivadores. A ordem do «.lia constava
da leitura do relatório da comniissão
designada par.a conseguir o trabalho da
descarga do kcrozene da "Standard
Oil" e de outras empresas que descar-
regam em varias Ilhas da nossa bahia.

¦A comniissão alludida desobrigou-se
Cabalmente do que lhe íoi confiado, fi-
cando assentado entre ella c os elire-
ctores das referidas empresas a orga-
uização de regulamento dispondo so-
bre o trabalho dos estivadores.

Foram discutidos durante a sessão
vários assumptos, sendo ainda noniea-
ela uma commissão para proceder ao
exame do balancete do .primeiro tri-
mestre do actual exercicio.

Caixa Humanitária dos Te-
dreiros

Em assembléa realizada honlcm, i
farde, a Caixa Humanitária dos Pe-
dreiros elegeu a sua nova directoria,
«itte ficou assim constituída:

Presidente, José Ribeiro de Lentos;
viee_, Jejão Marinoil Otilio; tliesoureiro,
Lúcio Bcncvcnuto; 1° secretario, Al-
fredo Antônio da Silva; 2", Francisco
Bran Quaresma; i° procurador, Con-
rado _ da Silva iRibciro; 2", Francisco
Henrique dos Santos; comniissão de
finanças, Fernando líiniliano Mazztiea,
Álvaro Epaminondas da Cosia. Carlos
da Silva Almeida; commissão hospi-
l.-.leira, Manoel Ignacio de Araujo, José
Ferreira «Ia Silva, Marcos Magno de
Castro, José Balbino Patanhos"; com-
missão de syndieancia: Túlio José Al-
bino Rocha, João Rodrigues da Cunha,
Raymundo Oliveira Miranda, o ü?-
caes: Camilo C. Je Ahneida c José da
Silva.

Esta directoria foi empossada hoa-
lem mciino,

Uma noticia infun-
dada

Circulou não ?ó nesta capi.ai como
na cidade dc Porto Alegre, lc:: Jo até
A Noite dessa cidade, estampado uma
grande _ publicação, que o sr. André
Ghisletti, dc nacionalidade suissa «i
residente cm Paris ha longos annos,
onde é proprietário do Ilolel Bayar.l
(antigo Bavicrc), havia sido preso no
inicio da guerra como espião allemão
e enviado para um campo dc eoncen-
tração, Além dessa, as noticias conti-
nham otilras iincrdades dc muita gra-
vitlade.

O dr. Annibal Varges, clinico nesta
capital e parente do casa) Ghisletti
procurou-nos, contestando tudo quanto
foi affirmado, cxhibindo-nos uma carta
do referido cavalheiro, de março, na
qual diz que, 110 inicio da guerra offc
receu o seu hotel _ á Cruz Vermelha,
sendo o seu offerccimcuto acecito. De-
pois de cerca dc dezoito mezes o esta-
liclcciincnlo lhe foi entregue em per-
feilo eslado.

'Como sc vê as noticias divulgadas
são inveridicas.

Convém aecrcsccntar que, ao relicn-
lar a conflagração, o Hotel P.ayard
tinha innumeros hospedes brasileiros,
aos quaes 6 sr. Ghisletti adcantoii i:n-
portancias para regressarem ao Ürasil.-
Neste sentido 03 mesmos cavalheiros
dislínguidos, fizeram publicar em um
dos jornaes desla capital, um significa-
tivo agradecimento. ,

— * m > t:-_—
A OBBA DOS LADRÕES

Uma limpeza chi vcaxa
A casa da rua Andrade Pertence 1111.

mero 35, _ residência do dr. Leopoldo
Prado, foi visitada pelos ladrões, que,arrombando portas c moveis, não só
levaram roupas como tambem jóias e
objeetos de valor, entre os quaes, ben-
galas e um chapéo de sol com- castão
dc ouro.

A policia do C districto recebeu a
queixa, prometiendo... providenciar !

Por meio de chaves falsas, 03 aniigüM
do alheio audaciosamente penetraria:na residência do sr. Osório José Cat-
doso, na rua da Lapa n, 92,

Quanio puderam apanhar levaram
cllcs, sem conseguir quo a policia 05
levasse lambem.

A Inspectoria de Obras contra as ¦
Seccas terminou, recentemente, a perftv
ração d.t mais Ires poços tubulares no
Estado do Ceará. O primeiro, r.a "Vil-
la -Maria de Lourdes , propriedade do
dr. César Rossas. E' de pequena pra-
fitndielade, pois tem apenas sfim.so, dos
quaes eom.So foram revestidos com
tubos de oito pollegadas. A agua <i de
boa qualidade.

O segundo, na "Villa Simões", pro-
priedade de Antônio Simões de Olivoi-
ra. Tem este poço 19111.00 clc profundi*
dade, sendo revestidos ijm.oo cem tu-
bos de oito pollega.ijs. A descarga ho-
raria è dc cerca de i.eot> litros tpagua
de boa qualidade, cuja columna attin-
ge ii altura máxima dc 4:11.50, estável
nesse nível,

O terceiro, na "Villa Rochinha". -pro-
priedade de Paullno de Oiiveira Rocha.
E' o dc menor profundidade, vista
como. tem _s«5 iSm.so. O reve-stinicn-oj
que foi feito com tubos de oito pollfr
gadas, como dos dois outros, tem ism.oeí
de extensão, A agua é de boa «luatt-í
dade. "
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PATHE
bojb - üm programma grandioso em 8 actos

Novidades senaaciotiaes graças fio .Eclair Jurnal» destacando-ss
n BECi-PÇAO EM PAUIS do Principe ALEXANDRE UA SEKVIA e a
íomosa PlUMElHA CONFEUENCIA DOS REPRESENTANTES DAS
NAÇÕES ALUADAS no Palácio dos Negócios Estrangeiros em Paris

a faortes Savoit edita um entrecho de aventuras em 3 actos:,.

Pever da Vingança
¦^mmm'mm*m*m*

Um grande suecesso de alegria, O MELHOR FILM CÔMICO DE
GÊNERO VAUDEV1LLE representado pelo excellente artista Cumulo
ae lUso. Crit«ca mordaz aos Congressistas. Dois netos de Una sutyra:

S. Ez. Snr. DEPUTADO
I!' um monumento de alegria e ironia flna

E no. gênero sen-
.imental, delicada-
mente interpretada
pelo escol da Fa-
brica Eclair, apre-
senta-se a comedia
cm 2 actos:

—_: ¦!. 
' i ' * iMlfasa^B'~!

__m
cm que são prota-

gorústas Iletiry
Roussel o

Mlle. Kenée Syl-
vaire.

03 maiore3 o molhoroa progrnmmas.
SessOes continuas. Nao lia espera.

o Seu publico, annuncia a próxima_*. -tiuiiiui-ia pararjuinta-tfelra |i4ma "¦premiére" ironsãcionffll.Começarão nesse dia as cxhibições do "Circo
da morte" ou ".A ultima soirée de gala -no
circo Wolkson", um dos mais bem trabo-'liados íilms que nestes últimos tempos têm
sido «lados a apreciar a platéa carioca, uma
das mais exigentes em tal gencro dc espe
etaculos.

¦Rm outro, logar desta folha começamos
hoje á publicar a descripção do empo!,Tin te
film. Para essa publicação, que só termi-
nari aa quarta-feira, cliamamos a attenção
dos leitores.-Com ser uma leitura interessante, pode-rão aquelles que a acompanharem avaliar e
valor do "Circo da morte".

ÜM FILM DE SARDOU, QUINTA-
FEIRA, NO PATHE'

"A mordaça", o celebre e conhecido ro-
mance de Victoric/i Sardott, transportado
para a cinematographia por tres artistas
celebres, será exhibido, uia próxima quinta-
feira, no Patbé.

As tres celebridades ciiicinatograpliicas.
que o interpretam são llcsycria, iAiberto
Collo e E. tíhionc.

PARISIENSE — Depois do suecesso
pouco commum alcançado pelo fllm "Mar-
cella", esta elegante errsa dc espectaculos
não podia offcreccr aos seus freqüentado-
res uma produeção dü menor valor, Foi
por isso que a empresa Staffa resolveu a
"reprise" de jim film que já prendeu a
altcução dos cariocas por muito*) dias. Re
fcrinio-nos ao "Joclcey dra Morte", empo!-
«ante drama cm seis netos, que ato quinta-
•feira próxima altralrá certamente ao Pa-
risiense numerosa massa de espectadores,
quç terão no. próximo dia iS uma "pre-
miére-* sensacional.

PATIIE' — nenry"l"oti.scll, mlle. Rcnéc
Sylvaire c Caniillo ile Kiso são os tres ar-
tistas que dentro de poucas horas começa-
rão a fazer as de'icias da elegante platca do
JPatliú. que annuncia para hoje uni interes-
sante programma novo, contando «io todo
oito actos. i.\lille. Sylvaire c II.. Roussel
appareccm como interpretes da delicada * co-
media sentimental cm dois netos, cd.ção
Eclair, "'Coração singelo", e Camillo «lc Riso
como principal personagem do filin '».
cx. o sr. deputado", cngraçadifsiino vau-
devillc tiinihcm cm dois actos. Serão cxhi-
bidos inda um film dc actualidade "A con-
ferencia dos Alliados em Paris e a recepção
do principe Alexandre r.a mesma cidade',
e "Dever de vingança". "Capolavoro" da
¦Savoia-Fil.n, tres extensos actos dc empol-
cantes aventuras.

*"ODEON — 'Mais um estupendo program-
mn novo offercce hoje acra seus iiinunicros

"habitues" o "chie" salão da Companhia
Ciuematographica. Consta elle de uma co!-
.ecção de films interessantíssimos, como. se-
iam: "Visões da guerra", documento histo-
rico dc grande importância c actualidade,
mostrando como são tratados 03 «prisioneiros
allemãcs na França; "Odcon Actualidatles
n. a", jornal contendo a resenha das ulti-
mas occurrcncias; "Um coração de 20 an-
nos", bello c delicado trabalho da Gaumont,
que tem como protagonista o applattdido
artista Kavarre, creador do "1'automas; "O
idiota", suggestiva peça, cujo principal pa-
pcl cs'.á a carso do distineto actor Signo-
ret.

AVENIDA — A "prcrr.iére" de hoje,
neste confortavíl centro dc. diversões, con-
sta dc um programma cheio de; attracçõcs,
cuja organização está assim feita: '"Flor
de liz", fina comedia de seenas altamente
emocionantes. c:n cuja interpretação realça
como principal figura a fascinarlora artista
Cleo Madrion, que o nosso publico tanto
tem applaudido; "O tenor", extraordinário
drama de intenso amor, em 3 actos. ma»•RÍstralmcntc desempenhados pelo reputado
actor lloliart Ilenlej.,

PARIS — Operando a sua habitual mil.dança de pro_ramma, este querido salãooffercce hoje ens freqüentadores o seguinteestupendo conjunto de esco'hidos films:'Coração de ro aiinos", couiinoventc dra-ma cm _ actos, cheios dos irais ternosepisódios: "Como são Irritados os prisio-ntiros allemãcs na iPrança", íitr. docimicn-
faria da guerra,.dc toda a actualiJade, "O
idiota', emocionante drama, «le seenas nnmais arrebatadoras, jogadas por artistas derenome.

TDEAT, — Tres obras dc arte, todas debrilhante concepção «.* execução, constitui,
rão o -programma novo que hoje começará
a correr no "ecrau" deste conceituado cine.nra. São «dias: "O dever da vingança", cm-
polgaiitc drama cm 5 actos; "Coração siu-
gelo", drama dc suave enredo; cm 2 par.tes; "S. ex. o sr. deputado", hilariante
comedia ein 2 actos, na qual faz o pru-tagouista o estimado artista Camillo deKiso.

ÍRIS — Ma is nm suecesso grandioso estáreservado a este estimado cinema, cujos"habitues" terão hoje as prinmicias di ummagestoso programma consumido dc nada
menos de ia actos. _ repletos de emoção,
São estes os dois films sensacioua-es quehoje representará o ÍRIS — "Marccila",
empolgante drama cm ú actns", 110 qual tern
um de seus brilhantes e nrrcbàtàdores tra-
balhos a laureada c bella flcsperia; "t>
valle da morte", notável obra de Fox, cm
6 vigorosos e intensos netos.

CINEMA PATHE
¦QXTi-ara.___.-_?» __!____.

Uma obra ultra graiuiio_.it!... Vm fi m que representa ura
dispondlo «ie uma fortun.t!...

O nltiuio inonumeuto du arto imitia !...

A MORDAÇA
1'ilm om 5 actos. Itomitnca Uc Viotorloo (.ardou

HEATROS & CINEMAS/
Vt-T. —f

NOTICIAS & RECLAMOS
A FESTA ARTÍSTICA D,E

CLARA WEISS
Como onteciramos, realiza-se logo ú noi-

(e 110 theatro Carlus Oomcs a festa artls-
tica de Clara Weiss, primeiro soprano da
companhia Mnresca.

A "scrata d'onore" da gentil artista,

qttc tem sabido conquistar a sympathia da

platéa .pela leveza que «lá aos papeis que
ae confia  porque Clara alam de pri-
meiro soprano é directora da companhia —

vae constituir o "ciou" da noite dc hoje em
matéria «le lheatro. Além de se tratar do
festival de uma artista que vale maia do

que pesa — ella é do tamanho de uma
«ncirina de quatorze annos, o programma
tem elementos dc sobra para que o Car-
los Comes se encha literalmente. Será re-
ip.-escntada "La rcginclta delle roso", ía-
acudo a beneticiada o papel «le I.ilian, o

principal da querida opereta. Num dos cn-
tecactos Clara, que 6 uma eximia nuisi-
eista, tomará no maestro Mogavcro a batu-
ta para reger a protophoniri ila "liv.*.", c
acompanhada ao piano por este cantará as
loin.-.nzas "Oood byc" "Ama non n';i:i;a",
dr .\Irr.sir_gr,i, c '«Addio" dc '1'osti.

Amclia
üaroncinc,

A COMPANHIA LYRICA VAE
TARA O APOLLO

Termina hoje a temporada da companhia
liri.-n Hi.toli 81 llillm.), 110 thcr.tio l.ynco,' 

t) ultimo espectaculo da companhia, 110
theatro da Guarda Velha, realiza-se co.n a
opera, em 4 actos, de Verdi — liigolctlo,
ninada pelos arii_tas IM.lty. Marturano,
(Mspcranza Clasenti, Uirlo Melocchi,
'frabclti, lí. Fantuzzi, 1
Orlamli, G:i»|iriri c Cilrla bapata.

lim virtude de tet terminado o seu con-
tr.-.to nu l.ynco, a companhia passara a
trabalhar, de amanhã cln doante, uo lheatro
Apollo.

A estréa, oli. tora l( rar corri n opera-
bule, cm 4 mios, dc 1'iu.cicSli — Giocrpiiito,
c..I.i.l.i pelos aiiisins Maria Buldini, Uma
Agozzino, C. Melocchi. Lrrahctti, Bcrgamas*
chi, Marturano. llaroncini, Michclazzo, Or-
landi c Andrioli,

UM FILM DU GUERRA, NO
ODEON

Mudando lioio n .cn programma,
habitualnicntc faz ás seguiuhis feiras, r
kt.üc e querido cinema apresenta entre ou-
tros, ura film de palpitante nclual.ilti.li-.
por constituir documento que de futuro
servirá para illustrai a historia da tremei;.
ilri Rucrra que conflagra quasi todo o Um*
verso. ,

Intitula-se ellc — Como sco tratados os
allcmSci cr, Trança,

v*ne ter o nosso piililico, p.^r esse írl.ii,
ti irlr'-a criacta du tratamento, dn.lo nos sol-
rlados germânicos leitos prisioneiros pelos
francezes*

ter a gargalhada desenfreada nli 110 .Ke>
creio, o feliz theatro da tua do Espirito
íranto.A* rua da Carioca o. 23 acaba dc
íallccer o sr. Caluicl Virgílio y Contreras,
padrasto da actriz F.speranza íris, e «iuo
aqui ficara entregue aos cuidados do dr.
Francisco Diogo, medico quo fez tudo por
salval-o, sem resultado, infelizmente.

U sr. Contreras suecumbiu aos estrago,
da artero-sclcrosc generalizada, c sen en-
terro, dirigido pelos srs. Avellar Tcrcira e
Gemes da. Silva, foi feito por conta da em-
presa José loureiro.

Recebemos delicado cartão do ciuji-
Filmemos da actriz 1'alinyr.i Torres, do
elenco da Companhia do 1'olythcama, ue
l_isboa, e que ora trabalha no Recreio.

 Vamos ter, no I.yrico, para breve, uma
grande festa, .promovida oor alguns membros
ila quarta si.l.-con.missão Pró-Patria, e
ainda com o patrocínio de distiuctas fami-1
lias da nossa sociedade, como tambem dc
frostigiosos elementos da colônia portugueza,
e*n homenagem no apreciado e distinetn
maestro Adolpho Rosa. esse moço acadêmico
d; Coimbra, aue ha seis annos uos visitou, j
e depois dc uma excursão pelo nosso paiz ¦
fixou residência nesta -cidade.

Informa-nos a cômmissão promotora deste
festival, que no programina, que está sendo |
organizado, figura, nlcm da ".Marcha dos
Alliados", uma nova lomposição do maestro .
Rosa, letra c musica, o "Hymno dos Allia-
des", entre outros namoros caprichosaincn.
te escolliíilo?.

lvni breve a iiicrrna. comniissão abrira a
assignaturà Paru este festival, que promette
Eer maia uma manifestação patriótica, como
a nue lia semanas sc realizou, no cruniio de
EanfAiiita.Partiram liontcm para Lisboa, a
bnr.Io do "Amarrou", a conhecida actriz
Oplielia Godinho, irmã da actriz 1-aura
Godiuho, do tlieatro «lc S. .losé, c que
vae contratar-se eni uma das melhores
empresas daquella cidade, conforme con-
vite recebido lia dias.

A actriz Ophclia Godiuho encontrava-
sc nesta capital lia mais de nove annos,
tendo trabalhado com suecesso cm diver-
sas empresas dramática?.

Ao seu embarque, que sc realizou ás 4
lio:;.-*, comparecertim muitos artistas do
S. José c dos outros tlieatros, cs «nines
lhe foram levar saudações e votos de boa
viagem.

Ucalizou-se enbl.arlo ultimo a lesta
organizada pelo actor Dias Harros, que
teve logar uo Grêmio Recreativo I-ttsi-
tar.o. |

Foi levado á scena "O Dote", o bello ]
trabalho de Arthur Azevedo, terminando
o espectaculo com brilhante intcrmciHo.

Us melhores applausos furam pródiga-
H-sados a todos 03 amadores, quo 

'períci-* i
lamente interpretaram os seus papeis. I

Alberto Coiio

jiompa dos .lianuuctes e dos"Garden 'Party", faiscantes
de luz e de rara formosura,
atirando olhalrea tmaliciosos
e furtivos, e por fim o riso,
a alegria comiininicaliva cm
doloroso contraste com ai
inagiias de uma alma ma-
¦terna, que curte _ cm silcn-
cio o seu martyrio, _ appiireu-
latido calma c satisfação.

Eis o que ircis apreciar
rem violentos .ranses de pro-¦funda ilratnaticidade. J'ara
demonstrar o alto valor
desta magistral obra, basta
dizer que a sua luxuosa
montagem e compenso ar-
tistico elevado custaram ií
fabrica Tibcr-Filtns, de Ro-
raa, a importância de 
1.-00.aoo liras, cerca <le
S40 contos da nossa moeda.

A exclusividade para ©
¦Brasil, custou «ia mil liras,
equivalentes a òg contos em
moeda do pais,

A artista HESPERIA,

Os . interpretes, são . as
siiiuniidadcs do palco ita-
liano:"BELLA (HE-9PERIA, a
Tainha da arte; EMILIO
IGHIGNE, o famoso ZA-
I-A-MORT, e AL13ERTU
C01.I.0, ò joven querido
ilas damas, secundados ain-
da por IDA CA1.1.0NI c
IIGNACIÒ LUl'1, que vos
deslumbrarão cm sitccrssi-
vas seenas da alta socieda-
de, reproduzidas com 

' 
todo

o esplendor dn sua riqueza
e magnificência.

A opuléncia dos vcsttta-
rios, a féerie dos salões, as
festas de gala, as recepções
«rlcgantcs, o soberano con-
junto dos faustos e das se-
«litcções femininas. As da-
mas e os' cavalheiros ua

Pasta para os dentes"COLGATE'1
Tubo..... I$400

CAMISARIA E PERFUMARIA

M» _ f.
Ruas do Hospicio n. II e Rosário n.64-Bio
Ml I. GEEOÜLAS

PORTÜGUEZAS
Ramiro Le«o

Al-ITXGO SèUl^JEUJtOIÍ

3 ceroulas por I7ÇD00

Bella Hospeíj»

princínat intenp^ele, rece-
l.cti «la fabrica ediiora. a
quantia de 300 mil liras
para posar 110 film, estre-
ando nesta sua ultima crea-
i;ão, 43 " toileltes
lentes, cada qual
rica e valiosa.

Emílio Ghiona

TURF
â; corrida dc hontem no

Derby
"Ii-terview" levanta o

grande 
"Seis de

Março"
Realizou liontcm o Derby-Club a sua

quinta corrida de temporada, disputando
o Grande Prcmio "Seis de Marco". A
concorrência não foi grand*.', mas houve
animação regular, passando pela casa
das a-postas cerca de oitenta contos. Os
pareôs, transcorridos com lisura, deram
margem a peripécias emocionantes, taes
como as enegrmas do (iranue Prêmio,
e dos par-os Cosmos. Itamaraty, Dois
de Agosto c Dr. Frontin.

O Grande Prêmio "Seis de Março
foi ganho com algum esforço por Inter-
view, sobre Estilhaço, que aproveitando
unia escapada inicial, correu folgado na
frente cerca de dez corpos, resistindo
por isso tenazmente á atropelada do fi-
lho de Tttnus, que só no disianciailp
com elle emparelhou, para vencer ao fi-
nal por meio corpo, dirigido com calma
por E. Kodriguez. Dos restantes^ pare-
llieiros inscriptos, apenas se salientou
Mvsterioso, que apparcccu uo ultimo
percurso, instigado pelo bridão de Mar-
cellino, obtendo a 3" collocação.

Domingos Ferreira repetiu, ainda uma
vez, a sua velha façanha dc joclcey
competente e feliz: ganhou cinco vezes,
montando em seis. Fez com Pajonal
mil lindo doublet, tiiitinpliando egual-
mente com Hstilletc, Jandyra e Argcn-
tino.

A festa spprtiva terminou já com. a
noite escura, mal sc vendo a corrida
dos ani111r.es 110 7" parco.

Kis o resumo da ordem cm qtfr. foram
disputados os parcos e das collocações
obtidas pelos differentes parclheiros
alistados:

i" parco — VELOCIDADE — 1.500
metros. Prêmios: 1:000$ e i*oo$ooo.

13LISS, m. ai., 5 annos,
por Marter Maiigio e Pill
View, do Stiiil Gladiador,
R. Cruz. 52 kilos .... i"

Miss Tlorence; Gibbons, 50 . . . 2°
Feniaiio, D. Ferreira, 32 ... , 3°
Krancia, U. Coutinho, 50 . . ., . 40
S. Clemente, D. .Suarrrz, 50 . . . 5°
Kalila, Zalazat* ._ 6o

Ratcios: liliss cm i", 3õí"oo; dupla
(13), 5-,?700.

Tempo:.99 4I5 '.
Movimento de apostas: 5:9__.$aoo.

2" parco — COSMOS — 1.609 tne-
tros. Pieiaios: 1:200$ c 240$ooo.

PAJONAL, ra. ml., 3
annos, por Old Man e
Pillodcx, do Stud Brasil,
D. Ferreira, 55 kilos . • 1"

Otancr, 1". «"abala, 54 2°
Imagc, D. Vaz, 53 3"
Aragon, Araya, 54 Vo"Não correram 1,-ady Periclcs e Trunfo.

Ratcios: Pajonal em 1", iSÇCoo; du-
pia (13'). 19.100.

Tempo: 106 e|S .
Movimento dc apostas: 9:7-2*1000.

3o parco — PROGRESSO — 1.609
metros. Prêmios: 1:200$ e 240$ooo.

ES;nLLE'l*E,"in.,_ ¦/.., 3
.iiiiiop, por Fox Flycr e
Narclsa, de mine. B. Ma-
chado, D, Ferreira, 52 ki-
los  . 1°

Ganay. Ií. Rodrigttcz, 52 2°
Cangussú, Cl. Ferreira, 52 ... . 3°
Grngoatá, Gibbons, 47 ..... . 4o

Não correram Flaneitr c Uscopcta;
.Ratcios: ilístillctc, em 1", iS$ooo; du-

pia (12), 2o$6oc.
Tempo, 10S i|s ".
"Movimento 

dc apostas, I2ti36$oo.o.

4o parco — ITAMARATY —¦ 1.609
metros — Prêmios: 1:3oo$ooo e 26*0$.

JANDYRA, f„ al„ 5
annos, por Veles e Celcri-
ua, de mmc, B, Machado,
D. Ferreira, 54 kilos.. .. i°

Clalmánt, Micliaels, 54  2"
Voltàlre, IP. Barroso, 52  3"
Il''l:iiiwngo. E. ÍRodrigiScz, «54., .. .r0
Maipu', A. Souza, 54  5o

.Ratcios: Jandyra, em i", 20^200; du-
pia. (25), 30.600,

Tempo, 107 1I5 .
•Movimento de apostas, 13:32fi:Jooo.

5o parco — GRANDE .PRÊMIO
SEIS 'DE MARÇO — 1.750 metros —
Prêmios: 4:ooo$ooo o Soo$$ooo.

I.NTERVBEW, m., ai., 3
annos, por Trinus c Klnby,
do Stud 'Palmeiras, 'K. Ro-
drigues, .6 kilos... ., .. n°

Estilhaço, P. Zabala, 51  2"
Mysterioso, Marcellino, 50  3°

Samaritano, J. Coutiulio, 56.. .. 4_
Guaporé, C. Ferreira, 49,. ... .« 5

/Houli, Gibbons, 56 •• "
lN'ão correu Triumplio.
¦Ratcios: 'Interview, em 1°, li?õoo;

dupla (34), 22?200(.
Tempo, 117 -15 -
Movimento de apostas, 13:351500o,.

6o parco — iDR. FRONTIN — 1.700
metros — Prêmios: 2 :ooo$ooo e 400*?.

ARGENTINO, m. zaino,
4 annos, ,por Delarey c
Gamine, do Stud Brasil, D,
IFerreira, 53 kilos ¦

Espana, Araya, 53 >. •'
Corncob, 'Marcellino, 51 - ••
Zingaro, J. Coutiulio, 55
Hebrca, D. Vaz, 51.-. -
Volup.e-Chasle, Micliacls, 49

.Ratcios: Argentino, tm 1", 44*5*>«*0;
dupla (12), 40S900.

Tompo, 112 _.
Movimento de apostas, 15:93-,000.

7° páreo — iDOÍS DO. AGOSTO —
1609 metros — Prêmios: 1:2uo$ooo «
24O$00O.

PATOWAL, m. ai. 3 **•
nos, por Old Man e Pillo-
dex, do Stud Brasil, Do-
íningos 'Ferreira, 52 kilos

Nyon. J. Coutinho, 55
Hatpin, W. Oliveira, 50
Paranl Michaels, 50
Pistachio, R. Cruz, 52.. .. .. ¦•
Ranipelion, Zabala, 50

Ratcios: Pajonal, em i°, 2;?ooo;
pia (34), "4$6oo.

Tempo,. 107 3I5 •
.Movimento de apostas, 9:610^.000.
Movimento total da casa da poule,

So:550$ooo.
*

AS FINANÇAS DO JOCKEV.
CLUB DE BUENOS AIRES
E' uma nota quasi sensacional a que

cm seguida transcrevemos, extraída de
um jornal tle Buenos Aires. Não púde
haver, é facto, termo de comparação cn-
tre o nosso e o turf portciiho. Seria o
mesmo «|ue pretender traçar um paral-
leio entre a força dc um clepliaute e
a dc uma ptilga. Tão irrisória seria
esta pretenção como aquella; cm. ara-
bos os casos a disparidade se eqüivale.
Mas o que ú facto é que, apezar da
mediocridade do nosso turf, as socieda-
des que o exploram não têm tido gran-
des sttperavils -e sabemos mesmo que
una deilas, 110 exercício passado, aceu-
sou pequeno déficit. -Mas esto déficit,
comparado com o do Jockey Club de
Buenos Aires é nada.

.Leiam o que «Hz aquelle diário ar-
genliiio:"Até agora, eram raras as instituições
do paiz, qualquer ente fosse a sua.na-
tureza, não attingidas pelos effeitos da
intensa crise que nos flagella, e, real*
mente, pódc so affinnar, que, cm mais
dc um desses ratos casos,, a immuni-
dade a que alludimos é mais apparcntc
que *eah . *

Disso nos dá uma prova evidente o
Jockey Club, a quem todo mundo
stippõe a coberto de todo o risco pela
natureza e origem de suas operações;
sem embargo, o balanço animal aceusa
um iíi'/'n'i de 573.658 pesos, moeda
nacional.

De '|ttc 
provém semelhante déficit,

inesperado .pnra mis e inexplicáveis
para outros ? Sem duvida alguma dc
que, apezar de todas as advertências
das circumstancias — certamente bem
claras c reiteradas — se persistiu c sc
persiste na manutenção dos dispciulio-
sos gastos qttc demanda o '«desenvolvi-
mento da raça cavallar", tanto mais
quanto sc adopta esto conceito com dc*
tnasiada amplitude.

Antes de tudo c cm face da aggrava*
ção da crise o (|ue sc tornava iuiprcs-
cindivel cra a abstenção dc certos tV
leresses creados, c pensar-se . unica*
mente uos fundamentos da instituição;
era mister cortar, sem piedade, nos
prêmios clássicos e não clássicos «; na
lista das subvenções. Estas poderão ser
muito favoráveis aos criadores de pur
saiig, porém, trazem ipcsidos omis á
instituição.

Não é súmente por este uiotivo que
o regime.? financeiro íraqueou;. o

"Jockey Club", conto instituição social,
custou e custa muilo caro.

Felizmente, tudo é questão de amol-
dar-se ás circumstancias e sttbmettcr-se
ás suas imposições; o meio niilhão ra-
pidamcittc será recuperado se houver
tino c energia para cortar uo froudo-
sissimo presupposto da instituição. 

'

Estas economia,-) imprescindíveis,
devem ser a pedra angular do program-
ma d:\ nova directoda, que se vae ele-
ger. 1N0 cxlciior 'há exemplos tuagiii-
ficos que devemos imitar e, por outra
lado, já que o Jockey-Club é único .ruuii,
bastava o bom senso, a noção exacta
da realidade, assim como a das respou-
sabilidades que advêni da investidura
desses cargos, para orientar 03 seus dc-
tcnlores na obra «pie têm a cmprchen-
der, sem visar outro interesse que não
o da nggrcnüação, cujos destinos vão
guiar."

5S3

D CAMPEONATO IF DTBALL
O Botafogo e o ^merica derroíamm

os seus competidores

A Coherencia, essa linda palavra que
os povos dc todo o mundo consagram,
nem sempre é tratada com a devida
consideração no3 diversos ramos .atra-
vês dos quacs se desenvolve a activida-
de dos míseros mortaes collocados sob
a égide do rei doa peccatlos, a que sc
convencionou chamar S. Majestade o
Demônio.

Aqui, entre nós/ 110 terreno popular
de "foot-ball", a coherencia anda tão
por baixo como a sua infeliz irmã, a
Lógica,

Nesta ultima já ninguem mais fala.
Torna-se tão ftequente a sua inapplici-
bilidade, que sc não dá fé das peças
que lhe pregam 1

Mas. a Coherencia...
A Coherencia, nas liças cariocas, tem

soffrido profundos abalos, somente com-
prehcndidos por aquelles que ainda se
dão ao luxo dc raciocinar cm assumpto»
escabrosos do "sport" quo nos mandou
a velha Inglaterra. E esses golpes ten-
dem a agçravar-sc I

Ora, vejamos o que se passou hon-
tem no campo do Botafogo, perante
enornie concorrência, na cffectuação da
partida de primeiros "tcam.." entre o
club local, o glorioso campeão de 1910,
e o S. Christovão.

Na primeira parte da luta, os jogado-
res do Botafogo, contra a espectativa
cera!, puzeram em jogo uma accão dc-
cidida e orientada, que, em parallelo
com a do adversário, c dc justiça dizer-
se que a ultrapassou. Etn dois minutos
de contenda, os alvi-negros marcaram
o scu primeiro "goal" e andaram ren-
tes em repetir o feito succttlcuto par
varias outras vezes. Conititilo, fizeram
um ponto e nesse ponto sc cifrou a sua
superioridade sobro .1 representação rt-
vai, quando finalizou o primeiro meio-
tempo.

No segundo período trocaram-se ra-
dicalmente os papeis. Se os do Botafo-
go obtiveram vantagens tcchnicas na
parto precedente, os do S. Christovão
obtivcrara-n'aa mais ' 

pronunciadas nes-
ta ultima, Pódc-se dizer sem receio qttc
o Botafogo raramente andou pelas im-
mediações das 'linhas dc "goal" anta-
gonicas.

Vamos agora passar cm ligeira revis-
ta os grupos cmliatcntes. O do São
Christovão parcccit-nos o mesmo con-
junto veloz, homogêneo c combinado,
que anda mcttcnilo medo aos concor-
rentes nesta temporada cheia de tão
lindas promessas.

O do Botafogo, com a exclusão dos
elementos britannicos, Clapsol c Mas-
son, por Léo c Vadinho, ¦melhorou sen-
sivrelmcittc, mostrando-nos uma linha
offensiva mais orientada o cíficíentc.

A linha de liatvcs está ainda fraca,
sendo Jones o seu melhor componente,
Os backs são firmes e destemidos —
a firmeza dc Wip-aud vae a calhar no
denodo de Osny, Em acluação collc-
ctiva, a equipa deixa a desejar. A sua
reconstituição é deveras recente para
que se lhe tenha o direito de exigir por
agora essa cohcsão.

O jogo foi iniciado, sob a direcção
do sr. Tttlk. do Kio Cirickct, ás 3.40
da tarde. A saida pertenceu ao Bota-
fogo. 'Aos dois minutos, Teague, cent-cr-
hali, aproveitando-se de optima emef-
gencia, adquire o 'primeiro goal do Bo-
tafogo, com vigoroso shot.

Atacando com pertinácia o tcam alvi-
negro, mais um coiil é feito por elle,
Marcou-o Aloysio. Uma decepção esta-
va reservada aos sócios da sociedade
colhida pelo beneficio: o juiz, aliás
com acerto, considerou o goal olfsidc.
Depois de um forte shot de Menezes
que resalta na trave, Léo recebe a ri -
batida mas, com uma cabeçada, põe
a bola por sobre o 1700/. Muitas e pe-
rigosas investidas do Botafogo s".o oli-
servadas. Raramente são ellas cortada.
po rotttras do S. Christovão. Sylvio,
deste, achava-sc num de seus ntácn dias

No segundo meio tempo o pape! dos
contendores trocou-se.

Parece ate moda essa troca de tijtt-
ra I Em quasi todos os jogos deste
anno — do3 poucos effcctuados - •
isso é um tal e qual de demoa-
stração de chie sportivo. 1. assim
sendo o São Christovão apossa-se
do terreno, rival, obrigando os seus de-
fensores a uma coturacção notável nas
linhas que occttpavam. Repercutiu essa
phase no primeiro goal de S. Christo-
vão, do qual se fez autor Sylvio, aos
dez minutos <le peleja, emendando utn
centro de Pederneiras, Dahi por deante
as investidas dos rapazes visitantes to-
ram se accentuando com perigo, dei-
xanilo o.s adversários de transpòr-llics
o campo durante largo tcmpti.

O juiz pune um foul oceasionado [>nr
um pontai-pé intencional dc Rollo solirn
Jones, infracção que, a nosso ver, dc-
veria merecer üm correctivo mais ener-
gico qttc ura frce-kicfc.

Esperava-se que o empate persistisse
até o termo da luta 011 o S. Christo-
vão o desequilibrasse em scu proveito.
Mas tal não aconteceu.

Faltando seis minutos para o final,
o Botafogo carrega sobre o goal con-
trario, c, dc uni centro magnífico de
Adindo, Menezes vasa o derradeiro
posto inimigo. As demonstrações ilr:
regosijo dos sympathicos do Botafogo
sc intensificaram ao delirio, principal*
mente pelo inesperado do lance.

A partida terminou ás 5.12 cor;: .1
victoria dos locaes por 2x1.

Os teams eram os seguintes.
Botafogo: — Cyro; Wiggaud c Os-

my; Jones, Tcagne c Pullen; Menezes,
Aloysio, Vadinho, Léo e Arlindo.

S. Christovão: — Cardoso; Moitmho
e Rubens; Sebastião, Cantuaria e Lo-
wcrcít; Pederneiras, Heitor, ..aluna,
Rollo e Sylvio,
Movimento da prova: — Saída. Bota-
fogo, 3.40; 1° goal, Botafogo, Tcagne,
3.42; meio-tempo, 4.20; saida, São
Christovão, 4.32; i" goal, S. Christo-
vão, Sylvio, 4.52: r:" goal, Botafogo,
Menezes, 5.0; Final, Botafogo, 2x1,
5.ic

O S. Cristóvão ies tres corners e o
Botafogo dois.

Nos segundos teams venceu ainda o
Botafogo por 4 goals a 2.

* * *
O AMERICA VBJÍOK

O ANDARAU«
No outro encontro de campeonato,

realizado no campo «lo Andarhy entro
esto club c o America, venceu o Ame-
rica por 2x0 nos primeiros füilMlí n
i.ixi nos segundos.

RHUM

VIDA

EM

DE
Ernesto Souza
Com Iodo, Glyce-
vinil ellypophos-
phi.os de Cálcio

c Sódio
Tratamento cer-

to das Bron-
cliites, Asthma,

\/in__nC- Tuberculose
VlUnUopulmonar, rachi-

tismo.
TÔNICO PODEROSO

OTtAXÁDO ^0.--l° dc Marco 1*1
¦*_-_.¦ f^JjMJtMXfmmmV&mmXmmmW

EM NIOTHBROI
Instituto Histórico o ÍJco»

gruiiliico
Realiza-se lioje, ás S horas da noite,

¦na sédc da Sociedade B. Amparo, Opir-
rario, cm Nictlieroy, a cerimonia da
posse da nova directoria do Instituto
Historio c Geographico Fluminense.

diffç-
mais Unica e

Verdadeira cur.i da
on

qaebradnra

m_<

Vinde ver, e
saireia

extasiados!...

mPSri°.i*Mm
m._IM.UU.* F,T,F,Cn-RIOA

NUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE

SEM OPEHAÇAO, nor. meio «1:.. CINTA
No grande estabelecimento uo 1'roícssor l.Aí/.iv

TiíN'[ toilos os .ipparellios são fabricados sub mc-
d Ida, conforme o caso c u enfermidade, # não tendo
nenhuma mola ile ferra, sao leves c in vi si veis, garan-
Lindo uma contenção suave e perfeita, tambem das
ncrtiins as mais volumosas [podendo, o doente tra-
halhar, faxer exercícios de evrauastica ou cquitaçao,
ficr.iulo comi.lctaraente curado, sein operação nl-
guma. As pessoas q"e soffrem da Hérnia escrevam
lioje mesmo ao 1'roí. Lazzariní, afim de obter o Ira*
tamento gratuito.

CURAS
Consulta «Ias
9 ás 13 o

tias a ás 5.
O domingo
até meio

dia.
1M0 Ui. JANFIHO-LAI-GO DE S. FRANGISOO N. 43

Sociaes
DAJAS INTIMAS

1'açsa hoje o anniversario
conceituado capitalista,

natalieio

ele-

DOAS MATINl.ES ClllCS,
TRIAN0N

(1 Tri.inon vr.c ilnr n*otn*o pr.r-.i a nofnn
si.eicilade cIir.-.iiic tor mais aimudados cn-
centros. ,. .. .

lista scaiano, n comnanlua aue Alcxanilre'A_ev«*.lo ilir.cr- inaii.ur,. as wat/iirVí da moda
ira confortável boile da Avenida. .

l''--v. c-pect.ictilos rcal.zar-sc-!.o lis quin*
t!,-..'i:ir;.5 c salibailof, com .-.s respectivas «lc*
iir.niinnçi.cs «lc iimíi.iíci ri'Jr*í c blanclics,
cada qual obedeccnUo ia siiRgcstôci artisli-
..vs rl.'5 .eus tiliilriE. Devera, ccrtanicute,
ulerrr.çnr suecesso ceí.is 'maliníes.

RECITA DE AUTORES
]¦.' amanhã que fo realiza, no S. redro,

a récir.i «loi autores «In iio],u!;ir revista —
Meu boi vwrrcu, cn espectaculo completo,
sob os auspícios da brande Cômmissão Vor-
tugucÃa Pró-Patria,

D intermédio c attraente .' dcllc podemos
cilr.r lindas provas miisicacs. pelos nrtistns
Maria lteticvcntc. Lola Iliir'.-.. Isabel ler-
.«ira rr I-,iilr.ro Atacid; monoloiío intercss.in*
tr nor CuilliiTine Kocha; versos, do Arthur
Azevedo, pelo i.ctor l_.iil.io Abreu; viwsos,
dc I. 1'raxeiles, pelo a:tor Jtartins Veiga!
nonologo Ccníerencia pulo actor Uduardo
iciic; vtríos, «!o ntitor-aclor João Uarbosai
monólogo, nela actriz *',.r:ili Nobre; cantos
regionaes, do sul, nrlo :.c;,.'.- Henrique Ciu:-
ves: vrrios, «tc Criliinl ltiliciro, pdo actor
Heyinldo, e uina suruiesa, por iria dos

O espectaculo comcearü ár. 8.1'4. c in"!0
dr, rcceiUi bruta •-'¦as dcstinaiios i Cruí W-
iroltia Portugueza.

COMPANHIA PALMYRA BASTOS
O exito quo vae constituindo a nctttal

temporada <la companhia Palmyrn llastos,
tio Palacc-Thcatrc, será hoje augnicutado
com ii representação da linda opereta de
l''r:.nz I.cliar — CViiiie ifrt. /.n..rmt'iir.;1., a
mie aquella troupc dá o mais crcclleutc des-
cmpcniio. , ,. ,.Com esse espectaculo, da a cooipaiinta o
sua tetecira recita de assignaturà.

O CARTAZ DO DIA
NOS TITIvlTKOS

VARIAS
Das revistas qttc nos ultimos anuo

x.rarn ao Uio as companlins
.rou-

portuguezas,
das mais ra*

O Apollo,•.'So, todaa as
cra o próprio
de liio lar.cr

a Oc capote c ler.ço fez umà
p«Jis e proveilosas carrc.rnr
ende cila se representou, c
noite, sc encliia á ci.lia e
jiublica que se encarresavo
u reclame*.

Agora, v.-,e dar-se a mesma coi?.i, a ço-
hieear já depois dc amanha, r.o Recreio,
ond. o famigerada Pc capote c fenço laz
sua estréa pcia mcsni» companhia J^tias.
oue nqul a deu cm primeira. -nao.

Aquelle formidável cabo Ir ys o, que no
Sio deixou tr.o bellas rccord-ieucs. vae re-
tpp.irer.-er com ioda n sua icrvc. coai t-otla
a «ua gruçai o q;.c quer -dizer que vasios

A 1*01,1.0 — A companhia Ruas realiza
hoje sou ultimo espectaculo -oeste theatro,
pois de amanhã cm diante passará a trãba*
Hi.ir im Recreio.

A despedida tio Apollo far-se-ú com a
popular revista luso-brasüeíra — Vado c
maxixe, cuja reprise tom constituído <\\m
Rr-antle suecesso, não só devido á remode-
lação par que passou a poça, como pela
grande attracção que ora constitue a no-
vidade de ser o papel de um dos compa*
dres desempcnnltado paio applnudido canço-
netisto brasileiro Geraldo Magalhães.

RCTUBMCA — A grande . e-;celle:i'e
contpanhia do American Circttst apresenta
hoje, além <lcs números mais importantes
do sou vasto repertório, tuna novidade sen-
sacicytal. Pela primeira vez, serão apresen-
tado» os dois celebres leões selvagens, ea-
çados na África, quando ji bastantes des* I
cn vai vidos, o une tornou impossível domos-.
tiçal-05 ate hoje. O scu primeiro dono foi
viclima dc sua «üMdacia, sendo devorado
na janh.

O American Circus adquiriu o;;es am-
maes somente para exposição, mas o capi-
tão fusinc valorosanictite se presta a entrar
na jaula, na presença do publico._

Vae scr u:n «especUculo verdade!ram-ente
crirocic-iantc, o dc hoje, no Republica.

?. JO?!!' — O gaúcho, a peça dc cos-
tumes rio-grandenses, -dos conhecidos es-
criptores llicatr.u.. ltnrrl Pederneiras c T,ui_r
Peixoto, conscgir-u agradar oos freqüenta-
riores Jo S. José.

Diariamente ali affluc uma numerosa con-

xo iii:\Tii:mio

A dynamite será um meio de
resolver velhas questões?

No predio n. ii «la run Bomfim, no
Realengo, explodir, uma bomba, que
havia sido colloeada por mãos crimino*
sas, na janella daquella cnsa, onde rc-
side o sr. Francisco dc Almeida Couto
Sri.xns, seu proprietário. O sr. Couto
Seixas i estafeta dos Tcle.trrijilios.

A explosão da bamba causou sérios
cstrnçtos na cozinha «lo sr. Couto Sei-
xas. Um (los tijolos da janella foi nr-
rentessailo com violência solire a criniri
«lesse senhor e, por certo, se elle ali
se encontrasse teria sido íitor^o.

Em sua casa achavatu-sc seu irmão
c uma empregada menor, sendo que
aquella, com o susto, caiu, qttns: liixnu-
do um braço.

A policia «lo z,;" districto teve quei-
xa por parte do sr. Couto Scirxas, que
declarou que ha tempos tivera um attri*
cto, por questões de dinheiro, com o
pedreiro José I.ari-.cirão.

A policia tio 25". cffccttiando dili-
encias, prendeu hontem Lanveirno, ás
horas da tarde e vae iiitcrrogal-o.
O sr. Seixas julga-se seriamente

meaçado por Lameirão c pediu garan-
lias de viria á p. 

"

correncia dc espectadores, que uão sc can*
sam de opplaudir outores -e adores.

Hoje, nas tres scs?0_í, repete-se O (jaú'
cho,

S. iPi-DRO — Continua em sua carreira
victoriosa, no pa.co do S. Pedro, a cnçra-
çodÍ3SÍma e original revista de l.nul Pe-
derneiras c J. Praxedes — Meu i>ji mer-
reu.

A peça tem. na realidade, elementos dc
sobra para justificar o siiccesso alcançado,
que dir*se*ia augmentar dia o dia.¦1'ntrc cs números dc mais e*cito, destaca-
s,*. o imponente (lc?file das nações aluadas
cru honra de Portugal.

TR1AX0N — A reabertura «lo Trianon
r: uma das notas do dia, era nrrsso -.ucio
theatral.

Coiiipletarncntt. reformado, o clrçtanto
t!ieatro da avenida Kio Branco está se tor-
nando ponto obrigatório de rendís-voiu da
nossa sociedade elegante.

M bem feliz íoi a inspiração .lo distincto
artiçta Alexandre Arcvcdo, cseoíhcndo para
a estría de sua companlra. naquelle tiiea*
tro. a íntcressnnte e attraent-e conicd*a-
rjr.iíer:'.',',* òe 1'ienc Weber — Vinte dias
d jcmtra, nue sc repete lioie, nas duas ses-
sõc3 da noil;. cm vista .'.o grande agrado
cora qae foi rcee'oi.1- pcio nosso publico,

OS yi'!' SlOllBBH XA SA\-
J.V CASA

X"iu;i victiniti ilos iiiitoino-
veis

Tara «ma dns enfermarias da Santa
Casa foi removido r.o dia 9 do correu-
te, sem fala, victíma de 11111 automóvel,
11111 indivíduo de côr branca c que mais
tarde foi reconhecido pela própria mãe
como sendo Auronio Joaquim dr-s¦Santos, de 5.1 annos e residente á rna
Uiomaz Coelho 11. .-ru.

liontcm, vciu n infeliz, após atrozes
soffnmentos, a failecer, sendo scu ra-
driver removido para o Necrotério,
onde o dr. Diogenes i._mpaio, medico
legisla procedeu a autópsia, atteitándo
como "causa mortis'1 traumatisníú cra-
ncano.

ü enterro da victíma da fúria dos
automóveis foi feito hontetn, á tarde,
na nccropole de S. Francisco Xavier.

-MIM» •?*•¦- -O»-(St»

ÚLTIMOS MODELOS
; novidades

cm cliapéos pnra scirnoras.
CASA AGUiIAR. K. T'HUA'H.U, 13

M. .:;5«),
m c wm • ¦"¦ ¦—

Siiiipr

XO.-J (1MAIAS

UM PItM SKNSACIONAI. NO
PARIS.T-JSE

A Knrce^a S-affn, scrr.*-:e ÍnfatÍR_iv<_!

XO MAU
Desastre cnsunl'Hontem, pela manhã, quar.do a bor-

do da lancha de pesca Avante seu tri-
pulantc Domingos Francisco Manitics
procurava engatar no arame ao mas-
tro o prio de descarga, fel-o com tanta
infelicidade, quo o mesmo caiu, feriu-
do-o gravemente r.a cabeça.

Communicado o facto á Policia Ma-
ritima, esta fez transportar o infeliz
para terra, onde foi medicado pela As-
sistencia, que o removeu cm seguida
para a Santa Cnsa.

— rn. mm «1 ¦_»
,» . 1- 1 A melhor é a¦vlassaoe Tomate-^rpan,,ia

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
(Cnato irum a rua dos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

e METAES
O C0N-.JSSa.ADO_

O sr. Flciliins eiu Floria-
uoiiolis

Florianópolis, 14 — (A.- A.. — Che-
garam hoje a esta capital o capitão de
fragata Thiers Fleming c o capitão Go-
dotredo Oliveira, ajudante de ordens
tio coronel Fclippc Schmidt, governador
do Estado.

mmm-mmm mm

debilidade
,0 ortopc-

Obesidade, ventre ca ido, rins moveis, dores rhenmaücas, eciatic.a,
nervosa curada com especiaes c modernos nppárclbos electricos, Repartiçi•dica para senhoras, dirigida por uma da nia especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pedidos a (.'asa enviará 11111 professor
orthòpedico ás seguintes cidades DMMiü llOIüZO.Vri., Hotel Avenida,
«is üins 21. UU, _*«. 2-1 c 25 corrente. OURO PRETO, Grande
Hotel os dias 27 «* 2S corrente, ti .11*17, DK FtVHA, Hotel Kio
Uc Üniiciro, os dias 30 o Ul o Io d.- junho uro.viniò vindouro.

-•nw-M-__m.T_i-_wKmuuiwmmásnmmjammmmmmSemrirr i  ——i5r_o-.v

Tmoz
1. *ot ErneSJoSowa

Tomco
OOS NERVOS

NEURASTHÉNÍA
rtl/IC K.lílTO

íJonicooo Estômago
DYSPEPSIA
ENXAQUECA

Tomco
00 iriTESTino
EMTERITE
EM t/E/riCULO CAÜAAtlTB

OE <\',EUS5il E AN!2

ÊÉm.

Kí>(_ljfí_l

GRANADO i C. — 1 Se ms-jo, 14.
iimj _> <pw__j. ea—¦ ¦ '""

EXEllCICIOS ".nlixai;es

X'in "rahl" ile lufantería .
Florianópolis, 14 — (A. A.) — .Xo"rnid" de infanteria, honteni realiza-

do, por iniciativa do Tiro 11. ,|o. obteve
o. primeiro logar tttu sargento da Força
Policial.

...«a-t» «a • tm

S. Karünho do Porto
dc peüso.ueiras a pirtn-
ATE' A UMA HORA.

familias —KUA DOS

E
..'.¦rr t cr

Conservai" Alimentícias,
uu 1 a 1 tu-, -——*

BA.VCO DO r.RASHi

Floriam.iiolis vae ter unia
1 ' 

nEcncia
Florianópolis, 14— ÇA. A.) —Causou

hoa impressão a noticia da prc.xima
installação aqui de uma agr-ucia do
B.-.nco do Brasil. ,

li; mil -i..zer.t_i5 pessoas ja se utill-
saram do gabinete que a Casa Vicitas,
Ú rua da Quitanda n. 99, insUHou na
sua scC-jão de óptica para exame rigoroso
e gratuito da vista c determinação do
grúo exacto que cada pes-roa examinada
deve usar.

Da utilidade desse cxõme rio c neces-
sario encarecer a vantagem, pois muita
pente, por ignorância do Rrio das lentes
de que se deve servir, tem vísto asgri-
v;_r-se de dia para dia ti fraqueza do or-
gâo visual e nio são poucas as pessoas
que ve.o mesmo motivo tém chegado á
cegueira.

C_sri c.;.c.*!nl
prucz.1 ABERTA
Tem gabinetes para
ARCOS N. 3,

O ACLTDE "OE CATC
Nineuem pretenflen nrrom-

Fortaleza, 14 — (A, A.) — Está ve-
¦ificado que uão se «juiz arroraoar o
'...-tide dc Catú, tendo sido apenas nher-
.0 11111 3r.n_rridi-.uro.. As autoridades dc-
•am as necessárias providencias sobre
i caso.

i-o-a» 

POR CAUSA DO F00TI5.HI.

Onin da barreira c fractu-
rou o crunco

Distraído com ns evoluções de tuna
partida sensacional que realizava hon-
tem, ti tarde, o America Football Club,
..111 menino, de cerca de 13 annos de
edade, esqueceu que estava sobre peri-
prosa ribanceira do morro qttc fica em
írente ri run Campos Salles, 110 Haddo-
cl: I.obo.

Um movimento dc cutliusiasiuo c o
pequeno, escorregando, despencou do
alto, vindo íracturar a cabeça uo solo.

ilim estado grave íoi removido pela
poliein do 15o districto pnra a Santa
Casn de .Misericórdia, depois de receber
os primeiros curativos uo l'o;lo Central
de Assistência.

O commissario «le serviço apenas
constituiu _;.ber que a viclima mora na
cnsa u. s da rua Francisco Eugcnio
11. '315.

——^-rn-aa 1 —

_________________
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1 cr tt=a a coinmiT.iorac,
tr.lkin.

MUITO GRAVE
O exame dn vista só deve scr feito pnr

pessoa muito habilitada; caso^ contrario, ?erá
d<_ gravipstinai consenuencias. A Casa
Vieiia**. assume toda c qualquer respon*
sabilidade pelos exames cffe:tuado3 no seu
gabinete, ú rua da Quitanda n. 99.

_-«?
XA IUJA Dil S. PEDRO

COOVKltATIVA MILITAR UO
ÜHASIIi

Haverá lioje uma assem-
bliSn

Rcali.to-se hoje, ás .. horas da tarde,
no salão nobre do Club Militar, á ave-
nida Rio Branco, uma ãssembléa Bcral
da Cooperativa Militar do Brasil, para

d.
eleição do novo conselho c

assuniptos de interesse da socie-

íprcsentíÇao «to relatório, parecer

mais
dade.

Colhido por 11111 auto
Ao passar hontetn, á tarde, pela rua

de S. Pedro, o auto n. 2.740 atropelou
o menor de 10 annos Antônio Ries.
residente no 11. 2S da mesma rua, furin-
do-o em diversas partes do corpo.

A Assistência medicou-o, deixando-o
etn tratamento em sua residência.

O chauffeur do auto, Euripedcs Ma-
ria ferreira, foi preso e autuado em
flagrante no _" districto.inaa_>-o«3^M.

Qurm quizer lêr sempre as ultimas
novidades é só r.a cnsa Braz I.auria,
agente -.er». da ATI.A.ÍTIDA.

?S, RUA GONÇALVES DIAS. 78
Entre Ouvidor e Rosário

¦*-a_^_»--*c_!>-«ft*-«;i"JORNAL DAS MOCAS''
Essa revista, que já se ir.ipoz ao

mundo teminino, circulará amanhã, tra-
zendo interessante texto em que figu-
ram producções literárias tle valor,
além dc uma -cuidada secção. infantil,
instantâneo., etc.

¦nsl-*'-»__C>-*t__--S~i

ilo
eomincndador -\n-

tonio dos Santos
Carvalho, chefe das
officinas da lfundi-
:âo Indigcna, da
inril é sócio,

Trabalhador in-
r a 11 sn vel e possui-
Jor de apreciáveis
[ualidades, tem o
romiiiendador Car-
\allio se imposto á
c*.ti:na dc todos que
delle se ar.pro.xi-
liam, e que terão,
assim, ensejo do
testctnuuhardhe o
jtihilo que lhes

o da sua data ua-

Passa hoje a «lata íialalicia do -rir. Ilcn-
ritpie Gonçalves da Cunha, nosso aclivo cor-
respondente cm retropolis.

Tor motivo do anniversario do díslincto
moço, que c tambem sttb-delcgado de policia
na cidade serrana, amigos c companheiros
.-.ir-llie-áo hoje si_r.iiier.riva man.ifcstaçüo
para .1 cnlrtgri de custoso u.irr.o»

, • *
Vazem annos I").:c:

a sra. .1. 1'auaia Lenão de Almeida,
esposa do major l.eltao de Almeidaj secre-
tr.rio do Orcrnlo Itio Urandcnsc do Morte;

mlle. Alzirn Silva, írllia d.) capitão i
Manoel José; da Silva;

__ o dr. ALrico Damasio, dtstmcto clinico
cm Icarahy] ,

o major José Izidro Teixeira í.cite,
fiscal do imposto de consumo tio i.stauo do
Rio, residente em Maxamboinba;

 o tenente João Albertino Damasccno,
funecionario da Casa de Detenção!

o menino lísdras, filho do capitão Mau*
r_iio Moscoso, funecionario postal.;

o sr. Casemíro ítopos da Silva, empre-
gado no commcrcio;

mlle. Marictla Pimenta!
o nc&demico Godnfrcdo Barbariz, filho

do maior lírnesto Barbariz.
o pharmacoutico Albino iíe Almeida

Cardoso, acreditado netrociante desta praga;
 o sr. Emilio I-tamos, funecionario da

Armada.

COXFEKKXClÁs
_\li.-*s. Uuth Rotise, socretaría-viajante da

Associação Chr.síã dc Moços, realizará, lio-
jc, ás 8 horas da noite, na sede daquella osso.
ciação, á rua da Quitanda n. 47, uma im*
poi tante conferência, cujo thema C* o sc*
guinte: — "As moças estudantes c a guerra
actual".

COMMERCIO
Rio, 13 de maio dc iqKJ.

NOTAS DO DIA
Ilfrje, 00 meio dia, deverá, realizar-sc a

Ãssembléa da Companhia -Administraçüo Ga-
rantida; á 1 hora da tarde, as da .Socie*
ilnde Anonyma Fabrica Ilurliiiianii e. da
Companhia Industrial Santo Ipnacto; ás s
liorarí da tarde, a da Cooperativa Militar,
do Brasil, e írs 7 horas da noitCi a ".la
sociedade anotiynu Casa I,cuzingcr,

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Companhia dc lüação c Tecidos S. l'e!!f,

dia 16, á : hora.
Companhia Morro da '.Mina, dia ir, á i

hora.
Ilanco do Jlr.isü, dia so, á i hora.
Companhia Usinas de 1'rodi.ctoa Chiii-.*

cos, dia 20, iii 2 horas.
Companhia de Seguros de Vida "Guana-

bara", «lia so. ás 3 líoras.
Sociedade Brasil Mercantil, dia rr:, ás .j

horas.
Empresa Atito-Avrrnlla, di» 24. áj 2 Iro-

ras.
Çompanliia listradas de Ferro ^:)rocJte

do llrasil, dra 27, ál 2 liuras.
Socie.lade anonyma Casa Colombo, dia 30,

á 1 hora.
Companhia Pre,Irai c rle Saneamento ilo

Rio de Janeiro, dia ;m, á 1 hora,
Companhia Siderurgica Brasileira, dia 30,

ás 1 hora.'Çompanliia Propriedades Fluminenses, «lia
31, & 1 hera.

REUNIÃO 1)I_ ORRDOnBS
Fallençia de Standard Oil Compan. o"

Brasil, dia ^9. ás 3 horas.
Fallençia «lc II. Rabello S C, dia jo, i
hora.

CONCORRÊNCIAS
AXNI-.VCIAI-.1S

Na Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc maclunas diversas,
dia 15, ao iiiei,') dia,

Directoria Geral rlc Obras e Viação <la
Prefeitura, rara. construcçilo rio uni pon-«tilliâo na rua 'Miguel de l?rias» dia i3, ás

lir.rr.s.
Direcloria Ccral de Ol.rrrr. e Viação da

Prefeitura, para illuminatiio ck-etrica, publí*
ci e particular da ilha de raqueta, d a 23,
is. i lli/.-a.

CENTRO C0M_.I1 .ROÍA 1«
CKRBAEÍ.

DK

Cotações scinaiiacs, de accordo com a
forma approvada em ãssembléa *.c*r.il d.
dc setembra dc 1909;

VIAJANTES
Em companhia

Othon Braga regre
!«> raí>idii paulista.

Sll-l
hoje

família, o major
oara Piquete', pc

—a *m> *tm% moJtp^MWmm

Gottas Virtuosas «lc Emes-
to Souza

Curam hemorrhoides, males do utero.
ovarios, urinas e s própria Cystite.

LEIAM AMANHÃ O"JORNAL DAS MOÇAS"
Summario:
Mez de Maria, cerca >le 50 instanta-

nco3 dc gentis devotas encaminhando-
se para as egrejas do Engenho Velho,
Meyer. e Sr.nio Affonso.

Mr-, lvDMOND desvendando o futuro
das mocas cariocas.

O NOIVADO DE HELENA, de An-
tonio Torres, o Joven Encantador, e
uma série de concursos iiioilernissinros.

Modas, conios inf..iitis, c ampla col*
laeoracão literária escolhida.

Toda moça deve ler o Jornal das Mo-
(as. (R.tr-.rt

Prffoi para lotes; Mínimo Maxim,

100 kilos

Arroz nacional, esp, so$ooo a 53S400Ui.lo idem, superior , .|o$ooo a 4.!S.|.,.
Dito idem, bo:n. , .13S400 a $(*$7'A>Diio idem, regular . 3o$ooo a ,H?rooDito idem do Norte
branco 3O$0Q0 a 3*3|700Dito idem do Morte, ra- V
jado a8$.[ao a 3í$;ooDiio agulha, estrangeiro,
de 1" «joínot a <j:Í7»o,

Dit.i idem, de rr' . .\.';o ha
Dito inglez 30$;oo íí, 3?? fooFarinha de mandioca,

dc Porta Alegre:
Çiossa ....... Não lia
Especial ,-i_*$5ao a ..-¦-¦**•
Tina. .«'••'«, t .í-jS/OO a .11 -T—***»
Pedcirada r.S$i)oo ,i -:¦.>..rr»

Farinha dc manduca,
dc Laguna:

Grossa 'o$ooo a »:$•.;>»
Keijao «le Porto A-legra _.'5$í*o6 a sí-Cr^
Dito idem. da terra. Não ha
Lírio idem, de Santa

Çatharina i6$7oa n jíS;o3
Feijão manteiga, nac. j.tS.íou a _'õí;n-*
Dito dc cõrca dtv., idem -20$ooo a 3ú$coo
Dito mulatinho, idem. _;o$ooo ;i zü$7li'>
DUo amendoim, idem. a6$-roo a 3-jJüoh
Dito branco, idéin. , 405000 a «tiS?'-*
Dito vermelho, idem. ao$ooo a ^j$3;tl>
Dito enxofre, Ídem, 23$300 a -'oS;o->
Dita branco, estrangeiro «04íuoo a oC.S_jít"
Dito amendoim, ídem. ooíuoo .1 p4$o"*i
Dito fradinho, estranu* <i;$íioo a ;o$->;íi>
Milho utnarello da icna n-.no a i.l?.!'."
Dito branco da terra, 1. ^j a i^"1'"
Milho mixto, idem . iis.on a i-$5o.i
Dito umareüo, «lo Norte N*So lia
Cangíca ,io$aou ;t 33v-"-'*
Alpisla naciüt_<il , . g^Joon a $(>$j-j
Dita estrangeira. . N'á** ha
Farello de tr gu . , 8$cno a _.:*_.. »
Amendoim era casca. _C}j»o a e8$ooo
Trcinrrcos 15.000 a I5ÍS.'»
Krvjlhaa estrangeiras. 115S000 a jzoScoj
Fui i dc milho. ... :oS'.o:i a i')S,...>,
Taploca nacional, . , 4a$ooo a ..-: 'O»
1'olvitho, ru.-::;. , , J5?ooo a s8$,io«

Ki!o:.rú'.:;i;o
lAUfafa. idem. ... Í-Sc a Sr*!-
Dl!» t-.ranKeira . . »_8o a S 9.
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Í ABERTURA DA 1 |

j|[ ESTAÇÃO DE INVERNO li

V8'
tm

M-te **". f0'1"1
Ilntatas nacionaes. . .
Manteiga dc Minas, -
Carne dc porco. Uo Kio

Grande. . ;•¦_,¦
pila do Paraná c bati-

ia Colliarlaa. . . •
íí&ucinlio

nanlia «lc rorlo .Migre,
I.1IU «lc 3' -ks.*.-*. •

Dil.1 ideni, lata uc 30
ki!.-. ......

Dita da Laguna, laia
giaiule •

Dita dc Itajahy, laia de
.' kilos

Cita idem. lata de 10

d. Minas, laia «le 1

Ilia Ideni, hia. fraude
Língua «lo Uio Garnde
Cebolas do -Rio Cirande;
cento _• •

Vinho do Uio Cran.
de. pipa. • • _j ¦__

MARÍTIMAS
VAPORES RSI'L"RADOS

i.iiislcriliiiii e escs., " Aiiistclland". •
Nova York c escs., "Vanban . • •
ltio dn 1'iai-i. "\«lns. • ,.
1'orlOB do norle. "Scrittpo,
r.iiios do tiórte. "Javary .... ...
Norfolk c escs". ,';,[,'."'i':í • • • *
T.irioi do norte. Uliri/ia
[¦urtos do sul. "M.nroiin .,.'..•
Porto» do sul, "fimtoruo ....

dí, Praia, -D.in.)'. . • ¦ • •
Nov-i York o escs., "Minas Geraes.
Uio «Ia Praia, " Ciironna •;,-••*
Inglaterra e escs., Ortega ¦ „• • •
[iiKlaterrn c- cscü.,;"Ar.ii!unjfl . • •
llurdeos e escs., "benuann ....
Uio da 1'ratn, -liou-, . ... • •

VAPORKS A SAIU
da Prata, "Aimlcllnmj"., • . .

íiii-oa c escs.. ''Plillnikluliia . • •
Nova Yorl; o escs., W-siris . . .
Iti. «Ia Pra»a, "VW»''", • „• • • •
I aguna c escs., "*Mnyriiik .... . .
Portos do morle. "-Maranhão . . .
Portos do sul- " Itajiiliíi'. . . . •
Aracaju* c csc^. "Itiiituba ....
..agiuut c escs., "Anna". • „• • ¦ •
L.el.-ilcrra c caes., "Dario --
Porios do sul, "Maroim «. --
llordeos e esc;., "Goronra ..... --
Callio c cses.i "Ortega •¦..••¦* **.*'
linliltubo c escs", "Itii.eruiia • • • *. íi
lt», da Prata. "Aragltaw • ¦••••%*
rorlos do norle. "-alua . ..-••¦ -_
Maceió c escs., "Lapivary . . • • • _j>

¦ It-cifc c escs, ''Javary ....... -}
Rio «lu Prata, "btnmnn ;
Inglaterra'e esc-, "D'i'*''ia • • •„ ' ' 

_• 
'_ ~„l

TmoT
TTnR oswaUdo du 

"oi.í.iura
' dc novo encontrado diariamente no
seu consultório á rua 7 de betembro, 3.»-

GRíHOtHOTEi! AVISOS MARÍTIMOS
 t.AUfln DA LA.PA *** i i— a ..__¦.-_— LARGO DA LiVPA -

Casa para famílias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
aiente mobilado-* de uovo. Acecsíores,
ventiladores c cozinha de i. oíoem.

End. TelègiY "Grandliotel 

Professor Baçu'
ifasterios da Vida — Iniium.ros

trabalhos realizados pelo occuUismo..
Comliatc n todos os soffrimemos. Kcs'.
dencia: Kua de São Christóvão n. 309.i
Cartas, dirigir a capilão .1. l>eiP-_

1607.
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Ti. acnbnüo, co»»» elilc <; f-»*a.n,_sü
,*¦ encoiitruilo m» t;«!«» •v-u,i1'".';-í..
riiontro. IS- _____*?_

CORttEIO— Msla repartição ext-edirá mi-
lás pelos íeguintes poiiuetcs:

GwVvt. para Recife, Ceará, rara,
Snntni.ni, ObT.los, 1'arinl.ua. ^«K1 

*. 
,10'Manáos, rccclicnilo Imnrcssos nl6 fi» B no

ras da maiiliá, cartas liara, o interior ate
iVsilj, illcin com norte «lu.o ate ns o,

Deitado pnra Lisboa e Inglaterra, rece-
bendo .impressos ntí is . horas «tan. anta.
.¦ .-irii- mn. o c.xlerior ate ai ti noias.

Cavòiit para Uahia. Trindade o .Nova
York íéèeb'en(!o impresso, .té ao ...eio-d«.
,-,i™ íiara o nterior ate as 1- H2. '««V"
l.; . Víc duplo c canas fira o «terio
até 11 1 hora «a larde. o objec os para re

Linr ntí ta n horas da uiaiiliu. ,"' 
-ÍI»». _ra Rio, «Ia'-mia recebendo un-

oressos at. «o meio-dia, cartas pnra o «*.' --i'„- até ú 1 hora (Ia larde «- objectos para

UlSeclo. nara rcgUlnir ale as li da mn-
íilm.

r-adlSeparn Snnlos, e Rio da Praia re-
eclendo Imircssòs at. &». '» h?™f_ .f. ' .'
11I1. cartas para o interior ate a=. 10 il-

". cora norte duplo e Pára o exterior uc
-, 11 c oliii ctos liara registrar nto »!;'«>•"re.ir.*. 

i!.ra Tilmlndo, Barindn e No™
Yeil; recebendo impressos até, as o noras
... ii-Vnliã. car.i* P*.ra o exterior ale a. 11
t;'oltitptos tvivn rcnistff.r rttts »ü io.

niMl-WUIA l>K IjOTKRIAS NA-C0 
010JÍAES DO lüi-VSIli

AO PU13-IC0
..¦mio O Imparcial (lc ante-honlem

publicado a noticia abaixo transcripta,

„U(- fere os créditos desta Companliia,
endereçamos á redacção daquelle orgao

uma caria demonstrando a sem razão
ria referida noticia c pedindo á mesma
folha uma rectifica. o a quc nos jul-
cavamos com direito." 

Não tendo lido hoje n'0 Imparcial
a publicação dc nossa defesa, como cs-

peravamos, somos forçados a publical-a
por eslas columnas, collocando assim
esse caso «os seus verdadeiros termos.

Aproveitamos o ensejo para dar Iam-
bem publicidade a um documento da
maior valia: - a carta do sr. Hiluc-
brando -Crissiiiuia, declarando nada lhe
di ver esta Companhia.

Pela Companliia dc Loteria. Nacto-
naes, 'A MREC.OKIA.

O "Pas-© floyai" inaugus^a hojef mn® éxr
posição em qye se acham re*_snic£as f<0_las as
mais elegantes ÜO VIDADES D£ IN tf ERMO, tm-
poisadas dos grandes ©-saitres cgue dicfam a
lutada e a Elegância.

O ge-ande certamen é constituído pm* uma
infinidade de cpeaçoes inteira mente novas e

se ipecomsanendam pela sua origina»
e distineção-j como pela mod.cãdade dos

seus preços:
TAILLEURS,

VESTIDOS*
MANTEAÜX,

PEL LES- e todos os &v-
tigos da Estação

PARC ROYAL

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dis*. sem
ardor usaudo *'üouorrliol". ua*
ratite-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, s.*""0. P«"}o
Correio 5$5«n. Deposito gcrfl:
Pharmacia Tavares, praça Tua-
dentes, »)2 — Hio de Janeiro.

LINHA BO SUL
Q p.-\ni

írÜÀÇA ls,._ i-Aiíiwitii...
H.NTKI-; 0ÜV1DÓU lí HOSAIUU

LINHA DO NORTE
o r,A..e'i..i-:

Sairá fiiui.rtíi-íctni, 17 «lu coi*-
1'.cil te, 6s i2 lioiu>, píira Victoria,
Unhia,-'Maceió, Kecile-, Gabedello,
Natal) l'eaiá, Tutoya, Maranhão
Pará, Santarém, Óbidos, Pariu
tias, Ilacoatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQ-KTLv

I ;'.

!'i'llli. 1... ;-.i

ESSaÊ^^r--.2&&J£9i2i*ami£*»!-*t * .

iklÜ iUSlíO
Médium vidente e curador. Consulta

em lodo. os sentidos, descobre qualgiier |
segredo por mais ocoiillo 'ii«c <*s'-?ia. |
fazendo desapparecer os _ atra/os e ri»-.- .,iu iü.
lidades da vida. Das u as ¦» da mAc e . 

^g^-^^f^*,-^
_e-Í)io II. II, sobrado. __ _._..-''' ¦*!

Sairá 110 di.i -'.t du corre-tiic, as
_4 luiraí, para Xova Yprlt, esca-
líiiiilo na Bahia, Kecile-. Pará <-
Suu Juan

..-htrn, a ti uo cor-
SàiHo*., PariiUiiguá1.

Auti.niiKi, São Francisco, Itaja-
hy, Ploiiaiu.pulii, Riu üraudé le
Montevidéo,

LINHA DE SERGIPE
ü PAOl').'!'!-:

r-aiiá (|iiiiila-í_ira, -? do cor-
rente*, ás ló buias. para Cabo
l'iii. Viciórin, Citraveilas, I1.
Areia, llhí-os, liíihia. iVracaju,
L.nedo, Maceió c Recife

jrrTlri*g^-'',*t*TFy*-M:jr/t*Me"'

VIAS ÜEIMMâS
.jlihilis O inolenUas de

senhoras

DK. CAKTANU .0VUS1.

J-'oi'i»ia(l«i nela 1'nculilntlc <lc
M.üicina «lu Kt»|i't>lcs «' liiilnli- fi
tllÜO 1101* titulos lin -lio li»» «(r jí
jaueiiu. *

Cura especial e rápida de es-
ti-ciuiin-.ntos uirilirae- (sem opera-
çãu), itonoi'rlié.i- chronicas, cysu-
tes ihydraceles .tumores, imputcn-
cia. Consultas dus «» ás 11 e das "
ás 5. I,aii.i> (lil C'iivlui'1» 1*0, «•«>'»•

aaaaMMMWPS "¦»•*•*- r____g«-)W_w.PM

ÜM BQ_i ESOBiPiOHIO
Com doi. CQnipariiuientos por y.u..-—

Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, -t.
K 16.0

; PENSÃO RIO BRAHGO
Alugam .--•' n fainib

caváHitir.Oí. n*\jtti;i.v<.i*
sciitos, a preços ív.zui
1* ordem. Uua l;iallii'
Fialho. Ciilli-.le-C.lüi-ia)

1 Uai 3732.

•:!•:;.icta- c O
espiciuLdos apn-
cÍ.-<, Co/.illllH ít*.*
11. .-.. (Palacete
Tclcplione Ci ii;

lli.|iu)

uiü
bar;

t:'iio, üu no
1 radio Ci.

BOLSA LOTE RICA PROFESSORA .DE PUNO
cional .(lu M-1-.H.
lar 11.1 1 ua li_a»

,-svcl. Ti.I OÜEIUÜIS TK.WAI! KW-ACÜES
com a mim aa ¦:

| Compra»* bill.ol.-s na g.IíSj*. T»P-

1 Í2S&%.r™^_MbíSÍÜBA DA TÍB_R_yL.3_
|-Obsu iu""- . mõdornos niciliod.s dc tratamento

medico r ciruiíiico. couloruií a molh

BH —mau __iM___iiririiiinn mu-inn mwrn

'iPll-li
s

indica.fio. Consultas, da
«uaniiá. Kua Ururjuaiv.u;;

S 11 da

plcto dos podere» públicos, gravemonte
-prejudicada por uma concorrência il-
lcgalissima «lc loterias clandestinas e
jogos dc toda a espécie i.uc proliferam
nesta cidade, sem «_uc sc tome a menor
providencia para a devida repressão, a
Companhia dc Loterias vac cumprindo
todas as obrigações c compromissos (Jo
¦seu contrato, quer peranie o governo,
quer perante o publico.

Já v_ v. cx„ sr, redacto.'.', quc O caso
. muilo diver.-o da noticia levada a
essa redacção; pelo quc esperamos dc
seu espirito dc justiça a rcclificação a
que nos julgamos com direilo.

Com a maior consideração lies sub-
jcrcvcmos — Dc v, s. — Atto. e cro.
— Pela Companhia de .Loterias Na.ipc
naes do Brasil. — A directoria.

DECLARAÇÕES
hOi.i. OA-*.:. CA VlíU'

OU.:. DO MEYER
Comida seus obreiros para sessão de

eleição, quarta-feira, 17 do corrente-, as
_o horas. — O secretario, hlorcutino A.
dc Mendonça. (M 2631)

O BILÚETIÀ DA LOTERIA DE

_oo CONTOS
Acham-se nelsa cidade os srs.

José da Cunha Porto c Uild.bran-
do Crissitima, empregados da cnsa

Lopes «*v -cniautlcs, dc S. Paulo,
c proprietários do bilhete premindo
com 500 contos na extracção dc S
dc abril passado.

O pagamento não foi ainda reali-
zado c a caução do 500 conlos feita

pela Companhia uo Thesouro não

garante os pagamentos de- prêmios,
responsável como eslá pilas contri-
Inações aliazadas, no valor appro-
-iniadalneiitc de 1.000 contos e

pelas quacs culta quinzenalmcntc
a einptcsa exploradora do contrato
com a prcslnçuo dc 33 »333$-33-

lia un» caso novo nesse facto.
Os portadores tle bilhetes pensam
«pie: o Governo perdeu o direito
sobre a caução uma vez quc houve
novação dc divida, quc pelo P',a*c
concedido não sc acha vencida c
por conseqüência não c exigivsl;
ainda. |

Te-udo o Governo pov essa fôrma,
abei 10 mão da caução, pertence
essa aos portadores dos bilhetes,,
respondendo, dc accordo com a lei,
precipuameiitc, polo pagamento dos
prcmios. Assim sendo, os poria-
dores desse bilhete devem julgar-Se
garantidos pela referida caução.

líio dc Jauciro, iz di* maío dv 1916.
— IHr.io. sr. director d'0 Imparcial —
Ilio «le Janeiro.

Poi coa: um sentimento de profunda
surpresa quc lemos o artigo publicado
por essa folha, cm seu numero de hoje,
iob a epigraphe — "O BILHETE DA
LOTERIA Dr 500 COXTOS."

Habituados _ apr
vosso jornal sobre-
não pendemos d
'.-unhados c. .
fere os credito
poríante, confi;

S, Paulo, 12 dc maio dc 1916. —

íllmos. srs. Julio Antunes de -.breu
¦. C. — Capital. — Amigos c srs.

Tendo lido noticias, transcriptas cm
lélegraminas, dos jornaes do Rio, (_uc

COOIMÍIIATIVA ÍIlliIlAU DO
ÜRASll. .

Assembléa geral ordinária
|'m cumprimciil- ao preceituado nos

arts. 39 e ..: dos estatutos, convoco a
assembléa geral ordinária para apre-
senlaçáu do relatório, lialanço, ele*., c
eleição dos membros do Conselho ris-
cal c seus slippTcntcs, para o «lia 15 de
maio próximo futuro, ás 17 lioras, no
salão nobre do Club Militar, á avenida
Rio llranco 11. 233.

Rio de janeiro, c. de abri! de iptb.
 Tenente-coronel A. Mendes dc Mo-

raes, director presidente.

G_.MXAi.IO MUSICAL líI.CHIOA.'Í1V0 24 !>l. .«WBRt-ÍBO
SANTA CRUZ

Pela dirceioria deste Cymnasio fica
aberta concorrência para a confecção
de trima e cinco uniformes para a sua
'banda dc musica, cuja6 propostas, cm
caria fechada e acompanhadas das re-
spectivas amostras do ma.crial a cm-
pregar, sc receberão na rua Dr. Fe-
lippe Cardoso 11. 53. cm Santa Cruz,
onde se acham patentes as condições
ela concorrência.

Santa Cruz, 12 de maio tle 1016. —
José Tavares Alves, presidente.

(M 2C103

i.STl-lKIMDAIlK,
iNIHKASTllILVJA.

KSPLUMAJiOliliJlitA
lima cciifcn, 1'iulii'iil «• raiiidii.
Clinica «iUT.Li'11-iiii'tliia «ispucial

J)U. (.'AKI.VXO .lOAINll
das Faculdades de i-Ctlicina 1
Nápoles c Uio de- Janeiro.

Das 9 ás 11 c das - ás 5.
linrso <ln Oariptifl, XO. sol»-
a—mCT«rjHaiKiaaa_i_i"»-'-'**!

illü FELIZ
106 RUA 1)0 OUVIDOR. 106 _,

Fpiàl ú praça 11 dc Junho it, S« -* K,°
dc janeiro

COMMISSÕES Ií DESCONTOS

í Bilhetes de Loterias
; .. (). prcmios são pagos or

FERNANDES & C
v.,i. V_i»tlen»-sc1 «.•-.•¦' ¦¦ — I tcirnmciiic r

CALÇADO
Rua da VriiKua>*aiia a. i-i?- —- Gal-

çado para homens, senhoras e- cv.an-
ças. lista casa é- li (|úc nielhor i.crve
.- mais liaram vende, por i*so convém

j visitar este esiabélccinieulu. .1 ,',i.'..|

MOVEIS A PRESTAÇÕES
\ . o.-;. Hiic.i' comi

(íicataçKCs, por ,
j-sem fiado.' r V.isite
1 Senador Utizeliio 1

lÜ.oiie. S-oo, NTòrtc

moveu
Ijaratissimos,

casa Sion, á rua
117 u 110. tele

S. 1S51.

I Avis-
•teeiiiu

PROFESSOR DE INGLEZ
Liçües praticas c ilicoiicas a 5Í000

mensaes, .duas vezes por semana. Rua
Mariz c Uarros .; |ó, casa ... (lè. nSj)

MOVEIS OE Si

-Siopa Peitoral ils Oes.ssiiftz
e Aiíicüão da tasp

I-o;è.\i;,'i.A DE BRITO
Aiipiu-.uw j>*_Ju ln-jpv-Uítia Je Hy*

j....o c premiado coin medalha «li ouro
o., l-.cposição Xacion.i! de ípoH. Es!í
maravilhoso jicito-..! cura radiculiiiente
orolichitcs, cutnirliOí chronicos, coiiuc-
Inche, a-tliiiia, tosse lisiea pitlinxuar,
,òre. d; licito, nneuiaõuiii . tosse r.er-
.osiis. conatipaçõc-:, rottqiiulio, ...tY.oa-
çõo., doíiiçis dc garían.ii laryiigê, à---
flu.fü astrtmatico, ele. Vidro i$soo. —
Depo.ito?: Orogariiis fiiclíeco. Andra-
das 11. <)5J Carvalho, rtia Primeiro dc
Março 10.; Sele tle Setembro Si '•' IV
e- íi rna dá AssciiiWça n. 3.». Fabrica:
rharniiicía Santos Siha. íuu Or, Ari»,
lides Lobo II. -'-'o. Teleplione I..OU,
Vilki. 1

LEILÃO OE PEMHORÉT
i:.ii ir in: maio

Delgado, Silva & C.
SI» ('I.SMililIS 1>U

Rocha & Família
_7i>, lillil Selo llll Sfll-Il»l>l'0, 1""0

l!iij»aiii nus ms. muiuaWtis ni-
1'iii'iiuiiTin nii- :\ icsiicra «lo leilão
.-ii siiii-^ riiiilcliis venciilii'!. (SS II)

DENTADURAS
•sc dcnles dc .ie-u ad.
sc bem, avenida «io

CASA «LADA
Aluiia-sc, na rua dos Valunlarios da

Pairin. unia casa uovu, cotnpIelatueiKtt
mobilada, com tres. quartos, banheiro,
duas salas, saleta, cozinha . cjuarto pa-
ra criados. Teni utn pequeno jíudiin.
Aluguel módico. „ueni pretender, diri-
ja carta ;i esta redacção, com as iui-
ciaes A. V. A. S.

Conipran -
lhas, pa.i-s

rus ve*
Uranco
1.11

\ ilSBio llll

BEN. DA1,0,1.*.. ASVLO
l'Rl DK.VCIA , ,,De ordem do Respeitável Mestr.!.,

, convido todos os Ilr.:. do quaçlro, qui-
visam desa.redhai' a Companhia uc ,C5, ., comparecerem a eleição da ailnn-
Loterias Nacionaes do Brasil, c uas nislraçãò que terá que sorv»rRno_anno

, . r •_,»•-.-¦ íuid-ioir, bem í.ssim (le Kepi... a
quacs se fazia referencia ti minha pes- 1 ..- -. "

ASSOO__Q_0 1»0S ESIPKBGi-DOS
NO CO-IMEB010 DO 1U0

1>E .1ANK1RO
Assembléa deliberativa extraordinária

— B»íi continuação
Dc ordem -do sr. presidente, convido

os srs, monturos da asseuíbléa delibera-
tiva a comparecerem á nsseni.léa cm
continuação, que teni logar na próxima
terça-feira, tlia 16 «lo corrente, ás 20
horas c i|4. •— M- Mouco c Silvo, 1"
secretario da .mesa. ____

A* 1'ltAÇA
O MERCADO DK CUREAES

(Centrinho)
iMudou-se para a rua Acre 11. 70.

.J-404

DA FELICIDADE

;so. tle cstylo, luxo
fabricas; Irala-sc ;'i
ntiiu 11. ._..

sala dc jantar, ui-
um donuilorio com

SYPHILIS

e das prin-
rua Conde

(2.»oo J)

FIAT
IMimclite-stí bilheles «lc lote-

ria. iiiii-n. «i inlnrim', »i»eili;»)»te
ti norte «1«« Correio. . .

Dá-su Viiiila.iosus tiomnilasocs
uo. si-s. caiiiliistas nas «'ii'";"-
miMiUiis jnipn-iorf- »« 100$000

 it-i» Sncliel n. X-J —
FHANHJI-CO «V O. .

V*cndc-se um aulouiõvcl Fiat. Para
Iratar com n sr. João Ribeiro, ua Ga-
racc l*'ial (Laranieiras), tio.*o .1)

ACADEMIA _tu_.CIO_f._Ii 1)10
iMIOOKi.V.V

KDITAL DE CONCURSO
lAcharse aberta, 11a Bccrc-taria desla

Academia, alé o dia 27.de maio proxi-
1110, a inscripção dc concurso para -pro*
vimento de uma ya«a de membro li- i
tular na ..secçHo dc Tbanuacia. devendo ';
os srs. caiulielalos salisfazcr us -condi- :'
ções seguintes:

d) Ser brasileiro, formado em pliai- ;
macia .ior alguma das 'Faculdades offi- ¦
ciaes do Brasil ou ter sido, habilitado ,
ou reconhecido tal pela autoridade com-1
potente, a juizo da Academia, quando j
diplomado jicfr instituição estrangeira; :

0) Ensinar a pharmacologia professa-,
da nas Faculdades officiaes do paia ou jter exercido a profissão ile ipbarmaceu; i _.„nn 1 r» T T 11 I O fl
lico por espaço de tempo nao mferior Q A N P. (1 I U 1 t li I U U
a cinco annos; U M n u u «-« lultfm UUIIuii»i».

c) Residir nesta cidade OU cm logar Ouvidor "<> -. ,, ¦ ,
fesf 

UlC "^ TTr "O MNIO"' A^_aD_itPÔo;VA].a:.r'||
d) Apresentar uma memória «m «lis* w **"•*** -k-uics conimodos 111 lados para ...ni-

sertação dc lavra própria e inédita, re- ....  ,. OLVIDOU — 1-0 lia <• cavallie.ros de tralanteitlo. Cozi-
lativa á íbarmacología; juntar ao re- 1"». ..^ auc olTererein »»S „l,a de 1" ordem. Lon, ou sem m sao
querimemo (lc inscripção uni memorial, -?-"L£t0WSS viinl-auenK «' Baaui- Acceita oiulso,. __.'..._.0

._:«i.r»,.rlf. f. AnrnmeiitaiiíIa todo*- OS .*t..r. «>.. miH-.1i. ti. — -

Aposentos confortáveis
Muga-se cm casa de familia, a
; comniodos. Uua liarão de Ub;-. telephuiic 11. ioi,? villa. (:.;.--

PENSÃO llll"

i:ssi-:\ci\ i>i.;i.i;i:ati. \ rov.ci:\ti;ai»a di-; (akkií.í vuuda
(Pormiila de Brito)

Approvada c premiada cotu mcdallijt
dc ouro. (.'ura : enipigcs, bouhas, sar-
uas, doenças do nau; e dos oueidos,
borbulhas, comiciiuc.., ilarthros, pannojec7.euia, erysjpela, s.vphiiis c fheumatis*
mo antigo e recente. Preço -iS.íoo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rui
dos Andradas .15; Carvalho, rna »• de
Março in; .', rua Sele de Setembro
üi c 00 <¦ ó rna da As_nibl_a ,».. Fa-
biica: Pliarmacia Sanlos Silva, rua Dr.•\iisiide-s Lobo -ao. Tel, I.-|00. Villa,
Pomada anti herpeücti

FORMULA DE L, Ei. DE BRITO
ilpprvveda e premiada eom medalha

tle ouro
Infallivel uas empigens, darthros,

sarnas, lepra, eoinicliocs, ulceras, ccz*-
mas. panuos, feridas, írieiras e todas aimoléstia, da pcllc Pote i$„oo. Dcpo.silo: Drogarln Pacheco, rua iio. Au-
dra:!... 11. 43 _ Sele de Scleaibro, St.

41.0 J

l-\ss.:. Üer.;. ua próxima quarta-

(2302 J
soa, como não lendo recebido, a parte I f(.ini', l7 (\0 corrente. — O
que tne coube do premio da loteria dei Leopoldo Pereira de Sousa

500 couto.-, extraída a 8 dc abril pro- j gooiíODAD- líENIilf. I.OBNTÍÜ MU-
xiino passado, aprcsso-n»e, a betu dai' fi\ TROGniíSSO DO KNGE-
verdade, -a declarar que n referida | NJTO.TVF)_P.13"iT_Q
Companhia dc Lo.tcrias Kacionacs do
Urasil nada me deve, lendo satisfeito
integralmente, por intcr.T.ediei 'dc VV.
ss., a iniporlancia dc _5o:iCoffe>ci> (du-
zenlos e ciucocnia contos ceulo t tes-
senta mil réis), que foi quanto me
coulic uo referido sorteio.

Autorizo vv. ss. _ fazer eles-.;, o uso
que entenderem.

.Cou: estima, .sou — Dc vv. ss. —
Atngo. alto. — Hildcbrando Crissitima.

(J. Commercio, 1.-5-91C.)
¦¦ti «in i*Mn 1* bi—

"A BA_mAOBN_lNSB"
so» PECÚLIO PAGO NA 51.KT13 A; ;.".VA 

SKIUl- l!. e 50» NA SE1UK ,C
São convidiulos todos o» soe-ios Primei-

ros Contribuintes c Contribuintes da «e-
ric dc iü:o«.(íSooü, inscriplos etc í". dia i_
de janeiro de 111:5, «Li «-trie de losooot,

nu.- ¦¦¦ -'-^v-. „,..„,.„^. i-.ise-riptos «Uc o Jia 24 dr dcztail.ro ele
KUA ENGENHO DE DEM RO 1. ,,JM, . d_ «crie de so:ooo$ooo, inscriptos

Do or_em do sr. presidente e dc ac- _.t_ „ dia n d- jansiro do corrente anno,
cõrdo com a letra M. do artigo 41 dos 1 n n-.anJar pagar, _-\itro do prazo de 30
Kstatutov convido os srs, associados dias,^ contar, da .«-ciUe^a-i.^i^ «teL

ptctivanrentí (lc ef.e. quatorze e trinta
mil réis (7$oo(., i.|$o-ju e 30S00TJ), quotas
devidas |ie-ius f-alleciiuwitos de nossos cov

nicncioiiando c documentando iodos o
litulos, serviços jniblicos, trabalhos sei-
culificos. opiniões a respeito elos mes-
mos da imprensa soientifica, nacional
ou estiangeira, emfim, ludo quanto pos-
sa ser-1* -;nra detrç'"¦• i¦¦' o» âíl:5 -
ritos proiissionacs.

Rio de laneiro, -',** «lc abril dc 1.1.
•— Dr. Olympio da Fonseca, secretario
geral da Aclidemia

1 se reunirem em Assembléa geral, oc-
(liuaria, em primeira convocação, 110 «lia

do corrente, ás 10 horas, afim de ou-
virem a leitura do Relatório do »r.
presidente c balanço £eral do sr. the-
sottrciroi assim como elegei- a commis-
são dr contas.

Secretaria, i; dc maio de iyili —
Antônio l.opcs de Carvalho, 1" secre-
tario. (.-'l.i J)

lll.N. ; ca.*,".;.
lrt.l___ MATTOS

MAN1CURE
lispecialidad.5 cm preparos

unhas
Sete de Setembro 11. .S (¦

11» <P **» —»'

para

audar).

LOJ . : . (•AP.
DO 1110

Sexta-feira, »D do corre-me, eleição
da administração para o anuo niaç.:.
I0I.-I.1; — Pinheiro, se-cr.:. R. 372Í.

01!.
tio

sócios d. Ursulma Pereira de Senna, oc
corrido .'.ii CaHnlwnha, Kstado ua Bahia,
loão 1'aulino Ferreira, oceorrido ein Car-
mu do Um Claro, Sul dc 'Miniis, ç Luiz
Culos lkia-.oiite, .c-.iir.ido 11a capital da
Parahyba tio Norte,

ISarbac-tu. .",0 dí ubril ds i.:C. — A
DIRECTORIA.

tia": no ntlblico.

Casa Guimarães
Uua Sete de Setonibro 121

Teleplione C. 2583
Aiirovcilcm a Grande ¦retUtoção.,

Calçados em Lodo o
Stoclí prenos cibabeo üo custo

... - |._õei)-.B5taTlo-tlasalpercft-iis
RODA DA ¥(mm?, ! { marca Mignou do-

„ yi a 41 ¦ ¦ «?000

PREDIO

iTiiir!
Alugii-sc um crande' .obrado, com

duas salas, dcsi-sei.s (piartos, iodos, in-
(lepcndciilcs.. cozinlia, «luas banheiras, |
illnuiinãção electrica, próprio para pen-
são, Vèr c Iraiar, i rua do llospicio
n. 130, casa Lcbn S. -Jiu6,

PfiEBIfl PURH HOTEL
Aneiida-se o r.ramlc predio da rui

do Areai n. ,|o, \i_in:.., .,t, Senado,
Oplimo pomo para tun lio.icl dc primei-ra ordem, próximo á lèslrada de ferro
Ceiiirnl e- praça ^ da Republica, Tem
grande terreno. Trata se no mesmo.

(!(. ii._i

I):?;-
ítenle
taniéni

PENSÃO CAXIAvS

Mai

ruodo. dc ,
15 dr tu. .

(*.. Tele-
C. . S-' i) _

i

UB-vlíL Ufi>LL
bronchítes, influcn/a em

liora.

FORMICIDA MEHIKO | logar* do costume — O Gr.:.
O único c-.tirmiiii.dor (ias formigas,: O"-*- d" Ord.:., Dacmon: -1. 2738.

Mírino Jt iVl.tiry, run Ouvidor 11. ic_. ll-p-VY 3 nj . CAÍmarm?-
AOIIADI-KI.Mr.NTO

(TLl.Kl.li-01'O-.lS)
Ainda sob a pressão do profumi.

qtte nor, domina pelo fallecimento; _de nossa extremos.-, mãe, verificado - >«-: ASSOOIACÃO UKXK1«.C1.N_ lí 110-
rhcrczopolis a 8 «lu corrente, uao po- M|-;\ \(;|.;.M A BIÍTIÍIÍXCOL-Rl'driuos deixar de vir desde já tnanifes- i).\' SMiVAlar, como ora fazemos, todo o penhor | .siíClÍETARIA; PRAÇA DA RlíPU-
de nossa grande estima c sincera «;rali-|
dão a todas os pessoas (.- «tinas, fami-

CAIXA ECO_(*)MIOA DO HIO DÜ
JANEIRO

Í.UCCÃO DE EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção dc saldos da venda de
__. penhores
OA..:. DOS-O. CAV.:.| Convida-se aos srs mutuários a vi-

NOAOH. : I rem receber os saldos da vendi-, de- pc-
sessão ordinária, ás horas e- cm | nhores, constantes da relação abaixo.

¦> '"- • Secr.:. c-fectuada em leilões uas casa* de pe-;
nhores uos dias 8. o, 1-. 19 c 26 de!
maio de 191-1. listes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas', estão á disposição dos mu-
tuarios desde tou c «lt conformidade-1
com os decretos 21,02, dc 14 de 110.-cm-
bro dc 1SS0, e- 9;38, de -' dc abril de
1SS7. prescreverão cm favor (leste esta-
belccimciito r.o corrente mez, se não
forem reclamados anlcs das seguintes
datas:

Uia S «ie maio, Cai. Adalberto ae
tnii-ade, cautela n. «)t>. t.

Dia o de maio, Cíiííi José tahen (v

LUIZ
DK CAMÕES

| 'Hoje, sess.:. econ.:,-, á hora liabt-
! tual — O secr.:., José Bonifácio.

M.

:iar a critica cr
¦ ii nal.| ti cr asatunjíio
ur «e nos senti.* ara-

mesmo artigo, qu;*
ie uma empresa i .-

á nossa diri--*.;,".
sur. «iue no menos tivcsscmn.s sido «¦•;-.¦
\ idos previamente, -tlíiíla a ,'.T..Y.Jr.!-
da falsa informação, ta':,..: procedente
de algttiii -de seus muito., ininii.o.-- eri:.-
tuitos.

Podemos affirmar a v. s., por eon:-
mtinicaçáo recebida de- nossos agenh -
cm 3. _*au!o, srs. Julio Au.uiks eb
Abreu lí Y.í/iuc o sr. Hildebran.l 1
Cii.itiiiia, tun dos possuidores do
Ihrlc a «ine se roi.r. a vo.ssa noticia,'já está integralmente pago da i|_:'...;,'.
dt- 250 tontos que lhe coube- po
110 referido bilhete; e i]itanto ao

dao a todas os pessoas c «tinas, fami- Sessão do conselho hoje, 15 do cor-, Dja o de maio, Cíiío José Cahen í_
lias (pie, com uma espontaneidade ver- rentc, ás 7 lioras ela noite -- O 1" (*,, cautelas na. 276SS, 27710, 277C0,
dadeiramente conimovedora, nos cerca-1 secretario, Alberto Caldino. M. 2730. 27S61, 27941. jSoii. :..tjo. 2Í..t.»C.
rauí, — durante a moléstia c até o sou'. —— 2845C. _.6So. 2S915, 2S030, 20204. 29559
triste desfecho, — de- todo o conforto S00.U50ADE B11Vl*3l-"H'l'.N*l'M ME- c _'()__:.
moral. e. carinho, que íacto nos ssnsibi- SlOltlA A" ALMIlíANTIY Dia 1. de maio. Casa Guimarães fé
lizaram. I (*rs'l'OI»l(i .lOSK' l>H .MELLO Sauscvcrino. cautelas tis. 2.,»a7. 283,58.aram.

Embora confundindo
01'STODfO .IOSI" 1)1*1 .MELLO

I SEDE — -R. GEXERAL CÂMARA, 313
:¦:¦ s-iitiiucnto dc aífecto e reconheci- IS.i-pcdioule das 2 ás 4 lioras da tarda

.vi.Kio. s-.ja-uos _ permiltido ineilciouiir Hoje. ás 7 horas da noite, reunião
i„ eftorces c sinccia dedicação com do conselho.
¦tt. os srs. drs, José Gomes Pinheiro 'Rio. 15 dc maio de i.ifi. -— -71'---.';-"';'

.i mior, Julio Silva Araujo e Augusto Y-vide- (í.i Crus, 1" secretario. (jI2.iG
Torreão Roxo, desde os primeiros in- , „_„. 

" -.-,_r.,.-T,_.»-.r.i-,
C0XD05SSO IJEXEFK I.VII....jos 111-

. procurararani dominar (. mal
.ue victuuou nossa (;iicrida Mãe.

Kio dc Jaitviro, 15 de maio de 10:6.
/.(:_ Rodolpho C. de Albuquerque

^ugíiac 
JONSAC ^^

:„v ardent. «le vinho.

0AM1-0S SíUjIíES
RUA LUIZ DE CAMÕES, 3<'< .

S-.ssão do conselho administrativo,
boje. ás 7 horas da noite.

Rio, 15 de maio de iniO. — Joaquim

Sauscvcrino. cautelas tis. 2.,-_,". 28,!,-,.
-íí.VO, -3Í.5P,', «-Sy^, íSgÓS. 29083, 291-/
e 
'20469. , 

_ . .
Dia in dc maio. Casa .'.. -Oiiíiue'*,

ciiuíelas ns. ;.;;.=,,;, 30364. 36370, .0-175.
307."'.. õt>*"9«>- Ó7'*-S>- 3r°36- Ô.-fS". 3"'-"'7 .
44404 e 4'.3>4.

sfíT • Vf m*jk ¦*jt*x\
weíw mfâE- 

"-*-?y

Vi*"-*'A_.'*- . t _ai__.7!_«
j22t lui- I..Í5

1"" 231 ' 648 -HS-!
•>1 43 «W

j 641.4 
' 

í>;o<> ;Já<ii5
414 T(K) VOõ
~~14~ (>0 

J06|,

C. 
..â ______ — í

53IS 125!
31S '251

l,s ">!
i -~ "" " "

m ^

? u mm ?
™.fS.f?SvlSfk;_S
(¦,.600; Poma de Cortiça ti. 10 c Lisos
l. 

' 
,_, mesmo preço, na rua l-ouies

Carneiro u. 9». ''""S*1 rua Jo 
[^'^

?M RECREIO
Alngam-sc em nu*.;- fi/.<ndu do inle-

j lior algumas casas iii.ilçslas a 15.000
por mez. Para in;o;;o.:-.-"..- çuin u sr.
Cuiliicrnte Oanglitz — Ltlgemo úe .Mel-
lo li. i;. ('. II., íislado de S. Paulo.

ií 203

Acção entre amigos

Tontts

Depositário-; - ¦ A aujo l"",:'!.'',i i L'.',
rua dos OuriVc» Ü_ c Phjirmactii Aíir-
(*!ic:;. praça TirailcRtrs ni. 40 ç 43 - 1Ü«

j dc Janeiro.

SITIO
!¦: \i

Vtih*U*-**. 11!
I cítsn tíc morai.!'.!
j nio-íi «tvvo.os fniii
.(>it'í;i, dii Tranuvii,

I Tr_ui **-' no i!n*Síii

, C.»).VÇ:AL0
•i-íimMii) ;i'iü, CO:il boA

irie-i|t:-;tio pomar e
as. Tem bonde i
Rural iliiniimM.s'..

Xilo Peça*

Convulsões

mi rc

nha 10 • iu, C,

de ouro para sí nhor,.,
tine devia correr no dia 15 Jc maio,
íi.-;. transferida para ,» ec junho pro-
simo. (M- .«"7) Casaa mobilia.:.~1' dc escrijil-orio, et<'-!.'•

Preço, 6:i>oof>,

HPfMM-SE MOVEIS

euno i$soo a gramma
avulsos, objecto!

rua do Rosário n,
.(-•-*,!-* M)

MODA
-•yy/t

HARPA EfMRD
Xa casa íPOLKCADli ei_onlrain-.

sentpic as iiltitnas novidade» cm calça-
do? finos. l*rii_,li.'iYiina. 74 — Telepbo*
nc. 1040, C.

WlfâPlffifWlSxe IftViifvvM.fflffiTa!» Vcndc-sc em Iodas as <
^^i^SlP*!- principaes pliarmacias do
wiESSmHP^^ 1 w*_n;iri"K índian*. \
n?t_I'^f7?t'^.íffi.'5*,.'Í'i_r''-.l_^ "ILL Co. -72. IVai M'.'«

44404 c 49314. , . I ffB^*Í_MaS^^_l_]jÍSlt__Í_â ÍYorl- K V- de '\-
Dia 2(1 de maio. Casa I enre íoh.í fflf*%l^|S|te|Eft^|te^t) '

lil''-,!1 3.Í0-*tU!<.-5l".'' 357?. 3Í722.; Wf^Mr^M^MM^Mm!

».$si-,3fi,r5' ":" 36?4H \^^m^^
Rio de" Janeiro, 3 de maio -le iotO.

 (.) gerente, Dr. livrado Ribeiro da
Silva. 

"

A SV1, ..MKItlCA
(iMPANlüA DE SEGUROS DE

VI DA
Realizando., a i(> do corrente. 01

Eêi 
-ÜS ü %rW __^ N1 é^^Hi I

Vâ_É

V: Ex, não quer mobilar sua
easa sem gastar dinheiro ?

A agitação violenta seeuiü- cie «»°vl
menlos bruscos dos membros c dos mus- , VUx-.iri .„.;„.. ,. brilhanles compra
culos, (iue ataca a< "f»^.«v,,e *í|" . j «„,r,l.|»e«- 

'q.u.mulr.«Io. 
ua casa "ilerid

mente provocada pelas lomb.i..,- -c.. Crti.vuayanti. 77. ÍM
«c deve evi.ai- nus o mal adquira n«,«__

. proporções. Logo aos primeiros |
sviHptomas, como sejam comichao uo

tfôíTA Iniiri' pontinhos vermelhos na lniütia,
*** hálito, inclu-ço do ventre, rautíer .. .

entes duraiiie o sonuio, fraiiueza I 0-,
«ai**-' , In;-., deve-se ministrar o VcriKi tutto i 1 :

í)S-3 "Tiro Seguro;, do dr. II. 1-. e« ry | 
¦ '

Oo., único verdadeiro, oujo-.uodo de »« »w: pfl8pj HC tM»
'-lS*, ' encontra na circular nline.sn :.'- '••'-- I »¦! '-»- ""- B»-""""«a co. ., .... „ .. ,, ... r.K.\>'cb !•: Di- CtM'

ti \'c .-iniiu.o Li- ^ígll.v "o '"•; „„„i;,..-
! ]| 1- Peery propriedade r\clu.v8'üa «cii.i--se «r.t coiuiçoe.. _.

WrighCs Indian Vcge-table Pill U'., | neral ( atuara,
não somente opera a destruição com-1

E--«*_í__i i nleia das lombrigas c solilarms ou .te-' 
nias mas é tambeat de cííe.io bcneiieo
num oara '. cstOliiaKO como pnra 05,
iiteslino" aiiniemilaud. o foco donde de. um. casal dc canário..- a extrair-se , Vcuk-.-e rm carro novo, com poucl

vermes se alimeutaai. hoje fica ;r.;r,SK-ri-.la para o dia ... do Uso c cou: logar para 4 pessoas; Irata-''..ide-se 
è!n todas as drogarias- e j eorrcnle. i_.--_ 

fK.!fâ.i*p^"ftr™ -CASINHA-GOS-SE 
f" 

n'""' '

reni . pciticiio matto ,.- aianina planta- J
ção de f: lios. l;"*-|le. " P-"'-*Ço módico c-.
a pre.-a.Orf. Carla :, I. '

Accão entre amigos

,1 (lo Ou- 
""ÍJ'; COFRES

NV.üí e 1: :. '-. nacionaes e esiran»
! griros, dos melhores fabriean es e de
! diversos íat-iaiMio-. grande "stocl;**, a

rua ('<¦- preco« de occ.i_ã'..: na rua Camerino
(J. -^43.' | ti. 104. (S. tjii)

03 CARRO

Mr.if.il.
UÜ-TAIIL**!
o; — Nova ! :-¦' dc (_._o Mj

- --vvvàa.z?mrsffiz vssaaa t vuusmm _r*-* arer-_*^*T**t*t»

moviíis va: ijstvJjO 11
iraveitem o lidaidr.çJo ;¦''*;.,":'• a

Abei: c Maio na l \? \ Al.\

eo_ mobília
'\ DA ALVASDKliA.

ÍM Ru.

".vctMc-fic
¦\ ¦ ' -ll.Ct"

a, jau ar e dormita
õr -ati-o ele mudança.
.-(,(. ÍJ. -S40)

Machina Singer para coser

ÍÉ_ -ti-hS.-
't'.*7n-.ur_.T->.'-i-.í.>.r:..''*Ju!<-*.*.

o
E' o mie pôde conseguir íaciinisnte, iladi

i por alusuel mensal - módico, todo- .
mo--íi

por preço iv.odico
t)|.

"Jí. IHCllsaJ C lu-wivw, w_w- • ¦
rua do Riachutlo u. 7, C»3a-e -50 çor.ios rjue me coituc poi - ¦:: Kealtzaiido-se a 16 do corrente o «_¦—»_— iiiimi-i_hm__—bi mi '" ' ' l-r—" ' , .»»"". ••:- --

ao referido bilhete; c i]itanto ao (nr.r .." sorteio de apólices dc 3 couto- dc -n ¦ f- ___„ . _ ... -_-_í _-»_¦./*<*_ ci /-./-vt. 
< ;vi'-'»3_

possuído,, o p..-0-.r,, está ¦itaiea.L- rvi.. convidam^ a todos o, 
prados| Faniilia L ÍXCWÜ P^àTül Cll-iQÇaS, COU |.ri|T*ÇT„'. 

, „ , ,. «=«n como ao pubuco cm .urrai nata -.¦*•, Mrf.liMí«lt accordo cotn -He, para segundai :_. .isuLsiirem esse acio, mie icri loaar -ua j Vi. 1 A**-Í*f* . 
"Il 
í***. üLllllUlf»proxi-na. 13 do corrente, I.Yle «lesta CY-npanhia, á rua «lo Cl: v n fe _-t-V _ J-lt _¦>. Vrceis; • «' '"'• !|;: """ ;'i"

APc. r do ,0.1., as pcrseg.i. cs < -^t-A^ :¦: ^'ã ^t,n A Clebl ÜtíUÍ OS C 5.-1^8 -IC WÚÇ. ^ -\. 
'^ ' 

% 
*'... 'K- 

.J Y"' \k ..•Mc e .Kt.au, desatiiparaia pu.. C0l«'. t.r. cimento. — A Dire-tio I'"'- '* ' * '•»*-•

I ALUADOS NA GUERRA
VíèNOi

M-s-.j
CO'.l c.

. tua O...
Co

NA "MKIIICINA l-OVl-.AI!''
«jc .1. lii-itüu

RUA BUENOS AIRI-.S \". 234
(/Ve.';;:;, ii .-Ire-:: fa Passiifi

rua i Encontrará o publico os nwáict-nicn
611) Im. vceitiu-s «ie reconhecido • uior cura

 tivo. do .il!*.i--»rc incite,. -Ir. j. Montei

I indigenas, tio illustre padre ("n.tnvo 1
! Coelho.

ROS j As orianíes curas feitas i-ov «sta
m mais nue sttíiicieiites
sí.is íneiiicui.tttíMtiá c -.i.

tcicucii (lc ¦_í*:,.s ..'uíieds.
C'.).\"íUI,TAtí Mr.L.CAS CitAíí.

.. , (R «-fi

:. rets ; casa «lão pr
al la-1 do v.ilor d

Ani..i!.í

P

(jUCt

8/álS fi PI.ri
1101 ü üULL
'..ae.vt'3. níoraillisaia, n.olcslií}

do ..'.fi**a»o
.itarlo.: — A.-aujo Freitas » C.*,

Ouriví-: Ss e Plio-nada Mar-
>rae. Tíwdeiite* **•-." . e .«;-Rio,

OHLAOEiliAS
TlW.

*' -íl
¦¦¦'¦ M

:":'

yfi

r m
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CORREIO DA MANHA — S-fcgtwida-feira. 15 de Maio de 1016
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PEQUENO __________________________M_|

VENDAS EM LEILÃO
J. LAGES

RSCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 85

jTelop.íoné ri, igoi. Norte-
•Leilões á realizar-se na semana de

15 a jo de maio de 19.16.
QUARTA-1-lill.A.' 17, á 1 hora:
Leilão de tuna grande chácara e pre-

dio 11 rua Ferraz IKabello, fregitczia
dc Inliau.ua.

QUARTA-FEIRA, 17, ás 4 horas:
Leilão de predio e terreno á rua

Pois de Fevereiro n, 225, Engenho dc
Uenlro.

QUINTA-FEIRA, 18, á 1 hora:
'Leilão de grande predio á rua do»

a\rcos n. 41.
Q_li.TA-F_a.KA, 18, ás 4 horas:
Leilão dc predio á rua Antônio Var-

gas 11. 98, Piedade, espolio de Anto-
nio Francisco dc Vargas.

QUINTA-FEIRA, 18, ás 5 horas:
Leilão de sete predios á vua Silvana

números 22, 24, 26, 28, 30, 32 c 34,
Piedade.

SEXTA-FEIRA 15, ás S lioras:
Leilão de predio e moveis á rua D.

Marciana 11. 107, Botafogo.
SAUBADO, 20, á 1 hora:
Leilão de moveis á rua do Hospi-

cio 85, armazém.
-M£MÉ*xz-*ar3z—ssmm

«MURANDO A CARIDADE
For intermédio deita redacção, appcllani

pira a caridade publica, as seguintes
senhoras:

VIUVA ANNA DO AMA...'i., cega. e
alim d.Bso doente e sem ningu-.au para su»
-ompinhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, , com
S5 nnnos de edade, completamente cega e
ixralytica;

VIUVA AMANCIA, com 68 utmos de
edade, quaii cega;

ANHA EMILIA ROSA, pobre .elhi-
«lia, viuva, com 70 annos de edade;

KI.V1PA IJK CARVALHO, pobre, cega
sein amparo de famtita;

FEAMCISCA DA CONCEIÇÃO BAR*
I!OS, cega de ambos os oPio« e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn-
irevado, sem recurso*;

VIUVA LUIZA, com oito filhos me-
riores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve*
lha sim o menor recurso para a tua tub-
listencin:

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor dc Mattoiinhoi, 34, doente, impossi-
Miuil.i de trabalhar, tendo duas filhas,
tendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, IrcBia, «cm pode:
trabalhar.

VIUVA SANTOS, com 68 «nnc. de
edade, gravemente doente de moléstia in*
curnvel;

THEREZA, pobre «fuinha lem auxi-
Ho de ninguém.

VIUVA -ilHRNARDINA, com 78 an-
nos.

Ves! i vossos Filfcffic3ÍSK
Itmi 7 11. J:*.4

(MCtlBIK"JII', 'J.IVl

AMAS SEOCAS E OE LtJÍE
1. 

RECISA-SE de uma ama secea, na rua
S, Francisco Xavier n. 210,

(2044 A) J

PRECISA-SE 
do uma ama secea, na

rua S. Francisco Xavier n. 353. Exi-
ge-se q,uc seja assei ada e dê provas dc
sua condueta, (2795 A) M

1)RECISA-SE 
de uma moça para ama

-Sécca e fazer serviços leves; á rua
Dr. Aristides Lobo n. 82. (26Õ0 A) K

¥6SÜ VOSSOS FÍI!lOS «Ias Cri_.H-.iH
________ Uno, 1 n. \:\a

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
\ 

LUGAM-SE boas cozinheiras e copei-
ms, arrumndeiras, amas seccas, gente

il-i rci.-a; na rua Commendãdor Telles 18,
Cn-cadura. (il__4___) R

A LUGA-SK uma moça portugueza, para
-tXcozinhar c mais alguns serviços, dc meia
..dade; não dorme no aluguel; á rua Bene-
dicto llyppolito n. iúS. (-'3(19 I) lt

PRECISA-SE- 
de uma empregada cm

casa du familia, para cozinhar c mais
ervíços; rua Visconde de Tocantins 43.
Todos cã Santos. (38-.' 11) A

YJRECISÀ-SJS de eozâ-iheir-a c lavadei-
.4. ra que durma uo aluguel, á rua Pin-
tg Guedes li. no — Muda da Tijuea,

(2741 li) -M

1)REC1SA-SE 
de uma boa cozinheira e

que lave alguma roupa; rua Salgado
Zciihí n, 25—-Tijuea. (-714 B) M

1_REClSaVSE 
dc uma .senhora de edade

pira cozinhar u trivial, c que dur-
ma etn casa ilus patrões; rua Dr. Cam-
pos Salles n. 27. (2680 11) M
"P REC ISA-SE de uma cozinheira do tri-
.1. \i.i! e mais serviços. l*a«a-sc bem.
Tratar á rua da Quitando 34 c .(>.

(3077 «)

1JREC1SA-SE 
de unia cozinheira que

saiba o trivial; rua Senhor do* Pas
.sos 11. 59. (2551 H) Ií

.lir.1 -íi m m »si. 2_,v:?si: iianiiiai mssi mm w'- 
Sui-FREIS DO ESTÔMAGO, ,

Ç| DOS INTESTINOS E DO .
j. CORAÇÃO t USAI! f

1:1 G-imranesia
E: í_üi_______;í: ._,_!_!_ i__ _»_,_« iraiiÉ

mm í UBEÃDAS
i LUGA-SK '-.nn copeiro c mais serviços,

•__TLsabeudo encerar, dan Io fiança iie bom
coiiiportamcnto; na rua Bento Lisboa 21,

(--Mi. C) M

pilEUSa..SE dc
Jl arrumadeira e
Prefere-se branca; rua Salgado Zenha
Tijuea. (2745 C) Si

__ hoa copeira t
cja de confiança.

*I_Í U EC ISA-SE dc uma arrumadeira e co-
1. peira; n.i ma Pinto Guedes 11, 110—
Mi.ili da Tijuea. (274: C) M

\yU líCISA-SE dc uma arrumadeira de
.... toda confiança, que durma no em-
;*¦-*•»; na rua liarão de Itapaeipe n.
15j. __ (276a C) M

Í>KEC1SA-SE 
de uma copeira com pra-tiea para servir á mesa, na rua da

Carioca ... 55, 2" andar. (3783 C)M

X)I_ECISA*SE dc uma menina dc 14 a
-i- i'i annos, para tomar couta de uma
creança de 2 annos; na rua Silveira Mar-
IÍ:1- 11, 70—CiiLtetc, (3719C.R

1 
.RECUSA-SE de uma creada pira co.

peira e arrumadeira; na ladeira do
Russcll ... .... (2442 C) M

PRECISA-SE tle 
uma creada pira um

casal, sem filhos; na travessa Nasci*
mento Silva n. 11 (antigo morro do Se'
nado). (2328 C) It

Íil.i'.. 
Ií.\ .*.:, na iravessa Honorina u.

41 (largo dos Leões), de uma crea-
da branca, que cozinhe, lave e engom
ni. pai 1 un.a cisa cum 3 pessoas e .- cre-

(2.134 IP R

PKECISA-SE 
de unui creada atí 20

.mnos, paro serviços domésticos e
tomar conta de «ma creança, dando fian-
ço; trata-se ua rua Uruguay ti. ___..

(2588 A) M

1>RECISA-SE 
de uma creada para la-

v,ir e cngommar; rua do Mattoso nu-
mero 90. (2315 C) R

VflSti^WÍlIiOS d.WK$S
,-_ _ jítiu 7 tt, i;s {
___E3 _-_____*.JK_.-_ *i____r>-.-^.tiO,_,

EÍKGOS DIVERSOS
i~-S.l.l l.A-SI-. u:na perfeita lavadeira r cn-
_-_.KOi:iii;:i.leira. p.-.ra -u*.. ,1c familia; trata-
sc na rua dos Ara...cs 77, Fabrica das
___u!j>- (.443 K) J

PUECISA-SE 
uu aprendiaes com uu

sem pratica, nas _ oificians dc enca-
üer..íição e pautaçàu, á rua do Cotuveüo
n. .,7. (D)

PltECISaVSE 
i!c 1:111 official para ca-

lafctar c encerar assoalhos; rua Ca*
roü*'a Machado u, -io — Madureira.

(241,1 D) .1

I)1tECISa\-SE 
de perfeiias curiiinlieiras,

paga se bc;n e «ãu taiem serão; rua
«lo Ouvidor ti. 10;, i". i_'43D D) .1

.t.i'JSA-SI. de boa*, empregada.*, para
boas casas e com boi_s ordcu-.iijs; na

. 'ornmendador Teiies u. iX, Lascadu.
puiilo dus bondes.

P
.ma

(16.J U) R

le

SO 1 E' CALVO QUEM QUER.
PERDE CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM QUER.
TEM OASPA QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO
fax nascer novos cabellos, impede a sua queda e extingue completamente ea-tpa
t quaesquer parasitas da cabeça, barba e sobrancelhas. A' venda nas boas PJ-tr-
mlcias, drogarias e perfumarias e no deposito: DROGARIA GIFFONI, RUA
PRIMEIRO DE MARCO n. 17 antigo n. g. RIO OE JANEIRO.

PRECISA-SE 
de uma engommadeira e

cozinheira para ca-sa de um casal;
rua Maria Antonia n. 15—Engenho Novo.

(2174 B) S

PRECISA-SE 
de «ma menina para to-

mar couta de creança e fazer serviços
leves; rua S. Luiz Gonzaga n. 227, casa
n. 2 — S. Christovão. (2368 C) R

PRECISA-SE 
de uma perfeita arruma*

deira e copeira, pessoa de toda a
confiança c actíva; trata-se á rua Luiz
de Camões n. 38, loja. (2798 C) M

PltECISAiSE 
do ura sapateiro 1-ara

obra de eenhora, que trabalhe na ban-
ca e ao balcão (no córte), para dar ini-
cio a um pequeno fabrico, que tem tam-
bem varejo; Haddock Lobo 73. ,78iD)M

PRECISA-SE 
dc uma perfeita corpi-

nheira e uma perfeita sateira, que
saibam armar, c de boas ajudantes, mui-
to babeis. Só servem pessoas que tenham
grande pratica de boas ufficinas; na rua
7 de Setembro n. 132. ídadame Etiene.

(2779 D) M

PRECISA-SE, 
para uma familia que sc

retira para Minas, de uma creada
liara cozinhar e lavar, e duas meninas de
9 a 10 annos, para tomar conta de crean
cos. Trata-se á rua da Lapa n. 103 —

(2806 B) MHotel.

PRECISA-SE 
dc «ma creada anida ra-

pariga, para todo o serviço, que sai.
ba ler e escrever bem, para ca-sa de uma
senhora; rua Larga n, 1S1, i° andar.

PRECISA-SE 
de «ni íunileiro c pom*

beiro; rua Voluntarius da Pátria n.
35'- (2773 D) M

.flSll VOSSOS fílllOS ila? OHaífittí?___._— _. . ,..,.. 7 n_ t;ít

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUG.VSE, 

cm casa dc un. casal, a meta*(le de um 2» andar, coi-.i sala, quarto,c.iz.nlia, banheiro e luz, para um oiuro ca-sal ou scuhoras, por 70$; rua, Theophilo
Ottoni 30. (*_„. jT) j

A ííU(.^"sr'' o sobrado da travessa das
£¦--_.artillias 16; as chaves estão na rualiarão de t*. Fehx 80, e trata-se á ru.. São
Josc 26, co.n Teixeira, (.586 Ei M

ALUGA-SE 
uma sala ou gabinclc, lu-xuosamente mobilada, a um senhor oua casal sem filhos; para ver c tratar, ruaRiachuelo 11, iís. (,3., i-) j

ALUGA-SE parte do 1° andar da rua-íi-Bacliet 11. 11, com 2 bons quartos, ampla
sala c dependências; trala-se no mesmo :Pfeeo i.iu$. (,5[_ _) j

ALUGAM-SE 
a 100$ cada, o sobrado e oarmazém do predio novo á rua Senador1 ompeu 101; chaves na leitcria e trata-seuo rua Urugi.ayann 89. sobrado. (.oy.-ElS

A LUGA-SE por 300$ uma garase com-í_.duas casas, na rua Jião Caetano .89
a .09; trata-se na rua do Lavradio 133.

(4783 E) H
A 'LUCAM-M-, quartos co... pensão: naXiavenida Henrique Valladarcs ... 64, so*"'"o- (1768 ]-.) S

ALUG.-\-SE um quarto mobilado, inde*
pendente; ua rua Silva Manoel 11. 134.

(2-'47 E) .!

ALUG/V-SE. 
casa família rodeada jardim,uma formosa saia mobilada o 11111 co.n-modo. barato; telephonc. luz electrica; Re*zende .98, esquina Riachuelo. (21.43 l.)J

ALUGA-SE 
a loja do predio o. 327 da

rua General Cornara, próprio paro ne-
(rocio e moradia; as chaves estão no bo-
tequim junto; trata-se na avenida Rio
Branco n, 102, com David i> C. (2284I.J

A LUGAM-SE os lojas do predio 172 da
.X_k.rua do Lavradio, próprio para negocio
e bastante claro e arejado; as chaves cs-
tão na pharmacia junto e trata-so na ave-
nida Kio Brauco n. 102, com David & C.

(2283 E) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Nun-

cio n. 65, com tres quartos, duas salas,
c mais dependências; as chaves estão no
botequim, em baixo, ie trata-ae na ave-
nida Rio Branco n. 102, com David Sr C

(2283 E) J

XAROPE DE MA'
DE ALBERTO — TflÇÇI*
Unico lnfallivel na I U O O C das
creançás e adultos, Auplicudo com
exito em todns as moléstias da
arvore broncliica.—Vidro .£$000.
Em todas as plinruincius e droc-a-
riaa. Dep. Av. Mem de Sá, 115.

ALUGA-SK 
boa casinha com todas as

commodidades. com duas salas, quarto,
cozinha e quintal, por 70$ _- outras maio-
res, por ...$ e 101$; as chaves na rua
1). Eeliciana 179, açoiiguc. (1841a E) S

ALUGA-SE 
o predio n. 79 da rua dos

Ourives, próprio para negocio e mora-
dia; as chaves estão no n. 81 e trata-se
na avenida Rio Branco n. 102, com Da-
vid 6- C. (2841E J)

A LUGA-SE, na avenida Passos, esquina
-fXda rua da Alfandepa. uma sala e gabi-nete. rodeados de ianellas, com agua en-
canada, própria para escriptorio ou cônsul-
turíò; a chave na nharmacia. (2048-üOj

A LUGA-SE uma esplendida sala, bem
XVmobllada, a senhor distineto ou casa!
qurt trabalho fora, casa muito confortável,
banheiro, luz, telephonc; avenida Mem dc
Sá n. 95. perto da praça dos Governadores.

(2018 E) J

A 
LUGA-SU a loja do predio da praça
da Republica n. 93. própria para fami-

lia; as chaves estío no sobrado e trata-se
na avenida Rio Branco n. 50. Io andar.

(1910 li) R

ALUG.VSE 
por 130$ o n. 11 dn ladeira

do Castro, junto ao Riachuelo, com dois
quartos, duas salas, dependências c luz ele-
ctrica. Chaves no 11. 9*11; lrala-sc ira rua
Gonçalves Dias 58, das : is 5. (2449E) j

A LUt,a\-SE um quarto, a moços do com*
-fJLmercio; Villa Ruy Barbosa, travessa Chi-
quita 15. c. terreo. (2351 E) R

A LUGAM-SK casinhas, a casal, c salas a
-ÍXmoços, com luz electrica, a 33$, 40$, 45$
c 48$; Tobías Barreto ns. 74 e 76, Avcni-
da das Palmeiras; tudo reformado de novo.

(2311 E) R

A LUGA-SE, na ladeira do Senado 40,
-CVum porão habitavel e uma sala e quarto,
eiu casa de familia decente, com todas as
ccmmodidades. (2373 K) U

4 LUGA-SK. para familia a casa de a
X-k.pavimentos, da rua dos Inválidos n. 99;
as chaves 110 armazem da esquina da rua
da Relação, e trala-se na rua de D. Ma-
noel ,13- (1824 E) S

A LUGAM-SE t confortáveis commodos, a
xXcasal sem filhos c a rapazes; preços
módicos, luz c telephono; avenida Henrique
Valladarcs n. 21, sob. (1644 -3) S

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108, i° andar

DIRECTOR. - DR. DRUMMOND ALVES(.ursos egtiacs aos da Escola Normal, de accordo com o Regulamento dc14 ao tevcrejro dc 1916, Cursos dc Preparatórios para exames no Collegio Ve-aro 11 prelinnnare* a matricula nas Faculdades c Escolas Superiores da Repu-

! 

blica. Llirsos especiaes para candidatos a exames de admissão aos Collesios Pe-aro II, Collegio Militar, Escolas Naval e Militar. Cunsos especiaes de Physica e
D-ÜStír,,.* .yÁ*i0.lJÍU«N-at,5rf'' com :m,''s praticas. Corpo docente competente.PREÇOS MÓDICOS. Telephone, Norte, 1.399, (J 3059)

-atfEUL-gM;_»__fc_____^-i__a^^

A LUGA-SK o iü andar da rua Hospício-Cli-i, para escriptorio ou familia.
 (243" E) J

A LUGA-SE uma loja, para qualquer ne.Xlgocio, cm frente á Prcfdlura e rua
Jcse Maurício 144. (24.5 E) J

A LUGA-SE uma sala do frente, sem mo*
l Vuilia, com luz e limpeza; na avenida
Central io.j. (.5,4 R) M

K I.UOAM-SE quartos c salas, dtvcnte-
XXmente mobilados, pari familias e cava-
lheiros; á rua Senador Dantas 32. (2so6i;)S

\ LUGAM-SK tini bom quarto e sala, paraXVcasalj rua Senhor dos Passos n. :o, i"
andar. (.509 E) M

ALUGA-SE a loja da travessa D. Mo-
XAnoel 25, própria para negocio; trata-se
á rua Pharoux 12, com o sr. Reis.

(2626 E) M

ALUGA-SE 
bai,tto um bom quarto,

novo, com luz, em casa de familia;
rua da Constituição 36, sob. (2679 E M

ALUGA-SE 
hua sala dc frente, mobilada

c pensão, a casal ou senhor dc respeito;
para informações na rua Evaristo da Vel-
ga n. 22.. (iou(i !¦) U

i LUGA-SE "um bom quarto de frente, em
.fl.cas.1 de faniilia. Precisa-se (le um com*
paul.ciro de quarto; Buenos Aires 54. 2°.

__C25"> ____
A LUGAM-SE sala e quartos, mobilados,

XXcom asseio, a cavalheiros de trai:....cito;
av. Passo.. 40, sobrado, casa de familia.

(2505 E) M

KiWHWíaiiiaiMiaii_;h__iB_3ra_i!s-.Bi_íii
1 PARA O ESTÔMAGO E LV- I
¦ TEST1N0S E' UM REMF.D10 H
| SEM EGUAL y

1 Gnaranesia |
h:e:..3: ja.:.:-.'. *,:,ib\ :_., «s ,\m :s ¦ :a: iaül

ALUGA-SE 
a boa casa n, .1 ,q da rua Ge-

ncral IVdra, própria liara qualquer nc-
Rocio, teuiio lios fundos boa moradia nara
familia; 150$. (.-608 lí) J

A LUGA-SE, para qualquer negocio lim-
.tipo, a magnífica loja do predio n, 242 da
rua Alfândega. (2605 K) J

A LUGA-SK uni esplendido quarto, em
XÜLcasa de família, á rua Menezes Vieira
61. sobrado. (-497 K) M

A LUGA-SE um commodo, na praça da
iXRepubHca n, 56, sobrado, sú para ho-
meus. (E)

A LUGA-SE a dois moços do eonunercio
X-k-òu a casal sem filhos, uma sala dc
frente, com ou sem mobilia, forne se a re-
feição querendo, casa de família decente;
n.t rua Marechal Floriano 11. 7, sobrado.

(2543 E) M

A LUGA-Sl. um bom quarto para um ca-
X-ksul sem filhos*, a doii moço?, com pen-
são, cm casa dc faniilia; na praç.i Quinze
di! Novembro n. 30, iJ andar. [2540E.-M

A LUGAM-SE magníficos commodos, mo-
-Ti-bÜados c pensão, ;, pessoas d. trata-
mento; na rua do Riachuelo 11. i:ó.

(3285 E) R

A LUGA-SE um bom Quarti, com ou sem
.a-Xpensão, a moços do comnicrcio; á nia da
Carioca n. 47, sobrado. (-'635 K) M

\ LUGA-SE uma sala dç frente, para cs-
Xicríptorio ou para um casal si.11 fillios,
que não cozinhe cm casa; á rua dos An-
diadas ... 12.,. sob. (2638 E) M

VLUGA-SE, 
na avenida Central 2.1. 3"

andar, uma esplendida sala dc frente,
coniplctauienti- independente e com pensão,
a dois rapazes ou casal. (2656 E) R

¦l LUGA-SE uma snla de frc.ue a casa!
XÜLsem filhos ou pessoa de respeito, mobi-
lodo 011 não. com pensão, cozinha dirigida
pela iluii.i da .-asa; ua rua Uruguayana 202,
sobrado. i_-7,_. ,.\i) j*

A LUGAM-SK dois bon» quartos de fren-
_ite, com pcutão, i avenida Kio Branco
40. :" andar. (..,04 E) M

ALUGAM-SE, cm casa de um casal de-
XXccnte e sem filhos, dois excellentes
ccmmodos, sendo um de frente, a outro
c; sal, em idênticas condições; travessa Cos-
Ia Velho 9, sob., em frente ao Mercado
Novo. (2770 E) M

A LUGA-SE uni segundo pavimento, ten-
-tido bom terraço agua e gaz; na praça
Gonçalves Dias, n. 5, sobrado (261S K) M

A'LUGA-SE 
o grande salão corrido V

andar ua av. Rio llranco n. 129, Café
S. Paulo; trata-se nu mesmo. 2760 E) M

A LUGA-SE um quarto para rapaz soltei-
-OLHO em casa de familia, rua S. José, 52
2° andar. (2754 E) M

A l.UGA-SE uma excellente sala c um
-t-Lquarto de frente, rua General Câmara.
n. 303. (z?^ E) *M

A LUGA-SK em casa de familia uni com-
XVmodn com ou sem mobilia tem todas as
commodidades; - rua de Santa Luzia, 24S,
sobrado. (2739 I.) M

A LUGA-SE o sobrado da rua Darão de
jTLS. Felix -;o, com 2 quartos, mna sala,
desoensa, banheiro; tem electricidade; alu-
guel iuo$. (2800 E) M

A LUGAM-SE por 40$ e 45$ooo quartos
ünnibilados; os de 45$, BÕo dc frente;
avenida Rio llranco, 57, 2" andar.

(2788 E) M

Vesti vossos Fillios no Varulso
dns Crliinc.is
Hua 7 u. 134

LAPA E SANTA THEREZA
A LUÇA-SL uma bella sala, muito bem-Xmouilada, completamente independente, acasal ou cavalheiro dc probidade, cm casada família; travessa Murato-i 22. (_-64o).\l
A 'LUGA-SE, á rua Conde dc Lage n. _i,

Xluma esplendida casa ilo tres pavimentos,oropri.i para uma pensão. (aói i V) J
A LUGAMaSE .irt-jados aposentos dc fren-__-te, co.u sacadas, mobila-los a capricho,con. ou sc... pi-nsão. a senhores distinetos11. a casaes; pensão familias; rua Rodrigo

Silva (5, 2o andar (esquina S. Jusc).
(-•(.71 E) R

A 
IaUGA-SE excellente sala de frcnle em
esplendida casa de familia, na rua SilvaManoel, 48. (2773 F) M

ALUGA-SE 
uma casa com 3 quartos,uma sala, cozinha e quintal, 3 tua Pe-

tropolis n. ua (avenida), aluguel 6($ooo,«Santa Thereza. (2751 F) M

ALUGA-SE 
o novo predio da rua Moraes

e Valle n. a7, Lapa, todo ou em sepa.
rado; trata-so na rua da Carioca n. 28, loia;
«tá aberto das 8 ia 10 horas da manhã.

(3553 F) R

ALÜGAM-SE 
sala e quartos, com ou sem

mobilia, banhos qiweites e' frios, cm fren:
te á bahia, bella vista para, o mar, «a ca-valheiros dc tratamento; na' Jwiia da Lapan. 60. -':i-(24Si P) S

ALUGA-SE 
unia linda sala' de frente, mo-

bilada, com vista pari àidvenida; rua
Evaristo da Veiga 14, sob. (2513 F) M

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGAM-SE 
quartos e salas, com ou

sem moveis, boa pensão, esplendida vista
para o mar; rua do Lattec n. 1, Gloria.

 (2647 G)_R

ALUGA-SE 
um lindo commodo, com vis-ta para o mar, com ou sem mobilia; na

rua Cassiano 47, Gloria. (2639 G) M

ALUGAM-SE 
casas, a 130$ e 150$; 3 e

4 quartos, 2 salas, grande quintal; Cat-
tete 214. (-1661" G) R

ALUGA-SE 
uma casa, por 87$; na rua

Bento Lisboa 89, casa 2, Cattete.
(2060 G) R

a:LUGA-SE uma casa, por 88$; na rua
do Cattete 214; tem grande quintal.

(2659 G) R

ALUGA-SE 
uma boa casa, á rua D. Mar*

ciaiia 5; 2, salas, 3 quartos, porão, etc.
(2646 G) K

, LUGA.M-SE quarlos de frente, claros c
Larcjados; na rua da Passagem, 98. (G)

A ILUGA-SE o predio, á rua Conde de-ÍUrajá n. 134, Iiotafogo, tem sete quar-tos. duas salas, um barracão, jardim na
frente, pomar, gaz electricidade e abundai,
cia de agua. Aluguel 250$ mensaes. Trata*
se com o 'proprietário no predio todos 03
dias das 2 ás 6 da tarde. (2465 G) M

A LUGa\-SE um bom quarto, mobilado,
*n-.cm casa de (amilia estrangeira; rua dos
Voluntários da Palria 429. (1971 G) .S

ALUGA-SE, 
em casa de familia, espaço*

sa sala c um quarto; na rua do Cat-
tete n. 287, próximo aos banhos de mar.

(2037 G) J

ALUGA-SE 
o predio n. ro-A da travessa

do Oliveira; chaves á rua Real Grande-
za 292; 1 rala-se á av. Rio Branco 128, sob.,
Lar.gloy íi C, (1773 G)J

A LUGA-SE, por 300?, o predio, em cen-
*_TÍ-tro de jardim, da rua da Assumpção 73,
com seis quartos c todos ir. mais commodos
necessários, todos com janellas, bom quin-tal c um commodo que serve para creado
ou guardar automóvel; as chaves na mesma
rua 41, armazem. (1894 G) R

A LUGA.SE, nara familia dc tratamento,
X3La esplendida casa n. 71 da rua 19 de Fe-
verciro, com muito bons aposentos; preço,
2535000. (26U3 G) J

A LUGA-SK a casa do 2 andares, da rua
¦fíLM a rechal Hermes 82, com 2 salas, 4
quartos, cozinha, __ despensa, banheiro com
agua quente c fria, luz e campanhia ele-
cirica; as chaves estão na rua Voluntários
368, onde se trata. (1924 G) B

A LUGA-SE, por 150$ mensaes, uma boa
-I~Vcasa, com duas salas, tros quartos, cozi-
rlia, área, tanque, etc. na travessa Cruz
Lima 11. 29 (i-otafogu); as chaves estão na
venda; trata-se na avenida Rio Branco n.
50, l° andar. (189S G) R

A 
LUGAM-SK magníficas casas, a 130$,
com installação electrica, na Avenida

D. Luiza, na rua Euphrasia Corrêa 41, pro.
ximo ao largo do Machado; trata-se com o
encarregado. (1262 G) J

A LUGAM-SE n 180$ lindos cn-
••fVsns confortáveis, ií rim 1). Mnr-
ciutin 8» o a 280$ ii do n. 93.

__Jt 1703) -1

ALUGAM-SE 
magníficas casas, a ns?»

na confortável avenida Rclla Vista, ua
rua Euphrasia Corrêa 42, próximo ao largo
do Machado; trata-se com o encarregado.

(1261 G) }

ALUGA-SK 
a casa da rua D. Carlota n.

77; as chaves estão uo armazém da cs-
quina. (1680 G) J

A LUGA-SK a casa, preparada e pintada
XXdc novo, á travessa S. Carlos n. 24;
aluguel 70$ mensaes; chaves com Manoel
Eirrcira dos Santos, 291, rua Visconde dc
Itauna. (2084 G) R

A LUGA-SE a casa n. I da rua Maria
-XX.lvugeii.a n. 77» tendo doia quartos,
duas salas e mais dependências; as chaves
estão na padaria do canto da mesma rua
e da llumaytá, e trata-se na avenida Rio
Branco 102, com David & C. C228CG) J

A LUGA-SK uma casa, tom 4 quartos, para
•/Xfamilia de tratamento, entre Senador
Vergueiro e avenida da Ligação; trata-se 11a
1 na Senador Vorguctro 219. (2077 G)R

A.LUGA-SE, por 45S. om ca*a dc familia,
Ü.um quarto dc frente mobilado, gaz e
roupa de cama; rua D. Carlos I 94, Cattete.

(2027 G) J

A LUGA-SE a cafa n. 70 da rua llcn-
-íijamin Coustant, com boas accommoda-
ções e próxima ao jardim da Gloria. Tra-
t:i*se uo 11. . 35* (2448 G) J

ALUGA-SE 
a l.o-a casa da rua Kcal Gran-

deza 11. 40, coru todas as accommoda-
çijus para familia dc tratamento; ai chaves
com o sr. Antônio Guimarães no ti* 44
e tratasc na rua Conselheiro Saraiva 24,
sobrado. (2391 G) 1<

ALUG.VSE 
un.a confortável casa com

.grande chácara e jardim, agua nasecn-
te. pintada de novo. com gaz e elecuici-
dade; no largo do Boticário n. 32. Águas
Férreas. Pódc ser vista a qualquer hora;
.para tratar na rua Primeiro de Março 86,
1" andar ou Senador Octaviano n. 200.

(2377 G) R

ALUG.-VSE 
o sobrado da rua dn Lapa

n. 74; a chave está uo n. 71; tratar
na rua Bento Lisboa 81. (2370 ^1) -R

ALUGA-SE 
a cnsa n. 9 da rua Bento

Lisboa n. 79; as chaves no n. 81,
tem ires quartos, duas salas, cozinha, pe-
queno jardim e quintal. -. (2365 G) R

ALUG.VSE 
o predio da rua da .'\siiini-

pção n. 2g, Botafogo, com tres quartos,
duas salas, etc. Aluguel 101$; as chaves
estão na mesma rau n. 43, armazem e
trata-se na travessa do Rosário n. 7, easa
de cartüe- postaes. (2401 G) J

A,

Desconto gera! de IO°[ em todos os
artigos e de 3Q JL\ _5Q°.0 em artigos de
SALDOS, durante a reconstruccào
dos novos armazéns.

VANTAGENS EXTRAORDINÁRIAS!

Largo de S. Francisco
ALUGA-SE 

uma boa arrumadeira ou co-
peira portugueza, paru casa de faniilia

de tratamento; praia de Botafogo n. 120;
telephonc. 340, Sul. (3753 <-¦) M

A LUGA-SE por 40$ uin quarto mobilado
-ÍÍLcom electricidade cm casa de familia
franceza. Rua Corrêa Dutra, 78.

(2813 G) M

Gonorrhéa
mmmmOtm lW«Yn»iirn__ ___M__ '"i'i"i «¦" 1 ___t_W

cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 de Setembro, 186

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

ALUGA-SE 
para familia a casa da ladei-

ra do -Leme n. 26; as chaves estão no
armazém da esquina e trata-se na rua da
Quitanda 90. (2040IDJ

ALUGA-SE. 
para familia de tratamento,

a esplendida casa n. 8.18 da rua N. S.
de Copacabana, com magníficos aposentos ;
preço 253$. (2609 II) J

A LUGA-SE. para familia, a boa casa n.
.Xa-SO da rua Vurquim Werneck. em Copa-
cabana, pelo preço mensal dc> i8o$oon.

(«604 H) .

A LUGAM-SE boas casas, por preços com-
XVmodos, com accom modações para fami-
l:a regular, á lua Barroso 67, Villa Mimi.
Copacabana; as chaves estão no n, 73, onde
se trata. (301 II) J

A LUCA-SE por 250$ a cisa da avenida
.-M.Atlântica 1016; chaves na rua Nossa
Senhora de Copacabana 1040, padaria *• Tra-
lar na rua Uruguayana 11 • 77. loja, da '
ás 3 horas. (.5.0 H) J

A LUGAlí-SE em casn ile 11111 cn-
•--Xsnl 2 aposentos com .iniiellus,
locai' saudável, perto do bonde e
innr; puni ver e trntni' nts run 30
de Novembro 124. Ipanema.

(A 3S29) H

A LUGA-SE uma casa confortável, com
_TVgrande terreno, nor 110$, e outra, me-
nor, por 90$; travessa Margarida 44, *-*°*
pacabana; trata-so ua mesma ou no arma-
:em do sr. a\bilio, esquina da rim Barros...

(<933 H) R

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E

A LUGA-SE, para familia, a boa casa á
Xirua Santo Christo, com um pequeno
quintal, polo preço dc 00$. (2602 I) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua da Harmonia

95, com 4 quartos, 2 salas, cozinha. W.-C,
chuveiro, tanque, luz electrica; trata-se ua
loja. (2607 I) M

A LUGA-SE, para pequeno família dc tra-
_».-Vtamcnto, uma casa. com 2 quartos, z
salas, banheira, cozinha a p.az e porão ha-
bitàvel; á rua Coronel Pedro Alves n. 379,
casa III; aluguel de 1305; informações na
cisa n. I. (683) R

A LUG.VSE um sotão. com grande sa!a
ÍI—q uma alcovu, em casa de familia, para
um casal; na rua Dr. Mesquita Junior 11.
7 antiga travessa das Saudades. (1637 I)'S

A-LUG.VM-SE as casas novas, de dois
-AVaiidares, da rua NTery Pinheiro ns. 36
e 40 e da rua dc S. Leopoldo 32u, com
boas accommodaçoes para família; as cha-
ve.i estão nas mesmas e trata-se na avenida
Rio llranco 102. com David St C. (2281DJ

A'LUGA-SK o armazém da rua da Saude
*-T-Ln. 187, amplo e claro, pro|.rio para
negocio; aa chaves estão no sobrado; tra-
ta-5_ na avenida Rio Branco n. 102, com
David * C. (2840 I) J

A LUGAM-SK, muito barato, as boas ca-
.Asas da ladeira João Homem ns. 67 e 7*i
com magníficos terraços; a chave está no 65.

(2612 
I) J

A LUGA-SE, por 50$. a casa da rua Santo
-fXChrísto 228, com erande quintal; casa IV,

(3414 d 1

ALUGA-SE 
o armazém da rua General

Pedra n. 208, próprio nara seccos e
molhados, ou botequim, etc; tem accomom-
d,içõcs para pequena família, com installação
electiica e gaz; trata-se uo mesmo, do 1 ás
2 horas da tarde. (2361 I) R

A LUGA-SE um armazém com tres portas;
-tina rua da Saude n. 269, esquina, pre-
co 120S000, (2474 I) M

ALUGA-SE por 81 $000 o predio nume-
X\.ro 16 da travessa do Pinheiro,

(273S I) M

ALUGA-SE 
uma sala de frente, com tres

jancllas; na rua Voluntários da Pátria
n. 4 ¦ a pessoas que não precisem de
lavar e cozinhar. (2312 G) Ri

LUG.VSE um quarto ou sala dc fren*
te, a um casal ou a senhoras de trata-1

mento, em casa de família, onde não ha
outros inquilinos; na rua de S. Clemente!
u. 94. sobrado. (.223a G) J

ALUGA-SE uma boa casa, com 2 quar- I
.ZjUos. 2 salas, cozinlia, Quintal e mais dc-
pendências, extenso terreno o muita agua,
por 65$; á rua Cardoso Juníor 274, Larau-
jeiras; trata-se no 13. {(2620 G) M

ALUGA-SE 
por preço barato' boa casa

_ com dois quartos, duas salas c bom
quintal, na rua Cardoso Marinho, Praia
Formosa; informa-se na mesma rua Cardo
so Marinho n. 7, escriptorio. (2734 I) M

A'LUGA-SE 
o predio da rua de -Santo

Henrique n. 111, com jardim, eleclrici-
dade e grande quintal, toda forrada e pin*
tada de novo. (2592 J) M

ALUGA-SE 
unia boa sala, na rua do

Navarro n. 58, Catumby; prefere-se pes-
soa do commercio. (2581 J)R

A LUGAM-SE, por áo$ mensaes. uma sala
-CX.c quarto de frente, a pessoa decente,
com installação electrica e entrada indepcn.
dente; na travessa Navarro u. *«2, Itapiru.

(2520 J) M

ALUGA-SE 
uma casa pequena nova, tem

gaz ein frente da rua a moços do com*
mereio ou senhoras sem creançás, por 60$;
.1* chaves estão no rua Estacio de Sá nu-
mero 3. (2753 J) M

A LUGA-SE uma pequena caia, nara-aM-pequcna familia, logar muito saudável
e muita largueza; travcs.a do Navarro 25,
antigo; informa-se na rua Itapiru 90, venda.

ummmMu—ma Miiiihni *khiim

HADOOCK-LOBO E TIJOCA
ALUGAM-SE, 

a preço, módicos, com ousem pensão, confortáveis aposentos, á
rua Haddock Lobo 422; dá-se refeição a do-
lllicilio. (3a,*6 K) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Induslfia! n..68; as chaves no n. 72 da mesma rua,

onde sc trata. (2359 K) K

ALU(,a\_SE 
uma casa, com 2 salas, 3

uuartoa e mais dependências; na niaGeneral Roca 112, casa III; as chaves es*lão na rua Desembargador Izidro 11. 5, pa*dana Estrella Matutina. (2516' K.R

ALUGA-SE 
casa, para casal, por 80$,

co... installação electrica <. fogão ri gaz;na. travessa D. Mathildes n. 19. Pabrlcã das
Chitas; as chaves na travessa Magalhães 11.
19, cn frente, onde se trata. (2568 K) J

A LUGAM-SE, em casa de tratamento, 3
XVbons quartos, mobilados, com pensão, a
casaes sem filhos, senhores e rapazes detratamento; rua Haddock Lobo 13.

(981 K) J
A LUGAM-SK comtnndos limpos, na casa

-ÍXn. 45 da rua 28 dc Setembro (Muda da1'ijucii); trala-sc na ...ci.ua. com d. Bcmvin-
d-_ Baptista. k

A LUGA.SE o casa da rua Salgado Ze*
•*-^---nl.a 11. 73; as cliavcs eslão na rua Con-
dc ile Bii.nfi.n ti. 211, e Irata-se na rua
i" do Março n. 91, sobrado; aluguel 150$.

(2327 Ií) R

A LUGA-SE, por 185S, o Drcilio da rua
j""3LVisconde de Figueiredo 8q. com 3. quar..
tos, 2 salas, aquecedor _ banheira; as cha-
ves eslão no 107, e trata-se na rua Miguel
d--' Frias 39. (2375 K) R

A LUGA-S-3 o excedente e confortável
-fi-predio, para familia dc tratamento; na
rua Santo Henrique 8.1 ;trala*se na mesma
rua n. 83. (23iu K). R

A LUGA-Sli a casa assobradada da rua
_n.Ua.-ao de Ubá n. 144, porto da rua
Haddock Lobo, servida nor diversos bondes
de 100 réis; tem auatro bons quartos com
janellas, esplendida banheira esmaltada com
aquecedor, fogão econômico e a gaz, trancas
em todas as portas; as cliavoa estão, por fa-
vor. no 11. 111 da rua Haddock Lobo, e
fata-sc na rclojoaria Norris, Assembléa 36,
sendo o preço 260$ mensaes. (2294 K)R

A LUGA-SE a casa, de estylo, moderno,
XXtendo os commodos precisos á pequena
faniilia de tratamento, ila rua Haddock Lo-
bo n, 333; as chaves estãu na padaria, á
mesma rua n. 3^9, e trata-so com Jacohina,
ua avenida Rio Branco u. 103, 1" andar,
das 2 ás 4 horas, (1240 K) J

|iiiivi_iiaiiseuii_iiiiiiiiHi-!ii_iiui
g OS QUE SOFFREM DO ESTO- Í
I aV/a.GO DEVEM USAR 1

Gnaranesia §¦i-~ rei
¦BIMlSinUillMIRini-ISlSIlEI-jill

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGA-SE 
uma casa nova, na rua de

S. Francisco Xavier n, 84, casa I, Villa
/..zinha, só tem 4 casas; com duas salas,
dois quartos, cozinha, fogão a gaz, luz ele*
ctiica, quintal, banheiro, bondes dc too réis,
em frento á nialriz de S. Francisco Xavier.

(2663 D R

A LUGA-SE uma casinha, em ca-a de fa-
.TiVniHa; na rua General Argollo n. 93.
S. Christovão. (2678 D K

A 
LUGaVSE í rua Ávila n. 114 (a\lc-
gria) u excellente casinha n, _. pro-

pria para solteiro ou pequena familia, lo-
cal alto. tranquillo. muito saudável. Alu-
guel mensal, 70$, incluídas luz electrica e
taxo. Trata-se no mesmo. (814 L) J

A LUG.VSE a casa da rua Dias da SilvaJT-Vu. 21 (Pedregulho), com 2 salas, 2
quartos, luz electrica e bom quintal; está
pintada de novo; a chave está junto. n. iq,
e trala-se na rua da Floresta n. 75, sobrado,
Catumby. .151,7 L) J

ALUGA-SE 
uma sala c quarto de fren-

te. Rim Coronel Pedro Alves n. 51,antiga Praia Formosa. (3723 I) R

ALUGA-SE 
casa, com 10 commodos, ta-

das as commodidades necessárias e nuin-tal, por >;i. adeautados; ua rua da Ame-
rica; pretendente, cartas a este jornal,rara N. X. (,-,7,6 I) R

i t.rC.A.Sl. uu... sala. muito arejada. com
I\.2 janellas e luz clc:tri:a, ú rua Uru-
guayana 137, 2U andar. (2091 Kt I

A LUGA-SE, cm casa de faniilia. um bom
Aicouimodo, na rua Senador Dantas 27.

(2500 E. ,1

111 fi-
4u.;

\ LUGAjSE um ouarto. a casal
_L_Llho_ ou a moços solteiros; aluguel
du avenida Mem de Sá 1'. sobraüo.

(2511 li) M

ÍMeiii

A LUGA-SE ,-. boa casa de dois pavinten.-íJUns, sua a raa Moraes e Valle n. .S,
ua Lapa, por 202$: trata-se á rua S. Pedro I
... 72, co.n Costa Braga fi C. (.talo V) j I

ALUG.VSE a casa n. .8 da travessa
riFIun...iei.se. co.n doi. quartos, duas sa-
Ias. cozinlia. q-.iint-i! c jardim, preço 73$;trata-se na ru.-. das Neves n. 25. Paula
Mattos. 1.705 F) R

i LUG.VSE, e.n Sinta Thereza. por .*.*.$. I
rXuma sala, a casa! ou senhora só; rua!
Lrmelinda 163. (1.1.0 F) R!

i Ial'(;.\-Sl:. sobrado novo com G
! *-r*-.(iiir.:-!u-., 2 Ni.!.!*., banheiro,

AV. L'.. copa, dispensa c bom ter-
raco com tumiue; nn run ilus Ai*.1 cos n. 3; as chaves estão nn loja. |(S 

__S7}_K
A LUG.VSE o sobrado da rua da I.apa jxXn. ó;. com seis quartos, duas safas e

j mais dependências; tem duas entradas; as;
chaves estão na mesma rua n. 67, casa dcfrutas; trata-se na nvenida «Rio ltr.-li.eo
n. 102. com David Sr C. (2JS3 l-'i 1

. LUGA-SE um anarto, a moços solteirosa>-ou casal, sem ííllia;, oor 40-: na avenidaMem de .--a .5. (..,-., R) j[

A LUGA-SK uma boa casa. no beco do
-ÉXRio n. 25, em frente ã Despensa Fidalga,
Cattete, (.-6..S G) R

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

A á_0GaV-SB em Botafogo, nn rua
-tl<Geiieriil Scveriniio 11. Í2_-A,
um predio pnru peouenn fiimilia,
do construcção moderna, coni to-
dos o.s requisitos da h.vs,lono e
cimloi-tos, como se.iiiiu: tres miar-
tos «ratados, snlns do visita o de
.i.iiitiir, co/.iiilin, banheiro de ns.ua
atiente e fria, luz electrica. W.C.,
e tudo mnis necessário pnra pes-
soas di- fino tratamento; para ver
110 próprio local e tratar á rua da
..Ifníulesra 01. sobrado. Alimuel
o laxit i:.*-,->!000. (it 1778) G

A L.yCA-SE, em casa dc faniilia, próximo
-Xi-flõs banhos de mar, um çoitimodo de
frcnle, com uu sem pensão; na rua Silveira
Martins, 149. (2699 G)M

MÍ *¦"
éim^*

íjlíÉU1

A LUGA-SE o predio da rua Nery Fer.
,-CVieira, n. 80, com quatro quartos, duas
sa*a3 e mais dependências, jardim c quintal,
insta llaçâi- electrica; a_ chavei estião ua
padaria defronte, onde; sc iufor.ua.

(116Ó G) R

A LUGAM-SE em caía de familia, uma
xjLS2*a e um quarto bem mobilados, com
todo luso, para casal on uma pessoa sò,
muito próximo aos banhos dc mar, com
ou sem pensão; na rua Christovão Co-
I'-:..!>i) 11. 1 ji, antiga Dois de Dezembro,
lÍü-v,t':_. (3790 G) M

-£LLUGA-SE for 59. um quarta .mobilado
-Xxl::: casa de família. R112 Voluntarioi
.!-. Pátria ... 425. (aá.3 G) M

empregada
todo -cívico

•DRECISA-SE ¦
S boa cohduct
c...-. dc pequeiia :..:ii.:a. Trata -.e :::
:fivlBt'AnHi n. 1-4. (2476 C)ll

Para vencer difiiculdades physlcasdestruir invejas e malcficios, ganharamizades e gozar saúde e bem-csiar,
. DK CláVAR, poderoso talisman re^c

GRÁTIS, iníorniaçOej minuciosas e i.i
| sellos novos do Correia, .'. :.:ro ú,-
i RUA SENHOR DOS MS' ii, ti,- RIO.

t- moraes, Uí ;Uinar vossos inimigos. (
Jii.hciro cm negócios, ser fi-iiz em |
compre iá -.-:,. CASAIa tle PEDR.-VS '¦

bido da índia Oriental. — Reinetto, !
rrssantcs a ,iiei:t enviar 300 réis vm

cana. - .\R!STOTFXKS ITÁLIA —
SOBK2U.0 — caixa Postal s-h '

I i;S. I

A LUGA-SE, em casa de família, um bom
xXquarto, com janella. a urna senhora sé-
ria ou a um casal sério e sem filhos; rua
Senhor de Mattosinhoj n. ii. (2318 J)M

ALUGA_SK 
o andar terreo do predio á

rua do Cunha n. n, tendo duas espa-
cosas salas, tres auartos e mais dependen-
cias precisas; as chaves estão na pliarmacia
da esquina da rua de Catumby; trata-se com
lacobina, na avenida Rio Branco n. 103.
ig andar, das 2 ás 4 horas. (1250 J) J

4 LUGA-SE em casa de família, á rua
¦ÍXAristides Lobo n. 237, magníficos com-
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras de tratamento e bons costumes; á
rua é servida por ."'versas Unhas de bondes
de cc.n reis e a casa, além de ser muito lim-
pa, disiióe de um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores, trata-se na
mc.-n.n com o sr. Oliveira. J I

ALUGA-SK a casa da travessa da Paz)
-ÇXn. 45. tem tres quartos, tres salas, co- jzinha e quintal. Está ;>intada c forrada dc j
novo; as chaves e?tão na esquina da rua !
Estreita ;o, onde se irata. (;8uJ) J

A I.("CAM-SE as car-as ns. 3. .1 e 8 da
XXVilla Zaira, â rua Conselheiro Sampaio
Vianna n.^ 19. com todas as commodida-
dt_s; Uio Comprido; as chaves na venda.

(ao-17 J) J
i LUGA-SK um,_ casinha, com duas salas,

XXquarto, cozinha, terreno e rio, própriaDará noivos, * oor 4-"-S; rua de Santa Air-
xandrina 406, moderno, ou 26, amigo.

(2366 J) K

TOSSE, constipações, coriza

o moléstias do peito, tome

PEITORAL DE MAIUXIIO.

Rua Sete do Setembro 18G

\ LUGAM-SK boas casas, çor 112$. com
X-L3 quartos. 2 saias, etc, á rua Mourão
do Valle e Jaunuzzi; as chaves na praia
de S. Christovão n. 161, c trata-se na rua
do Hospicio 11. 144. i° andar. (1543 I.) .1

ALUGA-SK. 
para família, a boa casa da

rua José Clemente n. 47. S. Christovão,
logar muito saudável; preço i3o$ooo.

(2601 L) J

A LUGA--SK, para família, o casa n. 14 da
JÍTjLrua Feüx da Cunha n. 112, logar sau-
dr.vel; preço 100$. (ü6o6 L) J

ALUGA-SE, 
para fam lia. a boa casa da

rua do Mattoso n. iq, a il minutos da
cidade, bondes de 100 reis; preço 160S000,

(2607 D J

1 UGAM-SK, por 112$ boas casas, com
_T3l.1 quartos, 2 salas, etc, á rua Januzzi
c Mourão do Valle! às chaves na praia de
S Christovão iõi, e trata-se na rua dô
Hosp.cio 11. 14.1. Io andar. (.273 L).s

A IaüGAM-SE as casas ns. 54 e
•"t^-SS. da rua General Silva Tel-
les (liarão de Mesquita), com 2
salas, -l quartos, dispensa, cozi-
nha, 2 \V. 0„ banheira esmaltada,
luz electrica c bom quintal; ns
chaves estão 110 11. (50, cnsa 2,
onde sc informa. Preço 172S000
cada unia. (J 2-133) I,

VLUGA-SK 
o esplendido sobrado da rua

Torrei Homem n. 240, illuminado a luz
electrica, com cinco quartos e dormitórios,
duas salas c demais dependências. Preço.
160$: trata-se no mesmo, que se acha aber-
to todo o dia. (2530 I.) M

l LUGaVSE, por ;;o$, a ampla vivenda á
-~Aiua Pedro Américo n. jj.j, com 2 saias,
7 bons quartos e mais dependências hygíé-
nicas; tem bom terreno plantado com arvo-
re? frutiferas* abundância d'agua e linda I
vista para o mar; na casa tem quem mostro; '.
infor.na-no onde se Irata. (2732 G) M!

ALt.G.VSE uma boa saía. com luz cie-1
i-Tiçtrici., a um ca^al nem filhos; rua Barão
d»' l-.._._i,l-.i 50, C;-.'t, le. (j;j; ü) at I

h LUGA-SE a loja do predio da rua Frei
xlXaneca n. io, próximo á praça da Re-
pvblica, proprín para auilquer negocio; tem
liai e electricidade; trata-se na rua i° de
Março u. 37; as chaves acham-se no n. 6. (ito-í-.-.o. (2387 J) R|

A LUGaVSE, á rua Dr. Costa Ferraz n.:
ÍTL8, uma casa nova, com 2 quartos, 2 sa- \Ias quintal, jardim, eletricidade, e 1 outra,;
n. 10, rasinl.a n. V; as i-l.aves catão ua rua!
Neva S.Luü a, -h, (251» j;M,

ALUGAM 
SE jKir 85$. os casas 'Ia rua

Gonzaga Hastos n. fii, com bons com-
modos; trata-se r.a rua Uruguayana n. t\6.
das a ás 3* (.941 L) B

ALUGA-SE. 
para família do tratamento,

a esplendida casa n. 257 da rua Mi.riz
e Barros, com magnífico* aposentos; preçoaaoSooo. (2611 L) 1

ALUGA-SE, 
por 81Í. a boa e-asa IV i ruaD. Maria n. n, com 2 amplos quartos, 2

grandes salas, inteiramente limpa, bom quin-tal. luz electrica, todas as commodidades lo-
c.->l muito saudável e ?erto, bonde: dc 100
reis de A!.!-:!.. Campista; ts chaves estãoro arma tem, cai frente, :i *¦•'¦- -'• traia

<i;-. L) :t

A LUCA-SE o predio n. 63 da rua Viscon*
Ai.de de Santa Isabel; chaves 110 11. 73
da mesma rua; trata-se á av. Rio Branco
128, sob.. Lan.lcy & Ci U774 D J

ALUGA-SE 
a casa .1. 2 da rua Honurio

de Barros n. 18. tendo tres l.o.ts quar-
tos, duas salas e maii dependências: as
cl.aves estão na casa 1 e trata*su .... avenida
Rio Branco 102, com David ~f C.

(2287 d 11

A LUGAM-SE quartos, a 20$. .25$, 30.
•T—c 35$; na rua Bomfim 98; tèm muita
-yua e muito terreno. (1891 D J

ALUGA-SE 
por 182$ o bonito sobrado

da rua de S. Luiz Gonzaga n. 148,
com todas as comodidades para familia dc
tratamento, grande,quintal,'.bondes á porta,
etc.; a chave está ira loja e trata-se na
praça Saenz Pena n. SS, até ás 10 c dc*
pois dos 16 horas, ou na rua Gonçalves
Dias n. Ca. das 12 ás 14. (z.i9!>l.) 'M

A LUGA-SK bom quarto com janella, n
a-i.cavall.eiro, casa de pequena familia.
Mattoso 204. Bonde de cem réis á porta. (L

ALUGA-SK 
por 90$, a casa da rua Pran-

cisco El.Re.llo n. 325; as chaves no
n. 327 e trata-se na rua da Quitanda 130.

(2356 L) R

VLUGiA.SE 
a casa da rua Cosia Guiam-

rães n. 27 (Retiro da America), com
porão habitavcl, quatro quartos, salas dc
visita e de jantar, cozinha e o mais que
é necesswrio em unia casa dc familia; tem
gaz e luz electrica cm todos os conunodos:
está pintada e forrada dc novo; as chaves
estão no u. 25. Aluguel 110$; trata-se
Jia rua Piauhy n. 93. Todos os Santos.

(2313 L) R

i LUCA-SE uni bom quarto com pensão
Jl\i, uma senhora ou moça; na rua D.
Maria Romana 13. .Maracanã. (3718 D -M

A LUGA-SK por 86$ a casa nova e chie
-f.lk.da rua Padre Roma n. 8. tendo duas
salas, tres quartos, etc., luz electrica e gaz.
O bonde Lins de Vasconcellos passa na es-
quina próxima da rua Cabuçu'. Logar sau-
davel, aconselhado pelos médicos. (2463DJ

A TaUG._M-SE a.s casas da rua
**-1). Jfnrin 71 (Aldeia Oainpista),
transversal ti rua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, duns
salas, cozinha, banheiro c tanque
de lavagem, todos os commodos
illuminados a luz electrica. As
chaves no local. Trata-se nn run
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos boa-
des do Aldeia Campista, cuja pus*
saecm em duns secções é de 200
réis. Aluiiueis 100$ o 90$0.0. L

A LUGA-SE a casa u.( 30 da rua Costa
-TXGüimarães, próximo á praça Argentina,
bendes de S- Janurario, com commodidades
para família regular; preço 120?; as cha-
ves estão ua venda próxima, com o sr.
Brandão. (2-Í45 L) lí

A LUGA-SE a casa n. 77 da tua Araujo
j~_k*Linia, bonde do Andarahy, com ires quar-
tos. duas salas, copa,/despensa, banheiro e
cozinha, illuminada á luz electrica, com
porão habitavel c quintal murado; as chaves
eMão 110 ti 71; trata-se eom o sr. Lcon, rua
Municipal 11. 28. eseripiorio. 2668J) lt

A LUGA-SE, por 150$. um boa casa as*
iTÍ-3 obrada da, com a quartos, áreas, quintal,
luz electrica, etc., servida oor 3 linhas dc
bondes de 100 rs.; na rua General Brucc
n. 97; a chave eslá uo n. 95 da mesma rua.

(2649 I.) R

A LUGA-SE a cnsa da rua Gene-
•íijrnl Bruce n. 279, com -1 quar
tos, 2 salas, cozinha, todus as
demais dependências c urniulo
quintal. As chaves 110 n. 285
Trata-se nu rua do Ouvidor 162. 1.

A LUGAM-SE boas casas á rua Erancisco
•iVEugenio, com duas salas, dois quartos
e mais dependências, com duas salas, ¦ tres
quartos e mais dependências, com duas sa-
ias, quatro quartos c mais dependências,
tendo todos quintal; liara ver c tratar na
rua .-'ranci-co Eugênio n. 310, Freço, 101$
e I22$ooo. (1764 L) í)

t LUGA-SE 011 vende-se a casa da rua
afiPereira de Almeida 31; trata-se na rua
do Kosario 8-1. (2437 L) .'

AI.UGAM-SE 
as casas ns. I c III, com 2

salas e 2 ..uartos. ila rua Dr. Nabuco dc
Freitas n. 158; as chaves nas obras, pe-
nadas, o trata-se á rua doa Andradas 7°*

(2438 L) J

A LUGA-SE a casa n. 4 da Villa Coelho,
aC_.si.uada na rua 1-onscca Lima 11, 57, com
2 salas, 2 quartos, cozinha, quintal, electri*
df.do em todos os commodos, agua com abiui-
dancia; a chave está na casa n. 6.

(2318 L) R

ALUG.VSE 
uma casa pequena, por ío$;

na rua Lopes Souza n. i.|. S. Cliris-
tovão. (2.18. I.) M

ALUGA-SE 
a cosa da rua liarão de Cote*

gipe n. r, pelo aluguel mensal de 80$,
tendo duas salas, dois quartos, cozinha _c
quintal; a chave está na rua Barão de São
Erancisco lüiho n. 289. Praça Sete de Mar-
ço_ (2320 D Jt

VLUGA-SE 
por 283$ o espaçoso predio,

em centro de terreno, á rua Mariz c
Barros n. 169. com duas grandes salas.
seis ni- .rios, íaleta c mais dependências.
Está sendo pintado de novo c reformada a
forração de papel. Traia sc á rua do Nun-
cio n. 144. armazém. (2416 L) J

ALUGAM-SE 
uma sala c quarto de

frente, em casa dc. familia. d uni casa!
oii rapazes do commercio, perto do Collegio
.'Militar: na o ven ida Maracanã n. 421, cm
frente á rua Derby-Club. (2425DJ

ALUGA-SE 
uma boa saia dc visitas, com

entrada Independente e luz electrica, á
rua Francisco Kugcnio n. 196. S. Chris-
tovão. (2322 L) li

A LUGA-SE a casa da rua Barão de Mes-
XVquita n. Cói. com tres quartos, duas sa-
!as, quintal. Jardim; chaves na padaria, can-
to da rua Uruguay; trata-se na rua de São
José n. 108. (2324 L) lt

VLUGA-SE 
a casa n, 42 da rua Soares,

próximo á praça da Bandeira, com dois
pavimentos, quatro quartos, duas salas, dois
banheiros, dois W. C, com terraço c quín-tal e mais commodidades modernas; trata-
se na rui do Ouvidor n. .73. Charularia
Cubana. Póde-sc ver a qualquer hora.

(2295L) R

A LUCA-SE por 10..
XXGarnier n. 51, com

A LUGAM-SE casas novas com duas sa--fi-las, do.s lions quartos, quintal, ba*nheiro e W. C. dentro de casa, electri-cidade, entrada independente, etc.; na rua
Jockey Club n. 157. c.isa 11. daa 6 ás',-'• }'èen.°,s oos domingos. Tr.ila.se na. rua(lo Ouvidor n. 183. Telephone 3117 Nor-te. oas 4 ás 6, coni Chacoa. Aluguel, 9.5.

._______*¦

casa ih rua Dr.
. :om tres q.rartos. duassalas srandes e cozinha, bastante terreno,entrada por duas ruas; as cl.aves estão .10"' ¦">_ (-393 I.) I.

A LUGAM-SE.boas casa!.'novas, na mõ-ii.Jerna c hygienica Villa Eugenie, á ruaMarti, e Barros n. 259, próprias para fa*
_ú__ (2614 L) J

A LUG.VSE a car-, n. 5 da rua de S.üãt7.X-__,uiza n. 8>, Maracanã; as chaves estar,na.casa n. 2; tem dois quartos, uma sala.cozinha, pequeno quintal; trata-se na avenida Rio urauco n. 102, com David Sr Ç
(2280 L) j

A LUG.VSh o pred.o novo ile estylo, com-íxquatro quartos, duas sala*, e mais de*pendências com jardim e quintal; ,_ ruaLuiz Barbosa 11. 97. Villa Isabe', co... raze electricidade; trata-se no 93. (lauijl.) ri
ALUGAM-SE as casas ns. 2 e 5 -Ia rua.fl. Dulce, com duas salas, tres quartos ema.s: dependências; ír-ua-se na rua Pereiraca Siqueira ... 39, padaria. (.-09.1 1.) |
A-LUGAM-SE duas casas na avenida da*x.-ua Genes Rra-n n. 49. por ó.S, cadauma: as chavea vitio no armazem emí.-vnlt. u.,..._ i._ j

ALUGA-SE 
o predio n. 31 da rua Vi»,conde dc Silva, tendo doi. quarto?,duas salas, cozinha, banheiro c bom quin*tal; as chaves estão no n, .6 o trata-sona avenida Rio Branco n, 102, com D»-vid Sr C. «a.-s-i i.) |

SUBÜH8I0S
àLUGA.M-SE 

á rua Barbosa ns. 69 eSi, os predios a 50$, estação de Cas
cadura, co mtodas as coniulodid.ule» par.ifamilia, illuminados a electricidade, logar
bonito. (..551 M) m

A LUG.VSE o predio da rua l-ra.ic.se:.
xVMcyer 11. 57, por 70$. 110 Engenho d.-Deniro; trata-se ua rua Vinte e Cinco de
Mano 11. 243. (2343 M) K

A LUGA-SK uma casinha na serra, no {:•¦.
XÍLda rua Aquídahan, por 15?; trata .'eua rua Lins de Vasconcellos it, 453. lloc.
dn -Matto. (2340 Mj ';

ALUGA-SE por 112$ mna boa casa ii:iXi-tada e forrada de novo, com jardim.
.porão e electricidade: na run .Maria Cal-
nion 11. 33, Mcycr. Trata-se no ti. «,.

(2424 M. .1
A LUG.VSE o preilio da rira Bal.lraeo (ali,

*A*L.Meyer, com quatro quartos, duas salas
e porão habitavcl, com unia sala. dois
quartos; cozinha, despensa, agua gaz \V, »'.;
as chaves estão no n. tí4 c trata-se m
Boi.levard Vinte e Oito de Setembro 185.

(_020 M) 
' 

.1
A LUG.VSE por 35$ a excellente casa no

X\.va, cm logar saudável, tendo agua, ea-
g*)to e grande quintal; na rua Vieira Ecr-
reira ti. 8o. Líomsuccesso. (2022 M) )

A LUGA-SE por 50$ esplendida casa paraXÜLpequeua familia; trata-se na ru. Uo-
berto Silva .1. 109, Ramoi. (.-473 M) M

ALUG/V-SE 
por 100$ a casa, para uc.o-

cio c famüía, tres portas de aço; n..
ruaj Barão de llom Retiro n. 3go; trata*
se á travessa Ilcrmengarda n. -i*i. Mever.

(2375 M) S

St!l:,BI:i:i_illiíll.!ltBlli:;B]!l!«ll!)_i:ígi||!íl_Elíl_ll!yiBI:.|!
I DOIS CÁLICES DESTE PODE- B
Í ROSO ANTI-AC1DO EVITAM Ú
U AS MAIS GRAVES DOENÇAS 

|

| Guaranesia J
IlI_l':íil-l:i:JSíl:.K:ji:ll_ill;l_lJÍ!J_l::.!_li:!i!BII-l:%iQill.lÍ
\ LUGAM-SK os prédios da rua CoRSC-

afl.ll.ciro Jiibiu. ns. 23 c 31, com bons
conunodos, quintal e jardim; as chaves es-
lão ua padaria da rua Barão dc Bom Re*
tiro n. 156; trata-se na rua do Hospicio
11. 144, sobrado, das io ás 2, fiador firma
commercial. Preço ioi-$ooo. (10.(8 M) R

A 
LUGaVSE o predio da rua Barão de
Bom Retiro, entre os ns. 113 c 119, o

de n. 17. com bons conunodos; as chaves
estão na_ padaria n. 156 e tràta-se na rua
do Hospicio 11, i.|4, sobrado, das 10 ás 2,
fiador firma commcrcial. Aluguel 71 $000.

(19411 M) R

A LUGAM-SE casas na villa Edmundo,
._r_k.com dois quartos, duas salas, lii_. ele-
ctrica. Aluguel ôi$ e 51$; na run José
liomiugues 11. 113, na Piedade. (2u8ó.\l)lt

A I.l'GA 11*515 os predios da rua Barão de
XjlBoiu Retiro ns. 107 e no, com bons
quartos e .erande quintal. Aluguel, 132$;
as cliavcs na padaria ll. 15C e trata-se na
rua do Hospício n. 144, sobrado, das *o
ás 2, fiador, firma commercial. (193&M) R

Sardinhas
Hua da Alfândega n. UO

A LUGaVM-SE os prédios da rua Barão
-CA.de Bom Retiro entre os us. 113 e 117,
dc ns. 9 e 18, com bons commodos r.
quintal; as chaves estão na padaria n. 156
e trata-se *na rua do llospicio n. 144,
snluado, fiador firma coniniercial. Aluguel,
->i$ooo. (1937 11)1*

AlaUGAJI-HE os predios da rua
•"¦M-lctor Melrelies ns. C7 o «9,
pintados de novo, conunodos pnra
familia rcirulaf, luz electrica, ,iar-
dim o líi-ando quintal; chaves no
mesmo; trata-so telep. 3550, O.

(J 1737) ali
A LUGaVSE por 120$ a casa da rua Ge*

-tJLtulio 11. 26, em Todos os Santos, con-
stendo dc tres quartos, duas salas, banhei-
ro, cozinha, bom porão, quintal c jardim,
a um minuto da estação; trata-se lio 28.

(1928 M) I

A 
LUGAM-SE casas de 45 $e 05$. com
todo o conforto, bondes de cem réis;

trata-se com Alberto Rocha, á rua Caudi-
do Benicio 11. 502, Jacnréi-aguá. (76.|1I)J

ALUGA-SE 
ua 15. de Ramos, boas ca*

sas para moradia de pequenas familia?
alugeis de 50$ a 70$, com carta de fi.
anca; trata-se no mesmo logar na "VUli
Andorinha;, onde estão as cl.aves.

(708 M) II

A LUGA-SK uma casa para familia, com
xiagua, luz, bom terreno plantado; trata-
se 110 mesmo, das 8 ás 2; na travessa Anui*
jo n. 13, tres minutos da estação de Ra-
.1105. (180I 11) .1

A LUGA-SK _. a casa bastante confortável
Xxda rua Cândido Benicio n. 360, cm
Jacarepaguá; ver c tratar na mesma. (M)

A LUGA-SE linda sala ou aposento com
XXpcnsão, a familia ou cavalheiro de
tiatamciito; rua Machado de Assis s.

(.5'5__M) .1

ALUG.VSE, em Merit)', unia casa parajLXiiegocio, servindo para pharmacia, bar-
boaria, botequim ou deposito; tem accomnio-
dações para familia; ver e Iratar, co:n Cor*
rea e Lomba, defronte á estação; preço
611S mensaes. (1685 SI) 1

ALUGA-SE 
boa casa, com chácara, na

Boca do Matto, rua de SanfAnna do
Metheus n, 42, ponto do bonde Lins e
Vasconcellos; tratar, na mesma; 00$; Ave-
liuo. (1542 M) J

A LUGA-SE uma casa com dois quartosXxc duas salas, luz tj quintal ou vcndc-se
como sc combinar; na Estrada Real 2754.

(2811 in j

A LUGA-SE o predio da rua Iguassú, em
jCXCasçiidura, com quatro quartos, duas «a-
bis, cozinha, dispensa, fogão econômico, com*na. tanque, agua encanada, W.-C, nc cen-
tro de uma grande chácara. (163Ú M)S

A LUGA-SE a casa da rua Dezesetc d**
XXPcvereíro n. i, em Bomsucccsso, 15 mi
nutos da estação, com duas saas. doi^
quarto., agua e grande quinlal. (Trata-se
junto á mesma n. 9. (ai 11 M) 1-'

A LUGA-SE boa casa nova com dois
-fiquartos, duas salas, cozinha, bom quin-
tal c todas us commodidades, por 60$ e
outra menor por 50$; ua rua Viuva Cláudio
11. 2S9, Riachuelo. (1847 M) S

A LUGA-SE o bom predio da rua Vis-
_CXconde de Nictheroy n. 72; ai chaves
iu n. 74. estação da 'Mangueira, Í2537.\1)R

A LUG.VSE o bom predio da rua Visco..¦
-iM-ile de ocanti... n. 53; as chaves na ru.
Gituio n. 2. onda se trata. (2535 )

A LUGA-SE a l.oa casa da rua de Sã-)
-XXKrancisco Xavier n. 753, com teí>
quartos e duas salas; chavea no ... 689.

(2537 M) y.

ALUGA-SE 
a casa da rua Duque Ea-tra-

_ da Meyer 11. 112, com quatro .«uartos.
l.aia-se na rua Minas 11. 18, Meyer.

(2059 M) í;

A í'w ?^ ° r>rcllio Ja rua E.ilina n. 9XX(Mey r). com tres bons quartos, duas,s,i..i5. cozinha, dispensa latrina, bom quin..tal. etc; bondes á norta; ver o tratar, á
rua Tenente tosta 28. (1842 M) j

A LUGa.-SL uma boa casa nova. :'. ru*.
XXMoura n. 24-A, Meyer. Aluguel 30$e bom fiador, (2)5., II) 1

A LUGA-SE, á rua D. Anna Ncry. esqui-
-fA.ua de Tavares Ferreira, esplendi,lo ar.
mazem para qualquer negocio, com casa paraf.milin, agua cm abundância, luz electrica,
tudo pintado dc novo; as cl.aves estão 110
21 de Tavares Ferreira. (233 J) .1

ALUGAM-SE 
os prédios da rua Lia Bai*

bosa c Ilcrmengarda n. 46. Meyer, a
dois min..'.os da estação. (2491 -11) M

A LUG.VSE a casa n. 1 da Villa Mtiria.
i"ls:ia á rua Gonçalves n. 4o*A, da cou
strucção .moderna, com duas salas, dois
quartos, áreu coberta, cozinha, quintal a
installação electrica; as cliavcs na casa IS*.
Preço. 8o$ooo. (2230M) M

ALUGA-SK 
uma boa casa com quatro

quartos, duas grandes salas, copa. des-
Pensa, cozinha, varanda, quarto para banhu.,
uz electrica c grande chácara. Rua E.n'..

lia n. 19 Jacarepaguá; as chaves 110 27,
onde por favor se informa. (.'4Ó0 11) J

A LUGASE a excellente casa da rua do
-i-Propicio. .11. 4i, Engenho Novo, para
grande familia. Aluguel módico; chaves na
r:.a I-crnandcs n. 4; trata-se na rua Barão
d; llom Reliro 19*A. (3_0 Jf) R

ALUGA-SE 
o confortável predio, eni

trente i estação do Rocl.a; na rua
Anna Acry 11. 432* a3 chaves no ...esmo
c tratu-se na rua Geucral Câmara n. 3o.,

(2585 II) M.

A LUGA-SL por 80$ a casa da rua Nova
-ClAmerica n. 6, com cinco bons commo*dos; trata-se na rua X). Anna Nery 74.

(1942 M) 3

ALUG.VSE uma easa â raa liar.o n. 78.Xt-em Jacareongoi, por ;o$. A chave (_:Jno sre-azea da esquina da men rim.

1'./:
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UM SENHOR
Que atev- stacailo vor uma forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
fercci-sc para indicar gratuitamente a
nulos que solfrem de enfermidades res-
giratórias, assim como tosses, bronchi-
lei, tosse convulsa, astlinia. tuberculose,
sn.iimonia, etc, um remédio que o
mrou completamente. Usta indicação
«ara o bein da humanidade, é consc-
liien cia de uni voto. Dirigir-se por car-
:a ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio I.CS2.

mm .*.?-*".
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ÜÕMÈW DA MANH-t — Segunda-feira, 15 fle Maio <iç. 1910

VENDE-SE. 
á nu. Haddock I.obo, perto

da rua oo llispo, confortável predio;
trata-se á rua Bueno. Aires 198. (M2778) N

VI.MDE.SiI} 
confortável terreno, em Eo-

tafogo, dc 13 por 44; é plano; trata-se
â rua Buenos Aires n. 198. (M 277S) H

VENDEM-SE 
dol» lote» de terrenoi ar-

borizados, canto de duas ruai, e uma
casinha, li;m Iocali>ado>; iníorma-ie á ru*
do Hospicio n. _>>, dentista, a presta-
ções. (-M 52.j) N

flTlÇNDlí.SI. por 10:5005000 o predio da
V rua iFrei. Caneca n. . 271, -dc uegocio- c

moradia; trata-se no mesmo. Nâo «c atten-
dc a intermediários, CM 2790) N

AJ;UGA-SE por fs$ n cisa da rua Dona
iV.Nfarta it, yr, estação da IMcdadc, com
lois quartos, uma sala, cozinha c quintal;

« .hiiv.e eslá no n. 73, oude so trata. Dis-
suite da eslação trc3 minutos. (-494 M/M

.<_ I.rüA-SE uma boa casa.
__V.:i. Miguel 1'crnaiidcs n,
l-i -*c uo 1^0.

por 8oS; na
122, Meycr.
(-.i.ir M) K

\IAJGA-S1. 
a casa da travessa da Cio-

iia ti. .|8. iMcycr, com tres quartos,
iU-e.s salas, cozinha, grande quintal, luz
cleclrica e Iodas us commodidades liygitni-
,-as, piVlcsc vt-r a qualquer liura; as clia-
ics nn .13 nu ua nmsma. 4B: i>ara tratar
com ci sr. Joaquim ila Silva Mola, a rua
il-i Caruio n, 22. (2310 M) R

. I ÜCA-SE por ua? a casa da riia Viei-
a Vrn «Ia Silva n. 35. com cinco quartos,
tres salas c mais depcndciicias; as chaves

1 mesma rua 11. 33, estação do
trata-se «a rua Engenho Novo..22.

(5314 M) K
estão

A I/UCA-SE uma casinha com agua e luz
_-.V..lei:trica, por .u$; trará ver e trotar na
rua Silvio, estação dc Olaria. (238. Al) K

A LUüA-SIi (i casa <la rua Maria n. 6;
iia cliavc esli ua rua Maria Cuia 4.
Mnr_ll___ (20^3 M) J

cm casa de família, um bom
quarto, com ou sem mobilia

com ptiiüão; na nta dc S. V ran cisco
iivicr 11. 37, próximo fi Haddock I.obo,
jquina do largo d_ Scguuda-Fcira.

(M a,-p.) J

A'1,UGÀ.'SIÍ,
J Vc arojado i

A.T.UGA-SE em frenle á estação de D.
X.VCIara á rui Dr. Frontin. n. 79. uma
iuja, -para barbeiro ou qualquer iicrocÍo
cont Iiiiliitação e casinhas nos fundos _c
18$, 20$. -_:$o.o. e tia frente dc 23$ c
.0$ mensaes; trata-se 11a mesma com o sr.
Cândido. (:73! M) M

\ 
LUCA-SE um bom armazem, na rua
liiais central do.9 subúrbios; faz-se coa*

nato nu aluguel, ii vontade do pretendente,
c tambem sc vendem o.-, utcucilios do mesmo;
t-rrve paia um principiante; ver e tratar, rua
Dr. «Manoel Victorino .d7, Piedade.

(37=0 ,\I) lí

\ l,l'('A-Sl_ o ni-raàzcm o sobru-'*!- do (!« ru» Francisco lt.ll._iio
11. 50, Miiti_;u dos Arcos. Ti-ntii-.se
nn í.racti 15 tio Novembro, SM.

M 5S7G1 ' "Te
Ai.cuam.si-;.construir.

dois prédios acabados
sendo um para negocio,

nta Maria Luiza ns. 73 c 7$, Uoca do'.Matto. AiuRuel i_o$i_,o. (_7ii M)M

A LUGA-S]J( um bom quartinho, uo po
X.Vrfio com janella c entrada independeu-
it : 11:1 rua llarbosa da Silva n. 43. esta-
...o do ItiachuelO. (2583 M) R

<¦$ o casa com dois
aquários, (liras salas, quintal c jardim¦ ia rua l): Francisca ti. 7 CCnbuçu); as

chaves uo n. 29. pude tc traia. (259GM. IM

A l,L'i;A-SE iior
X*.quartos, ditas

¦ A I/UCA-SE uir.a moradia paro um casal
-Tj-scm filhos oti moço 9 solteiros, com co-
zinha, independente. Aluguel mensal, 50?;
nua Gomes Carneira n. m, fundos c tra-
tfi-sc na rua i-cuador rompeu 11. o.j.

(--590 M) M

l I.UGA-SE uma Casinha por 35$; na rua
-TVAtlictitina lieis a. 40. estação de Quin-
i:_o llocayuva. ._S73 M) J

A T.Ví.A-Sl'. o predío novo *;ic sobrado
__f.Ycom boas ticcotiimÒdaçCcs para familia dc
tralamenío, no prolonga mento da rua Mariz
c liarros 11. $23; trata-te,no n. 514, fim
da rua Darão do Amazonas. (3613 M)M

A I.UOA-Slv boa casa com Ires quarios,__T_LdiK.B salas, terreno uxGG, com fru
leiras, asua, ts.oto, por 65$; na rua I.tcl
vina ii. ;,-*. Todos os Santo?;: cliavcs na
jaclaria S. João. na rua José llonifocto, es-
uninti <ia Honorio. (2O1O -M) "M

Hua ila 5_Fa1 fandega:Alfandeg.in.llO

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

/ 1A..AS - • Vcmlein-iie duas, grandesV..' iin.-i.rn,.., na rua Fine!;; uma ua r-.iaAuilinisii!.., Aldeia Campista, e outra na>'¦>«¦*, «1 (piadra ití, 1'ctihà; preços de oc-r.isiãi); llospicio., o;, sob., Ribeiro, d.«i10 á 1 e dai :; ús 4 lioras. (1169 N) R
Í^IOJIPRASE uma casa dc commodos
V..1 ou nvcnlila, «íue «lêem graiiiie renda,«•iu l..a rua ou p: ..ii, próximo r.u centro'i.i cidade Cãrlas a X. !•'., nesia reda-e«nç. (.-:,-S NI t.

f -0JI1'I.«\-SK um iircdio de eoliila con-1 -' strurijão, assobradado, alé dc.. cou-
tns n.i.iis ou menos) á vista, em centro
dc terreno.-» tudo fechado, com 12 por 65
metros, jardim ui liciite, portão e sr_Ji'lde t ferro, cotn quatro quartos, gaz c ele-¦ rricidadi.' c mais dependências, para uma
familia de tratamento, bonde <la cidade áHorta, do «Meycr :.:«¦ Mangueira, lado da
Ks* tra da de berro, ou nrraba.dcs; cartas.'•111 detalhes, no sr. Carlos Monteiro; _>c:\ l*;*ui;tiajMn:i 11. mp, não se attende a
Miterinediimoí, í.~.c vi 1

t 11 *.\! PUA-SI5 uma cisa ate 40 !ooo$, noV.T \y,'.i v.nil í-8 dc Setembro, ou rua.-. .•'i.iiu-ís.-i, Xavier. Cartas com infor-11 ..;**':¦; para esla redacção, cnm as ir:i-'•¦¦¦a V- /. (2055 N) R
'J1I.UHK.V0 cm lacarcpaguS — Vende-
A >c um de ;--• X 54 mis., com peque-ti casa, tendo apiM dentro c a um minuto
[«'Isiite do bom!-. A' rua Virgilia Vi-'d n. 45 — Tnmittc. Para trat.ir 1.0 n.
tm. do Itarro VermcMio, na mesma lo-

i-_'.H,KÍe. Vende-se barato. (-¦.-.i.nV) li
'J.l.t.KEXOS na 1'ciilia, alieis e bcllissi-l 11109. a prestaci.os, desde SSiou; rua
iioi Hospício, 111, sob., rala d.i [rente. Ri-
beiro, das to á 1 c das 2 ús 4 Iioras•

(llí.S SI 11
'*^I.X1'1Í-Sl. 

por u:ooe$, um bellissimo
1 predio tod» construido dc pedra e calr- madeira dc lei »cabadn d? construir, com

d.ias amplar, salas dc vii.lta e dc iinlar etres Brandes alcovas; esle predo c sif.ia-
di num., das ruas mais centraes d.i e?ta-'..Io de líamos e fii*a bem em frente á e;'.re*
ja de Santo Antônio, á rua .loão Komariz,varanda :.i -lailo, grande terreno, arvoresfruii íei.r., «iiifiui prupriu para família <le
tratnmenlo; lrata-sc á ma Costa Mendes:;7, 1-..1 iiiesiua estatuo, dista apenas .. mi-";''-'-J- (1.-.Í1 N) J
'..'i-'\D!;..-: "'

PO' DE ARROZ «DURA»
.Medicinal, adhorente o perfumadoLnta 2811OO. Tolo correio 2S-0.
Perfumaria Orlando Rangel

v, i-,.\IJi-..\I._«E esplendidos lotes dc ter-> renos íi rua do -llispo. Informações cm'rente no ti. 177, (_3s, Jf) R

VENDE-SE 
uma casa tia rua do l.spi-

nheiro n. io:, perto do bonde deCasradura, Piedade; c nova, tem 5 com-modos, agua, pia, fogão; preço 3:6oo$oon.
(-0..3 N) S

\rivXDIv.\I-SIC bar;
," á rua Viscond

rato 4 lotes dc terrenos
-- sconde <ie Itauna 7-t» comAlbino, assim como uma esplendida escri-vaniulia com 7 gavetas, uma estante dcbotar livros c 6 cadeiras novas c 8 mesas

dc botequim, junto 011 separado.
(-.1.- X) R

T/iENDE-SI. a 5 minutos da estação de
T D. Clara, uma casa em meio do ter*

reno, com 3 quartos. 2 salas c cozinlia, por1:100$; as chaves i rua Capitão Macieira
«• =• («03 N) J

yf.XDl.-Sl. por 4:500$, uma casa nova,
com 6 commodos, cm terreno de 9x35.

acua eneanada, W. C, etc. á rua l?ranc;sca
Meyer 150. K. dc Dentro. (203; N) J

VENDKM-SE 
05 ehalcts ns. 37

r
.   .1 í

rua liaroncza. cm Jaearúpaírná, tendo
grande terreno c muita agua eneanada c
o dc 11. 110, á rua Cândido Uenicio, porG:oqg$, tendo bonde á porta e nas condi-
çOes acima. (-428 N) J
¦fTiEXDEM-Sl. por 22:000$, parte í vista
V c pare a prazo, dois novíssimos pre-

dio9 situados no Kio Comprido, próprios
para ¦remia, sendo um oecupado por nc-
gocio; informações i rua Sachet u. 7, so-
brado. (2051 N) J

VENDE-SE 
o predio novo, com 2 salas,

2 quarto?, cozinlia, latrina, banheiro,
varanda na lado. gaz, clcctricidadc, jardim,
gradil de feiro, terreno de 10 metros de
frente, por 40 de fundos, á rua Clarimundo
dc Mello 16S, bondes de Piedade á poria.

(2.150 K) J

VENDE-SE 
esplendido terreno á rua do

Uruguay (prolongamento), com
todo on em lote». Tratar com
Abreu, rua Üclpliim 32, bem inte

30x75,
dono ¦ Ií.

medianos.
402 N) J

AOS DOENTES
CUHA radical cia Eonovrliôa cliro.
nica ou recente, cm ambos os sexos e
em iioiicos dias, por processos itiodcr*
nos,som ilOr;_,nrnnte-sco triitamen*
to. Impotência, cancro svphilitico,
darthros-, cezemas, feridas, ulceras.
Aii.pl. 606 e »14 — V.icciua de
\Vriglit—estreitamento de urethra; appl.
do poderoso r3|iccifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 e das 2 ás
io da noite.— Av. Mem dc Sá 115.

\7,Í'.N'DK-SfÇ 
o predio novo da rua I).

Anna Nery 85, com duas salas, qua.tro quartos, cozinlia, banheiro com perten-ces, saleta, etc. uo centro de terreno dc
Jox;7. pôde ser visto daa 4 horas da tar-
de em deante. lloadcs J. Club e Cinca-
dura á porta, C-403 ci) J

VKXDK-S1C 
um terreno com arvores fru-

tlféras, com dez metros de testada, com
.(o metros dc frente a fundo, _ rua «-'ur-
tado Ue Mendonça -8; trata-se na rua Ho-
tafogo 11. t.io, na 1'iedade, com João Ber-
uardo Loureiro. U-tc', N) J
\7'líNm..Sl. o predio tcB da rua Maré-

V clia] Machado Bittencourt, com 4 quar-to?, porão e grande terreno; ns eliaves e
itiforina.õe.-, na rua 24 de Maio. Padaria
das «''auiilias. (2007 N) J
TTiENDE-SE o predio novo da rua Ca-

> piluliiio ifi, estação do Uoclia; traia-
sc no mesmo; preço ;:odo$úoo. (2045 ci) J

VENDE-SE 
um lote de terreno i rua

Aguiar 11. 1, em Cascadura, de iuX.13
de fundos, i esquina, retirada da estação
4 minutos; preço 8oc$ooo. Trata-sc á rua
Elias da Silva 421. (2067 N) J

T7..NDE-SE por.to:ooo$, um IÍ..1I0 pre-
V dio novo, em centro de bom terreno;

á rua D. Adelaide 77 (Bocca do Matto),
está despecupado, Por io:ooqS, um predio
dc esquina com negocio, junto á cstaçSo
do RPeyer, Por 14*000$, um terreno com
C7 auetros de frente por r)o dc fundos, á
rua Zcferino, junto ao 11. 49; trata-se â
rua Munoela Jíarbosa .17. (23'7 N) R

TT-ENDE-:
V novo,

•Sli predio completamente
com o terreno gue mede 1200

metros quadrados, todo cercado e plantado,
por 4:500$, podendo fer a metade á vista
e o restante em prestações, situado a 3
minutos ila Tarada l.ucas, subúrbios da
Leopoldina; trata-sc diariamente com _ Er-
nai-.i Ribeiro. (1722 N) J

TTiENDE-SE a prestações de 50$ mensaes
V uma. pequena casa, com um ^quarta,

sala e cozinha c o terreno com ioX.i."i mc-
tros por pmi$. situado á Varada l.ucas,
subúrbios ila I,aopoldina; trata-sc diária-
mente Jio mesmo local com ErnanI Ui-
beiro. (172.1 N).

(IÍNDE-Slí por 4:700$, uma bonita casa
nova, com 2 quartos, 2 Mias, coziuha,

banheiro W. C, quintal, todo murado, va-
randa ao lado, gr.idi! na frenle. agiia, com
abundância, luz eloctrica, e jardim, ã tra-
vessa Vrancisco Ramos n. ... canto da rua
Phelomenia Nunes, estação de_ Olaria, 5
minutos, distante da estação IE. 1'. Leo-
poldina; trata-se na mesma. 1'ieço dc oc-
._.iü_ (t7«n NV I.

TiTiENDE-Sl! nma casa
V quatrocentos mil r«-

Terra Nova. Rua _l_na

por um conto e
s, .na estação da

Benjamtn u. -fl-
(2.107 N) 1

\ri-'\'l)K-Sl-'. o predio da rua Visconde dc
V Tocantins n. .11 (estação «le Todos os
Sanllis). con_tr.icção Volida e moderna,
eo-ii muitas accoinnioda.ões, porão habita-
ve! jai-iliin c terreno, a 2 minutos do
trem e bonde; trata-sc 110 mesmo.

(2301 M J

TTiENDE-SE um superior terreno lodo
V murado com 20 metro? dc frente por

,.n de fundos, na rua Aguiar; trata-sc na
rua do Assembléa 16, loja, com Jorge de
Souza, dom N) »

Snn

com brevidade o bello. con-f.rtavi-l e bem construído predio «i.irua Un Mattoso 11. or. cru todas os ac-.-• mm. d.iç .es necessárias par., familia de:.i:.'.c:it-í; para ver c tralar no mesmo,r.i.i o pr.-priclarlo, da; g ã 1 lior.i da lar-«le. t--. Io. os d:.is. (Nmso) 11

VFNDR.SF. ° tcrrc!1'-, :> r-,a Am"-
. ">"" ». Si. S. Chris-to-, .-.o. logar saudável c com linda vista.11A60. 1'or (.;oco$. Cartas a F. Eeuas.11-ste jornal. (,-61 I) S

^^r•:^:i»::-Sl-;. 
tm Todos os Santos, á rua

Josc l_j-.ii_.icio, unia bonita e s.ü.l,. ca-
fa-

qua*
6«i; acabada dc construir, própria paran-.ili.i <le tratamento, tendo duas ".iia',
fro «ttiartos. eorinlia. banheiro, \V. Cranda ao lado, installação eleetrica, 'acua
com abundância c edificada 110 centro de.erre-no, com jardim .. frente, medindo,iX3S metros. IlondcJ de Inhaúma i porta-,paro mas informações com o sr. CarlosBlonteiro, j rua Uruguayana 11. 100. ai-iiy.í; 3. N.io »e attende a intermediários.

(S 1.-6I x
JVfEXIMi-SE por 1:500? grande lerreno' S tc lu plantado de baiot.is doce. aipim,
mlho c outras miudezas, distante d.- Mes-
«uita 12 ii-iiniitos E. I-". C. do llrasil. Una
«asa, l-o.i asu.i, grande, gallinheiro tc'a «le
»rr.:.ie. Tratar e mais Informaçõc-t, run S.J.ui.: ('. iii_.ii.-i ad, S. Christovão. (2434 N)J
iTriEXI-IíM-RH em S. Christovão, nu:-,!1 y dos mcHiorcs pontos, cem bondes de
roo tiis peito. 03 prédios assobradados
f.juas! r..-vo3. da rua Francisco Eugênio
ui e ti?; iratar a rua da Alfandepa 33.•obrado, dai n ás 5 dn tarde. (--.;.'i N) 1.

.STKXnKM-SK na rua Ernesto de
V duas casas novas, com entrada an_ lado,

duas salas, dois nuartos. banheiro, W. C.
dentro de cisa. lu. c-lcclrica, tem juu |ie-
queno quarto nos fundos; esta rua o trans-
•.cr-.i! .1 de liarão de Mesquita, próximo do

ÜriiBiiny; informa-se na rua' I.c -
padaria. U622 N) M

20 RELATÓRIO
_B_A.L.

A GENTES
Xi. na fobric

•CJ34 T.stado3, acecitam-^e
.. _, ' dc carimbos c gravuras,

& rua Sachet n. tS, Rio. Peçam colidi-
çõe» a José Xaiicr, Ojilima' conimis.ão.

(ai.4 S) 11

_a___stco
DA /

Companhia Racional de Seguros de Vida
FUNDADA EM 1895

Fundos de garantia... Rs, 39.168:288*313
SEDE SOCIAL

82 - RUA DO OUVIDOR

A 
CASA SVIUO, da rua Estado de
Sa n. co, nunca fez publicar aniiun-

eioa com "coupons" |lc brimlcs e porisso não os acceita absolutamente.
(2664 S) M

AI.UGAM-SE 
duas boas sulas, juntas ouseparadas, para moços solteiros ou se-nlior dc fino trato; á rua l;rci Caneca 56,

«brado, (28jí) E)

KUA 7, 109, a», serio prof. lia an--*.-- nos no Rio, té pr'a exames ou eon*
cursos, ensina, uão cm curso, das 6 ás22 lis.: porlug. franc, aritlim., geogr.,alpf.í Rcom., etc. Preços mensaes p, lo-das matérias: todos dias, 40$;
íü$ c 10Ç,

menos dias
(_s;.S)l.

t>lUIAU 
E DAGATELEA — Vende-> se um bilhar e uma bagalella quasinovos, completo, por pouco dinheiro; irua Frei Caneca n. li. (_6i)3 S)M

~~ 82

pAKTQES DE VISITAS
K.J Ourives, Go, papelaria.

- Cento c$.
(ic.,1 S) J

flOMER BEM?
\J no testa uran t e

por preço módico, só
pensSo mineira c clii-i:e_.i; 5 pratos variados, com mauleiga,

por i$jdo; comprando cartões 60$; (úra,
ro$; manda-se em qualquer parte; á rua
Iluenos Aires 11. 15S, loja. (1S13SU

CARTOMANTE — Mme. Annitn.
Vdíi coiisultus íliis 8 (lu nianliA ns
S da itoitc; 1: Hitüdoil. Lobo 11».

(,T 1Ü86) S

COMI'RA-PI. qualquer quantidade de
joiss velhas, com ou sem pedra», de

qualquer valor; paga-se bem; na rua Gon-
çalves Dias 11. 3;, Joalliciia Valcutim, te-leplioiic 504, Central, (464a SI K

edifício de sua propriedade
RIO DE JANEIRO

ÍUÍ.AXCO EM 31 DE MAlíCO PK 191Ç

ACTIVO

Títulos da Divida Publica
Outros litulòs d. xcnd_ .-,•.•
llminoveis .•••-•« 
Depósitos cm llancos a linizo fixo
Empréstimos sob iprimcira liypothcca i
KinprestiniüS -sob apolicc-s c títulos
Caixa e conta corrente cm Bancos
Juros c alugueis a receber
Contas correntes dc Agentes 1
Mobília 
Material e utensílios !
Diversas contas devedoras 1
Depósitos  m._ ..........•••. 2. -

_!i.oS8'-.Sõ8§782
1.5611642$ TOO
;..03:."-l?9-l
_:.oo.|:a»$roo
B.2__.---Í!.<_-
...C>95:o..^5-l'
II. 013:271^3^

S&) 15385503
!•_ 3:6«i_|$889

i$ooo
l$00l)

74:1218.317
4't :9t ->$_S0

39,_<5S:288$3:I3

aiAssivo
Capiial '•••"•
Reservas 
Lucros para os segurados
Prêmios cm suspenso
Depósitos i

Sinistros, coupons, rendas c lucros a pagar:
Sinistros avisados esperando provas  «Soo:«35*00
Coupons vencidos  6-7<7''J-'-'0
Rendas vitalícias vencidas í»^ot'
Lucros vencidos ___...,.,....; 73:3681010

Diversas contas credoras ...>¦.••'

500 :ooo$ooo
34Íi37;4_8$oõó

_:.<iíii :'i_.9$090
H7:6i()$759
ocjiyoiiv.iGd

liECILUTA

Tremios cobrados etn dinheiro sobre apólices tle seguros (I.e

Juros c alugueis, cobrados sobre liypothecas. cauções, apo-
ilices do Governo, títulos, depósitos eni_ llancos cm
conta corrente e a prazo, c renda liquida dos ira-
«oveis 

6.302 iíjCoÇiGi

2.715:203$6?8

Receita total do anno... y.2[7_.7-?S..9

DlvSrKSA

¦Sinistros ..
Resgates c
1'aganiento

Iwias .

Sqifidações de
de coupons

apólices....
o rendas

2.049 :.|S..$jjo
5.345:943?903

vila-
Dt.8i5$i7Í

Total pago aos segurados
Impostos 
Çpmniissões e outros pagamentos a agentes
Despesas -de suecursaes, agencias c médicas
Despesas geraes, ordenados, despesas de . viagens

sões de banqueiros c todas as outras despesas
l.xi.c,.eni:c du receita sobre a despesa

4.0_7:-44$303
I30t236$65d
4..9'i35$S53
279:277$6o5

'I.095Í009$943
3.5-6 •¦¦568J477

0.217:4"2?S39

ArriJCíAÇ.vO DO iíxcedentu

D4_ :94-'-5l38

400'.o<x>í}5(jO

39.i6S:_88í?3I3

A'
A'
A'

reservas
coma de lucros «para se.
dividendo aos acoionistãs
imposto dc dividendo...

iitrãdos
i.8S7:8s_$o6.

S99:966$.|tl
75 :oooífkx)o

3-.750$ooo

.566:568^77

B. E. OU ->• — Rio dc Janeiro, 31 dc março üc lf.16.

Dr. José Augusta de Freitas-
Dr. J-oâa Moreira de Magalhães,
II'. A. Reevcs.

) pireclores'.

pilAHUTARIA — Vèiidé-s. uma, de
\J peroba, bonita, peça de sosto, arma-
Cão, varejo e vitrina; rua Frei Caneca
11. 59. (1S50 S) S

COMPRAM-SE 
malas, roupas e mate

objeclos dc uso. Carla para 1). Gui-
niarãcs; rua da Constituição n. ..?, quar-to ii. s. (jSii S) J

(101IPRA-SE 
ouro e natra-se bem; na

J joallicrio (Ca=a de Confiança); á rua
Gonçalves Dias 11, 39. Tel. 4.127, C.

(i_6S S) R~PNEU_.ATI_.S~
Rua da AlfandoRa n. 110

Cartomante; trabalha
lho ' I*.ira-

£ f.iz
talis-

.. ,  cnr.i
doenças pcio meio dc reza, íi rna São
Juiío, i3i, bonde Cachandiy, Mcyer; esta
nifdoii-sc da rua Lavradio n. 122, casi
11. It. (C017 S) J

. com 3
, descobre Qualquer segredo,

trabalhos pelo occultismo; tem um
nian, pára -negocio c paz uo hir;

ttARTOMANTfí 
pernambucana e feia;

i raas, vence o impossível; consulto das
8 da imiul.ií á? io da uuite; rnn do lios*
picio 11, i(ii, Io. andar. (oc.io S) M

para/lOSTUMES
\J pelos ultimos figurinos,
dicos; tia rua
pliouc C. JS&S.

(1UI1A 
tuberculose o '

J de Revcil. Pliannac
ria Kodrigucs.

cnlioras por alfaiate,
_ ninos a preços mo-

da Carioca 11. 541 Tele-
(.--•-•ÓS) M

rio iòdo-tannico,
Mallet. Droga.

(iSdsSlJ

cARTOJIANTK ti. Maria Emilia, o ce-
lebre e 1" do llrasil e Portugal, con-

sagrada pelo povo como a mais perita;
confiança cin scus trabalhos qnc desafia
aa qnc sc dizem mcdíums ciar. vide ti tes. cs*
piritas c professoras dc scienciás occul*
tas; ás cxmas, familias do interior e fora
da cidade, consulta por carta cem a pre-
sença das pessoas, única neste gênero; á
rua de Santa Liiaia n. 248, sob., junto á
avenida Uio iliraiico, casa de familia de
toda a seriedade. (cüij S) J
rtAUTOMANTI. espirita —Mmc. Marlc
\J Louise, tli consultas por 5$, lc as li-
nlias das mão?, c tal .gnilantia offercce
cios ÉCU3 trabalhos, que eô recebe pagamen-
lo depois da pessoa conseguir o que de-
seja; av, Mem de Sú n. 126. (2S04 S) M

CHAPÉOS, 
tlc>rcs e costuras, cnsina.se

cm 30 dias n fazer todas as qnalj*
dades. Vaz e reforma chapéos c vesti-
dos, Haddock -Lobo 73. Casa de col-
çado. (_;__ S) M

I.F. S. I.e Mon, Stíperintciidc.Ue.
.*ii/i»j Weil, Stípcrititendetitp das Suecursaes EstrangeiiT,..
iPicanca da Cosia, -Contada
Ji'. S. Ihlleli, V. I. iA., Aduano.

¦"ITI.NDI.-S_'. unia casa com duas salas c
\ dois nuartos, cozinha _c despensa; ua

rua Maria Paula n. io, Kugcnho de Deu-
tro; (ratar na rua Gratidão n. ai. Muda
da Tijuca_ Preço, 3 contü3. (:6-mX) K

X^KNDK-SK por p;ooo$, a casa da rua
y Tavares Ferreira 4,i. Informa-se na

mesma. Kstação do Rocha. (2.14a X) 11

V'KNDKM*Siv 
por 1:200$ umas bcmfei-

torias, com uom pomar e agua dc bi-
ca perto, -Estrada Santa Cruz 404,
po Grande. J.nlrada |icla rua Nova.

(N . •9) S

V.".;.\'1>I'M-SI. á rua lladdock I.obo. 2
Y prédios confortáveis; informes e tratos

rua do Hosiiicio 19S. (S)

TriiVIlli-SK por ,i; conlos á rua Conde
T de Uomfini, confortável predio-, infor-

mes c tratos, rua do 'Hospicio 108. CN)

\ri-:NIH''M-Slv á rua Senador Furtado, 2
V confortáveis predios; informes c tra;

los, rua Buenos Aires 19S. (1S32 N)S

T7"l.Xl>lvSI-;, baratissimo, cm Ipanema, á
rua 20 dc Novembro, quadra 13, Ujn

lote de terreno 10X50. Travessa dc São¦Francisco de Paula 26, Casa Cru:, de t
ás .. (ms N) J
TfiENDU-SI'. um bom terreno, tendo

11X31 metros, na rua Capitão Teixeira
Sampaio, junto e adeante do n. CS, estação
dc Del Castilho, Linlia Auxiliar; trata-se
na rua S. Pedro 214, loja. C*?358 N) K

TrENDE-SB o elesante predio novo cm
> centro de terreno, para familia de tra*

tameuto, da rua Duque de Caxias n, 88,
junto ao Boulevard 2S de Setembro; ts'ata
sc no mesmo com o proprietário.

(L. 10io. R
'4t7'EXl)__.SK 

um terreno ile SX-17,
V nn rnn Otto ile Alencar, nuiltt)

nroslmo do Collc_cio Militut1! (ru-
(11-se 1111 travessa S. Siilvniloi' 1".
Preco tle ncciisiilo, («l 5J4ílO) X

ponto di
i

Rua da Alfundego n. UO

\T0.NUU-St; o predio novo da travessa
> Palrocinlo :.|. dc porão liabitavel, com

1 sal.ií. 5 quartos, etc. quintal c jardim.
dc Uruguay á portai

(íoo: X) Ktratai
5 :ooo"j, bonde
no mesmo.

T7END1..SI. tuna boa casa, nova, á rua
'Y Ansellca n. 6;, Meycr, bem próximo
*¦ estação pela ouantia de 6:ooti$. Tem
duas Rrande.. salas, corredor, dois amplos
quartos e mais dependências, bom terreno
o é illuminada a l-.i. eleetrica. As chaves
acham-se na r-a nia. da Cruz n. 145-
Trata-se na rua «la rassagem u. c:G, (Uo-
tatofto). (M aácO

ATENDIC-SE ou sluca-se a casa da rua
V CapUulu.0 ti. í36. estação t

VliNUÇ-Slá 
uma boa casa dc pensão para

família e bem mobdad... próximo do
Hfotel -Jos listra ti sei roí. 'Para mais infor*
enaçíícs, com o ür. Soii?a, armazém Co-
Bombo, praça José de Alencar, das o t**»
ii horas. (-MS-- O) R

T_TENUE-SE o predio, com grande terre-
V no, d.i rua T). I_uiza 67, Gloria: in-

íorinaçíies na pliarmacia Abreu Sobrinho,
Jarço da Lapa, I2379 Si R

A7"i;XDE-SI. 
a cr.?a da rua João RoJri-

gues n. .-..t, com trer» quartos, duas m-
-!.is, etc; ver <.- tratar na mesma, daa i-
ús 17 horas. (M rr^o) X
"_r!'.N'D.?;-;.i; utn solido prcd:o, construído

^ lia p.3uco tempo, frente de cantaria, «ta-
«Icirantoito de lei. e varanda ao lab, cc-in
tloiy fittartos, duas palas, co.inh.i, etc. na
rua Angélica n. Ho, 5 minutos d:, c.-tação
<b Meyer, bondes 11:1 esquina; pira ver e
tr..:.-.: i rua Dr. lilás da Cr.'_ n. SS.

CM --7.) N
.Tr-EXPE-SE o1 *t «Almeida n. 8

lerreno da rua Pereira dc
. ... 8.. Mattoso; trata-sc i rua

d» Hospicio n. 198. (M -Tri1) N

bondes de CascaiTura á porta,
Ias, quatro quartos c t*:n bar;
dos, cm centro d-i terreno
frente; trata-se na mesma.

lo Rocha,
om duas sa-
:ão nos fun-

jardim na
(aó:2 XI K

¦\TIvNHK-SE 
por t:Soo$ uma casa nova

IV coberta de telba franceza e um bon:
terreno c tem agua eneanada; na rua Ma
rin Uenjamin 2-1-A. Teria JTova, Linha
xiliar. (267c. N) lí

1TKX1 ¦ K SI. um correr ri: cinco prédios,
com frente de cantaria c platibandas.

todos reformados de novo, com installação
eleetrica, nas condições hygienicas, em rua
transversal á Machado Coelho, próximo do
Ijstacio, estão rendendo 560$; para infor-
inações na rua da Carioca 16, com o sr.
Abel Mor gado; não ie faz negocio com
intermediários. Oi.;.! X)J

17.!-:XDEM-_1E cm Villa Isabel, á~"
Viauna Drummond, terrenos n 2

o lote. a prestações ile 30S par íue.:; trata-
se no Iloulcvard ;S de Setembro .ir, com
Leonardo, á visi.i da planta. (i?jo X)R

TTENBE-SE por 4;:oan$, a predio á rna
Voluntários da Pátria ..',5; trata-se

na ma da Alfândega i.\ Peixoto !. C.
d,-47 X) J

TfBXüE-Slil 1111111 cotifoi-tnvcl cnsn*? coustruccüo ínoilumn, por <iual-
Oiiei- preco, com tres quiirtoü, (Inus
sulas, ciizinliit e piivadn, varnudii
ao lado, terreno 11 metros de
frente por 50 dc fundos, madeira-
mento' todo novo, na estação ile
Cordovil, 10. Ferro T.copoldlhn, S
minutos da estação; trata-so com
o sr. Francisco «los Santos á qual-
duer hora. (J 1679) A'
ÜTENDE-SE um lindo sitio tia cidade -de

> Valcn.o; Iv. do Kio, distante 10 ininu-
to_ da estação, .ia rua Santa Cruz, junlo
ao n. ii, hoa casa, agua 'nascente o mais
2 casas para cria-los; trata-se -rio mesmo
local com Julio Vèrcgo. (-'.i_i N) lt

VENOAS DIVERSAS
ir.ENDEM-S_ly tecido.; 1

> cas c galliuheiros, n
¦para cer-

(kio réir, o metro;
fabricam-se 

"gaiolas 
e ratoeiras de todas as

classes; Avenida Passos mi. (O1051.R

VT_C-NDT.M-SK armações, balcões, copas,
T mesas para botequim e -uleiisilws para

Iodos os negócios, assim como se faz nua!-
quer armação, a sosto do freguez e a pre-
ço. sem competidor; -na rua Scalior dos Pas*
ses 11. 47- d- ..47) O

T/T.EKDEM-SH plautos dc todas as qua-
V liilades. para pomares c jardins, no

Brande estabelecimento dc A. A. Pereira
da Fonseca, a rua Torres Homem n. s..|,
Villa Isabel. (B 4733) H

ÍT-KXnivw 1*) por preço módico uma escel*
\ lente serraria a vapor, moinada á mar-

f,c:n da Contrai, cm Rassaquinlia, Estado de
Minas; para informações, na p mesma local:-
dade. com o proprietário, líelisario Aí ore ira.

\TiKN'DlvSE um botequim, faz bom nc-
% - gocio livre e desembaraçado com con-

trato e morada para familia. Uua Visconde
Sapucahy n. 223; trata-sc no mesmo das
ló ás 4 da tarde. (27,10 O) .1
-f/K.N-Ill-iM-f.I-: uma carroça dc boi e uma

V charretc, por 150?, precisando a cliar.
role de reparos, na rua da l!_nca Velha
11. ,iti8, Jacarépaguá; tr.it_-.c diariamente
até ás 10 Iioras. (-34-5 t>)

\TiE-_ni.-S_. á r-.ia Haddock I.obo. -ur.
t canários francezes e belgas, de cores
diversas. 095- O) K

\7i-;.\'l>i:-5l. um superior piano Pleyel,
. está em perfeito estado, por _..o$, na

praça Tiradentes 20. (2015 Ü) J
"yrKNDJvSii uma carroça

V Uua Araujo l,eitão 8G,
¦de animaes.

(239.I O) R

Arj-iXDEM-si:
V nova e o

ver e tratar bc
lambem na dc"

meia mobüia de .sala, quasi•os inovei.:, preço barato
o da Carioca atteude-sc'(-•íi- 

0)11

FERIDAS, -^:
lliros, cezemas, surdas, pannos, co-
micliocs, etc, dcsnpparccem rápida-
mente usando Tomada Lusitana,
Caixa i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes n, 62.
(Largo do Uocio). (A 4030)

hy,;sJTII1--.CAS no çciltro e subúrbios;
na r:ia Arcliias (ordeiro v„ ii>\, luja dc
fcrriiseus, com r.cit.s, das S ás 11 lio-
ras- (-.57 S) _I
t_tvi'0thk«;as
IX grandes ou peque»
.., - cidade e suljur.íos,

XX grandes ou pequenas «luantfas • rapi.
dez e juro módico. Informa o 6r. Pimcii-
ta, í rua do U-jsario n. 147, sobrado, fun-
dos. (,03o S) R
T AVAXni.IUA Modelo, lia sò uma, c éXJ a unica (jue lava e e__!_utta to'iila roupa, lauto de lionicm, como de íc-nliora e dc casa, com especialidade deluxo, com o máxima perfeição; sem operigo do contagio, manda buscar c levara domicilio. Tclepb; Sul, 570. (tga,. S) R

Conipram*se mobilías, pia*—, trens de coii-
de cama, * cautelas do Montaro, etc; rua S. Luis Goniasa

(1910 S> 1»

MOVEIS 
—

. 1103, quadros, tapetes
roupas

Socc

MATEIUAKS 
de demollçües, vendem-st

durante estes. tres dias, cantaria Ia-
yrada, detrráos de 1 metro 5$, vaus da
janella iü$; calhas de cobre, inetro ,-;Ç..-,io,
çtc, estão na run dá I.u_, vendedor: rua
Leste 0. 52, segunda casa — Kio Com'-
PtulO; (--.iro S) _1

MME. 
Clara Couderc — Manictirn, pe.dicura, inassaitista diplomada: rua S.Clemente n,

a domicilio.
105. Teleph, 1. 70. S-.ll. Var.

(115. S) II

M01">r$ 
TA — Caafcccanam'se vestidos•sob todos os modelos, a pveços mo-'t n. ai, i°

(_7_9 S) M
ir--
indar.

-Mine. Guedes, Quitanda

¦jl.TOVEIS usados — Compram-se mobl.
ir.t liarios completos, avulsos, objectos dc
arte, antigüidades, ornam eu taçiícá» pianosde bons autores, etc.; rua Senador Dan-
lis u. 4;, terreo. com 1',. Kibeiro.

(3.133 S) .1

MMK. OLGA Alta cartomante—Fai
se

entreguem dc corpo c alma c ía_; todo
c qualquer trabalho, sendo 05 mesmos gi-rantidos. Consultas s$òo.o_ Tem utn bre-
vc pnra o socego do lar. Preço roÇooo;
correspondência com a$ioo( cm sellos paraa resposta; só attende a geulioras; á rua
Fernandes 11. ip—Engenho Novo, dai .da manhã ás 8 da noite. (_;;..1 S) __(5354 S) S

MOVEIS 
— Alujani-se, cempraut-se «

vendem-se na Inter_1c_i.1ri.-1; r. do
Cattele n. 29, teleph. 55,-, Cent. (ji--8 SI J

01-TEUECI3-S1. 
uma moça para coser

em casa de tratamento; dá informa*
ções de
liarros 11

::a condueta; na rua Mariz

PRECISA-SE 
de nUiranus primários;

preco C$000; avenida Kio liranco n.
137. i" andar. (11,70 S) I

PENSÃOcosa
n. .87

Fornece-se bem feita, de
dc familia; ua rua do Cattete
argo do Machado. (3036 SI J

PENSÃOda, á mesa, 50.avulsos i$_:oo. "'
drigo Silva, 6,
Josc.

Fornecé-sc farta c varia-
domicilio, 70$ e

Pensão familiar; rua Ro*
2° andar, esquina de São

(alirosS) W

PIAiVO, 
violino e bandolim — Profei-

sor. Cartas por favor nesta redacção.
para Arion. (50.1 S) _"

IJENSAO 
A11UANTES -- Rua Marque.

. _ de Abrantes n. 26, Téleplt, 151, Sul.
oiitimos commodos a aJugar. (114-18) H

1 
JUNTO A JOUR ¦

pieot a $;,oo, plísdc Mine. Costa, tia
bro 11, iS7, i° andar

-- Ponto a jour c
sc « ?too, na casa
rua Sete «lc Pelem-

(2227 S) M

13UECISA-SK 
falar com urgência, cnm

o sr. •- Aguincllo de Oliveira Lemos,
para negócios de seu interesse, nté o dia
_;o do corrente; Íi rua da Republica n.
is.; (2744 s) m

IJENSAO 
I-A TAüI.F. DU COMiMER-

CK—Av. Rio Hranco 137. T. C. 41..B.
Para familias c cavalheiros de trat. Ser-
viço fá la carte) e a preço fixo (i$soo).
Acceita pensionistas, íorn, a domíc. c ven*
dem vales. (.-üoS S) «\I

PEDE-SEÇ

caridade, aos bons cora*
ções; rua Frei Caneca n. 383, quar*

to n, fi, um velho com 75 annos, doente,
passando mal, não tendo o pão, pede aos
fillios do bondoso. Deu?, uma esmola.

(17Ú4 S) A

QU 
AUTO  Alu_a-se um bom quarto
novo, com luz, em casa de familia;. em casa de

rua da Constitui.5o 36, sob. (_68i S) M

QUARTO 
com pensão, aluga-se a pe*-

soas de tratamento; rua Senador lüir
lado u. u-_-, tem telephone. l-.ioíi S) M

KE.SLOGIOS, despertadores, compram*se,

C1ART0JIANTE 
bahiana. entende dc

) tudo; rua Marechal Fioriano n. 120,
f andar. (2780S) AI

r<AIlTO_rAXTK—Mme. Annitn a
^** mais ueffflita «' vnrdiulcii-n c nn
rua Marechal Fioriano lVixoto
11. -17. sob. M tiT.i2

CARTOMANTE 
brasileira trabalha com

3C cartas. Consulta 2$ooo, Só atten.
dc a senhoras. Satisfaz a todas pela sita
clareza; rua liarão dc S. Felix n. 44,
casa 1, (cr .7 S) M

\M-Xm--SI.; 
um deposito de pão, fazendo

bom negocio: informa-se á rua Cha-
ves Faria 24, Cancclla.

KNDÍ-Í-
pão c

(-v.oi O) M
ie

mcsnnjí
padaria.

uma licença de deposito
c_ cs utensílios pertencentes ao

informa-se na rna Camerino 90,
(250a O) M

TrUXDli-Slí um deposito de
V Senador I'oinpcu u. . C3S_,

de retraclii de sua proprietária.

pao, a rua
por motivo
(.\Ie_9i) U

TTKNDIÍ-Slí um bom piano por 220$ e
\ alguns move:?, á rua de S. Francisco

Xavier n. 9;i, casa i-l. (26760) li

("^ASETAM-SK 
camisas» ceroulas, colla-

J rinbos c punhos; rua liarão S. Kclix
11. _6. (27.9 S) M

CUIIMtCO 
nue annuivinu os scus íCr-

/ viços, com especialidade cm borracha,
queira deixar carta nesta redacção, com
as iniciaes V. V. (2593 S) M

KHTilRO
negócios

res 11, íyS, das i

prest acuei iuc:i..acs;
de 1 à.-; .1.

DA-.Sli pen
[amtlia por

Ari.;NI)KM-SI' quatro lotes de terrenos ua
enída Atlântica, í*vres c desemba-

raçadós, juntos ao palacelc n. goS, fanc::-
do frenle para tres ruas, e ttm lote com
18X45 ittS'i na prrça Serzedello Corrêa,
Copacabana, todo murado e pronipto para
ser ediiicado, Preça de oceasião; trota-se
com o proprietário, á n;.*. N. S. dc t'"pa-
cabana 11. 5J... Os terrenos já iOm_ al;.-«-r-
ces e bcmfcitorias. (NiaSi)J

TTEXOE-SE um bom predio á rua Ca-
> samliy 11. 7, estação do Mcyer, bonde

dc José Iloniíacio á porta on dc Caxambj;,
com porão liabitavel lendo banheiro, cozi-
n!ia e \\*. C, nos dois pavimentos,
de ferro c varanda em toda n_ volta da
casa, própria para renda ou famtl a de tra-
tamento: para ver e tr.-.tar na mesma, c-Jin
o proprietário, preço zz.ocuSuco.

(2390
¦\TENDE.M-SK cm .lararépauuá <li*

V versos sítios, com pomiu*. terras*•«; 
I prourias) ; tem um, eom LISGO
i metros tle circumferencla, com

T7Í.XDICM-PIC multo boas «sas c terre"-! BVtmao pomar. Imtliumcs. moillllO.
iV nos. ao alcance de todos, desde 4.000$;, . «Je cncliociril, 2 casas, esto
para cima tem boas accomniodaçõe.. c terre- «Of IS COlltOS: mu Olltro C01U *»0
no; trata-se na travessa do Iiosario 11. ao, 'metros lio frente POI' 150 UC fim-
boiciuini. das ic ás 5. Valcntim. | do.., anua eneaiiailti e clectricitla*

______________; _____) 
*'-1 

de. toilo ein pomar, cheio ile fru-
iicanaila

1.

jO^^Tt^^t^^SS^Êu^c^^^^SS^^fíl^SS^^SSS^KS^^. "\7"i!-:N'IH-:-SIC um iK.-nu.iic, ,1 rua 11. M.-IV
/^^i_4_<____BaPí^a^CTPaLíe«j^ » «ii n. uio. i.«-«i.i.i«-. oi i-r.-.p u\ '

%^^^^^^é^^Ê^m^mm'^^^^^ TRASPASSfl-SE
Um leão faz-nos pensar da força e vigor. M _

S?_l a .1 a _ o 1 .111.. ,!_ n. Av.,- nOI ri"lUASPAS1 ..-SK um açousite, vendendo
m Assim _ a Salsapanllha do Dr. Aj.i. 

ga l 
, , ,;Ki. (!;nrius;_j,;,-„rm:!.'3C ,)or ía.

m í; bom ou mau o sangue qtie o vosso coração envia flj í-ó-ade."1 
' "' 

±___ 
M !M 

;y-..;.'" 
'

... S^ ao cérebro? vSe o sangue 6 mau e impuro, então || ri-iuASPASSA-su uma leiteria bem mon- ^ , .,,___,
?i'§ , cc t>' ^. _..»i.e_i.. (tmln nõn SM_ X ta.ia, cotn breu ccniiatn, [.izciulo re- rvlMHilUOm o cérebro soífre. Ficaes nervoso, desassocegaüo, uao ga gulu ntjgocjo< u p.(il.,,j..,,,e pagari s6 JJ „,_, „,...,
sk íiodeii dormir. Sentis-vos tão causado dc manbti BÈ o vaiou dos utensílios;, o motivo & o
|~ t v/v...-, ^ |g_ (]Jl;o (cr 0„,f0a m-gocos e BM .poder
lll COUIO ÍI UOltC. mlÊ estar á testa; não sc faz-, questão de es-

5a . y^ -¦ O il -fl SS rua do Callctc n. lou. (jíí:^ 1') -xl IJ

M iffl ^__k *^li S (C*^ -*n_ ^t% *ni 
"S*1J* 

í 1 i ¦ ^H _in fltRASPASSA-SE um lic.teqr.iin, fazendo
«8 ím ^t __« _8 «k Ju 9tl yS Ü (IIÍIh yfl Ü^ *^om ne£oc'0' uvre c desembaraçado;

I A * W~ á Ít-a^ " ACHADOS EPERÕTlSF^ h «, A
1 i Dgl I B| t-fi 8. l_ M IJKHllIirSI-. a cautela n. 30.318 do I.i.M 1'KKOAi:
fl %tL,l_r mJÃ. 0 JiSm. J \jjL BI Ia mao de I!"s' da Cailta (aC30"01Qf'E lj torr" cal

Í VENDIDA HA GO ANNOS VÊ pERDEU-SE a caderneta n. .5.314, do •=_____*_¦
R Km A The Bnlisii Bank of Soutli America
w , Mg Ltd., nerto44entc ;i Arlindo Francisco
ti Remove todas .IS impureza, do sangue, ennquece-O m\ Alves; quem a encontrar, queira entregar

I cm todas as suas propriedades vivificadoras e toai- M ___; ^ 
;." >"'"'" '/ '^J "

m fica lodo o systema nervoso. _\ ___-.._____..__' I DIVERSASI^l rreparadw pejo Dr. J.C. Ayer «tCa., I.otvell, Ha»»., E. tb A. .^À WÊ  '

V uma mesa «ova elástica com 3 taboaa. I V quarto, composta dc toilctte, cama para ~.
Kua i-ciciiuo 11. io--, Todos es Santos. 1 casado, mesa de cabeceira, Ruarda. casaca, A

T^icrnc; — Favorite, Qdeon. Vietor,1-»1o1.uèi Colômbia,. Oauco, Gramoplio.
nc? c Miraphoncs, a qualquer preço. —
Tudo cm prnndc quantidade, encontra-se
npora na antiga cipó de grainopljonca e
discos, ú rua da Constituição n. 36, Oi-
ficina para iodos os concertos e peças
avulsas. (609 S) J

nido
eno

sob hypothecas, só
11 a rua Buenos Ai-
iS boras. (5O1) S) Al

D(XI! 
Kl RO, pequenos empréstimos

alugueis de predios; pagamento
sob
em

Camerino n. 90.
(I .72 SI I

Corrimentos
tt. * tf», -mr

curani-sc cm 3 dias com
Injecção Marinlio

Iíua 7 tio Setembro, 18(5

por $500, 1$, ::$, etc; rua Uruguayaiu
n. i.is, casa de gramoplionci. (404: S) S

SENHORAS, 
querels ser bellas ? — Só

mandar o endereço eo t pharmaceutico
iriglcz, caixa postal 1341 (incluindo srllt»
de Ç100J, que vos remetterá os coníe-
llios. (iSjo S) S

e suas conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO-

LOKES. App. GoG •
01.1. Assembléa n. S4.

das is :Vs t8 hora?. Serviço do Dr. PK-
DRO MAGALHÃES. Telelilíoiie 1.009, C.

(R 4.16) S

uma officina de chapéos
e lavagem dc chapéos do

homens, precisa•**•(.• com pouco capital. Nc-
gocio _*c;io e muito lucrativo para quem
precisar trabalbar c tambem transnr.ísa-re
todo negocio; beceo do Rosário n. pA.

(M -M.i) S

SYPHILIS
QOCIO rasa
O dc senhora

rJ.VJ.OGIUPIITA — rrecisa-sc dc um
X bom marjeador para machinas de pia*
Una; rua Senhor dos Passos u. p8,

 (271-6 S) M

ri.ECIDOS de arame rara cercas e irai-
JL linlteiros a íJoo réis o metro, ua fa-

brica da avenida Passos io.j, C-05-S)-^

ÜMA 
senhora viuva, só, descia tomar

conta da casa dc pessoa só, ou para
balcão 011 cozinhar, cm cana de negocio;
[rata-se ua rua dos Inválidos n. .1".

ÇC-,7 S) R

TTMÃ senhora de meia _ cdade, viuva e
KJ dando boas referencias, deseja cm-

pregar-se cm casa dc uma familia seria,
para costurar, fazer serviços leve*; c da-
ma de companhia. Para informações, rua
Conde de lloiníiiii n. 204. (cjo.t S) J

ÜMA 
senhora deseja tim commodo eem

mobilia c com pensão, café de nu-
nl.3, do dia -M cm deante, nté ,1.1-*$. Car*
tns neste escriptorio, com as iniciaes —
G. M. C-3SS S) R

w

I.N'111'.tRO — _Empresla-M directamente
o juros muito razoáveis, quantias

grnnde3 li pequenas de 3:000$ para cima,

T JiKX D EM* SE -uma cama, nova de-soltciro,
V uma mesa nova elástica com 3 taboas.

Kua Zeferiuo n, xoa, Todos os Santos.
(rt8-- Ml M

TTENDUM-SE lotes de terrenos no pro-Y louganicnto da rua Mariz c Barros,
cem frente pnr.i Pereira de Siqueira; tra*
ta-íc com o proprietário no u. 514, fim
da rua Ilario do Amazonas. (:0i4 N;M

tns. com iiiíiiu cncanaila, ucoueua
rasa, com - nuartos, sala, cozinha
o varanda, por 1 contos, nerto do
lioiiUc; tom ile 3, 4. 11, 18 o
a5 conto.. Ver o tratar, listrada

\TENDK-SI. cachorro Hulme para vicia;
V Ínforma-55 ua rua São Francisco Xa*

vier n. 49'j. (O ióSo) J

traXDlt-SE i
> á rua Sil

vessa Muratori

::*.*-.-*. casa, por •_ roço módico,
a Manoel. Trata-se ua tra-
.tf.. (coifi ?.) J

ila Freguezia SS5. iu _::!G7.x

TiTI-iXDil-Si-; um solido predio assobrada-
V do. com 4 quartos, 2 grandes salas c

ma;s pertences, distante da rua l*'rei Ca-
reca 3 minutos( renda r:8oo$ annual, prego
de ocearião titooo$í tratar directamente
com o proprietário á rua Gonçalves Dias
casa dc n. 76, das 10 ás 12 c das 4 Ss 6.

(_4.8 N) M
"VrBXDE-SE no« subúrbios, muito era

V contai um bom botequim, fazendo bom
negocio, tem contrato P**Ra ^'J*- tem com*
modos para família; um dilo no centro da
cidaiie: trala-sc na travessa «lo Rosário co,
botequim, das i_ ás 5. Valcntim.

(:;,9 N) 15' «.amei.

T«M-.NDI-.-5i; uma casa nova cc-n a quar-
> tos c 2 s_das c cozinha, com terreno

de a- dc frente por 4. «Ic fundos, na rua
Fallele 3.-.. Catumby, próximo á travessa
Navarro; trata-sc «na mesma. Tre.o __ reis
3;sooSooo. (c.;54 X) R

\7"ENDE-SE una cisa novíssima, a=so-
1 bradada, com jardim c crande lerreno,

tendo : quartos _r~n-!cs. 2 salas, lianliciro,
VV. C. cozinlia e mais deperidentas, lu:
eleetrica, etc. á rua das Andorinhas n. .1".
Ramos, por .reco baratissimo. Vendem-se
tambem lo'cs de terreno; de 10X30, bara-
tissimos. Traia-se á rua V-seondc de Inlia-
uma ;S e So. com o sr. Suc_ena, d.is 7 as
o horas da manhã, ou da; 5 ás 6 da tarde;
ou com o sr, João, na venda proiuma. em

(:?:6 N) a

TJIEXUEM-SE cadeira-; anstriacas, rcíor-
V madas, a íSooo.' á rna teste, segunda

casa do n. .?.-. Rio Comprido. (:4;S Ü)-M

T_TEXDEM-SE armações, balcões, escriva-
> uinha-, copas e b.ilcõcs dc mármore.

mesas de dtto para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento c escri-
ptorios, estantes $ura livros e papeis, rai-
xas de ferro para agua, vidraças <? vttri*
nes, cadeiras diversas, ditas para barbeiro,
p espelhos, ferragens e ferramentas, vare*
jos para fumos, dc tudo temos novo e
usado, assim como tambem fabricamos e
recebemos qualquer encommenda e nos cn-
carregamos «le installações em casas cora-
merciaes e csiriptcrios; ua rua do ITcfpr
cio n. 1S9. (1350 O) S

\7iENDE-SE uma machina pliotosraphica.
V 18X24, cm perfeito estado c completa;

rua Engenheiro -Mario Nararctli. s_. Bon-
des de C i.-.ra, fim da rua Guilhermina,
uo I.r-.camaj., _. (-'M O),»*

I-XDE-SE **m-1 superior mobília para
quarto, composta dc toilctte, cama para

casado, mesa de cabeceira, Ruarda. casaca,
siudo obra da conhecida c..?a Moreira ban-
tos. Rua Conde Leopoldina 148—7. Sao
Christovão. Villa,Tem Brink. (1721 O) J

V7-.EXDE-3E um fosão de hom tamaniio
V e por módico preço; na rua :o de

Xovcmbro n. S5. Ipanema. (0577)A

\riEI.DE-SE um cavallo, novo c um car-
V rir.bo com arreios. preço dc oceasião;

trala-se na Estrada do Itio das redrai, ta.
estação do mesmo nome, uíso O) J

tà

r,u_ da Alfândega n. 11-
Kr__N'DE-SE esplendida pensão de_ fami-

V lia, com 13 quartos c bom moveis, ne-
rocio urgente; na rua do Canelo "
sobrado. (-<*.4 O)
¦tTEX-DE-SE ura lindo cavallo dc marcha

. encantadora, preço de oceasião; r.a i
T_var._ Guerra u. M, Madureira^ 

q) r

A DVOCACIA _ Criminal, civil e com-
ümcrcial — Norberto l.ueio Bittencourt;
na rua do Rosário n. 170. tcleplione n.
1.815, Norte. (:o_i S) 5

n.

CCEITAM-SE oluran
|ii ^módico; rua

112.

primário; . pre-
Furtado

(aS55 S)

AP. 
DE AGRICULTORES E COM-

. MERCIANTES DO -MERCADO
MUXICIPAL. Dc accordo com o capitulo
X. art. 45, paragraphos A dos estatutos,
são convidados todos os eocios quites e
cm pleno eozo Je scus direitos, a compa-
recerem a assembléa eeral extraordinária,
a reaiiiar-se em 17 de maio, ás 3 horas
da tarde. — A Directoria. (213 S) J

cidade e suo ti
com toda a promptidão c confiança; r, do
Kosario i;**', ultima szU, st, Julio.

dou icilio cm casa dc
preço razoável; trata-sc

Mmcrinda Freitas n. 13—
(-•300 S) )

Dá-sc sob hypothecas
c subúrbio1.; nua da Al-

fandega, r.a "A rarreirinha", dc i As 4
Iioras, com Freitas, C-~5*j £) M

Dá-fiC sob hypothecas
de prédios e terrenos. Empréstimos

sobre inventários a herdeiros. Descontos
de juros dc apólices; promissórias, alu-
gucís dc prédios mesmo: du menores
usofruto. Com Fcrrcirí
ú, das ie ús 16 hs,

¦MPRESTIMOS —
quantia sobre prt"'' 1 aveníd

Vieira.

nosnício 23, sala
(a.|S<) S) ]

Fazem-se, qualquer
lios ou terrenos;

i 1'aisos n. .*).-, so-
(1503 S) s

ITIJIPREGADO — Precisa-se otie saiba
da Alfândega n. ifín.

(eOCs S) -M

5I0LESTIAS da Borcnnta e
aiiparcllio respiratório, tomo
1'ElTOItAIi SIARIXHO.

Hua Sete de Setembro 18G

MA senhora deseja um commodo Eém
mobília, com café dc manhã, até 6t>S.

Cartas no escriptorio desta folha, com r.s
iniciaes M, C. Do dia c.| em deante.

(-¦¦•,..4 S) It

TTMA senhora de tratamento de-eja
U uma saía de frente e um quarto, çmcasa de família, no trecho da avenida

Deira Mar, llotofoso, Russell, Flamengo,
li-á-fe hoa fiança c informações á rua da
Quitanda n. .S;. iu andar; rua Araujoü
tT. 77. Fabrica das Chitas; rua Aristides
Lobo n. C17 — Uio Comprido. (204OS) J

MÉDICOS
Consultas grátis

IJiAZÊÍl-SE 
vestidos de seda e lã, a

15$; baptizados blusas a 10$ c 3$;
rua General Caldwell n. iCO; informa.e
na loja. (2600 Sj J!

r.RAMOl'IIO.NT.3

\ ULAS de conversação: francez, preço
XX de propaganda; 23 lições por 10$.
da. ?i|a ás 11 horas da noite. Matricula
está aberla; of'. rua Sele dc Setembro,
oú. Proiessor Alphoiise Levy. dsaa S))

AUTO-caraínhão 
para 2.000 kilos,

de-se, rodas duplas
ven-

iças, prom*
trabalhar, preço unico 2:900$. Ver

ratar com Ernesto, raa Sour.a Franco
107—V. Isabel. (:,-!( S) R

A 
FIXADOR de pianos.

de estridente para aflautadr
queno reparo, tudo
praça Tirudeatcs n,

o som
c pe-

105; Café Guarany;
3;, Tel 4191 C.

ÍS43 S. B

ipas — Trocam-
de $300 a 2$. Veudcm-se de Ç500

3$. Cumprani*sc usadas. Concertam-sc
gramophones e vendem-se a rr>$, 05$.
Compra-ee, r. Uruguayana, 135. (1635S) S

GRAVADOR sobre meíaes, carimbos,
VTsínetes, blocks para marcação em alto
relevo de papel. Timbragem a taiile dou-
cc. Gravuras sobre criatacs e porcclíanas*
t» de .Março 8;, 2<> ondar. (1735S) li

Gramophones •0*l_£_?v.M_:
lumbia. Gancho, Miraphoncs e Gramopho*
nes a qualquer preço. Tudo cru grande
quantidade, encontra-se agora ua antiga
casa de pramophoncs e discos, ú rua da
Constituição n. 3O. Oíiicinas para todos
os concertos e peças avulsas. (690 S) J

Por m«-
dicos

operado*
res espe-

cialislas em moléstias dos OLHOS
OUVIBOS, G It(i,ViVT,\ e WAUIJ.,
enformiüaün3 das senhoras, pelle,
syphilis, venereas, blenorrhaglas •
d*as vlasgenilaes e urinarias do ho*
mem o dn mulher. 'Iodos os díds
das _ _s 6 horas da tarde, flua lio*
drlgo Silva ii._fi.l- andar (entro Ar-
sembltfo o 7 do Setembro). Consulto-
rio períeitaincnto npparelhado eom
todo o material preciso para os exa.
mes o os tratamentos constantes des
sas especialidades J 1.811

BÕÊHCÃSTO APTATELÍrollGEl-
TIVO EDO SYSTEMA NERVOSO—
OR» RESU ATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
cuidado. Exames peloa
raios X, do estômago,
intestinos, coração, put-mões, etc. Oura da astlt-
ma. — Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos pO'
bres ás 12 horas.

AM.

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS TXT!.I{N'.VS

ESTÔMAGO — FIGADO —IN.
TESTINOS - RINS - PULMÕES,
etc. CotMullorio: rna Rodnco ailva,
n. 5. Teleph. 2.271, C. Das i ii I
hora». Residência: travessa Torre» n.
17. Teleph. .1.26S, Cent,

TJVrOTIIECAS — _ Empresta-sc cam
XX seriednde e discrlçSo: llospicio, 05,
sobrado, sala da írente. Kibeiro, das 10* 

'á
l.í.is:i_( horas. (1C7 S) R

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com a* gzrafas de catuába, remedio vegeta, vin

do
rua S-_

srlão do
ito Ciiri.to

Ceará,
99.

Encor.ira.se
,.3.8*_ S) J

DR.ED. MEÍHSLL1S ag
ança.1 t vias urinarias,—Dispôs dc inüru-
mental compl.lo, ap;iartlhos çiectricoi e
microscópicos para exames e tratamento das
doenças da urethra, brxig.., rins, recta, íq.
testino e estômago, '/-.aiiiiirnlo iuj>idí> dt,
aouorrhia. sypliüif, hydroceles, etc. R. f
d» Seteniliro oC, áas 3 ás 6 heras, H»d-
dock L-bo 458, tel, 1.-3., Vil!». ¦._. _ "M

S7,

-/43y '
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CORREIO tíi WÊÊnÉ — ^ítíída-feír^ tó dc Maio U ÍS>16

PÍLULAS FORT IFICANTES
Carlos MartinsTda Costa Cruz

(Analisadas o licenciadas pela Dlreotorla Geral de Saude Publica)

Estas poderosas pilulas, já bastante conhecidas, têm, sobre todas as outras preparações ferruginosas,
as seguintes vantagens:

4») s5o fabricadas com o protoxalato do ferro, o sal úe ferro'
mais assimilável que ha.

5«) entram cm sua composição, em pequena quantidade, a
quinina, poderoso estimulante do systema nervoso e o
especifico do impaludismo, e a noz-vomica, excitante do
systema nervoso, das vias respiratórias, das funeções di-
gestivas e tônico cardíaco.

i«) nSo estragam os dentes, inconveniente este de todas as
preparações ferruginosas, quer líquidas, quer em pó.

%+) seu custo é insignificante e um vidro é sufficiente para
cerca de ura mez de tratamente.

3«) não produzem prisão de ventre, o que não acontece com
a maior parto dos ferruginosos.

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rum Primeiro de Março, 6?

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souzarní Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

BiiiHíi
PENSÃO PROGRESSO

Muito familiar, bondes para todas as
direcções; boa cozinha e preços modi-
cos. Largo do Machado, 31. Telephone
4385, Central. (J. 2422)

ALERTA
Fantomas para ganhar no jogo do ti-

oho, não falha. Preço dc um Fantomas
Rs. líooo, pelo Correio Rs. i?5oo —
Rua Cassiano, 66 Gloria. tK2350

CoBroinhii ie Loterias Naeionaes do Brasil
BitraeeoespttMicis sob a flsoaUsaçâo do governo federaiB™X 

* 112 o aos sabbados As 3 noras, á
RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45

HOJE HOJE Amanhã Amanhai
340-9*

20:000*000
Por 19600. em meios

HOJE Amanhã
337-13'

16:000$00G
For 18600. em meios

ÕORBENTB
A»s 3 horas da tarde-335—3'MH^^HIHB ioo:000$ooo

mmmmmm^mammmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmm mama Por j $700 em m<.-l.s

APPLIGAÇÕBS : — Curam: anemia, fraqueza geral, impaludismo, moléstias do estômago, doenças pro- ..
prias das senhoras, etc.DROGARIAS ACA8ABERTH0LD0 Grande e Extraordinária Lolera de S. JOÃO

A» VENDA EM TODaS AS PHARMACIAS E
Agentes Geraes: Carlos Cruz & C, R. Sete de Setembro, 81, em frento ao "Cinema Odeon"—-RIÒ DE JANEIRO

Wglfl'1

DOENÇAS DOS OLHOS
1)J{. HODRIÕÚlíS CAO'

Com ldllgb ealagio du Foinlation Ro-
«iiehlil ile Paris. Assemblea, 56, da» 2
•s 4. Telep. C. 3376.

DIABETES
O pvof. dr. I.eor.issa, da Academia

de .Sciencias ile Portugal, etc., garante
fazer desapparcccr o assucar em 15
•lias. Clinica geral, operações e partos.
Consultório: rua da Carioca, 26, de 1
és 3 horas da urde. (4090))
m

DENTISTAS

DENTISTA
1)11. 811iVl.NO MATTOS — li.x.

traucões, absolutamente sem dôr, a 5$.
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
•111 dentaduras a 10$ J obturações a
gí. Trabalhos garantidos e pagíinen-
lei em prestações. Una Uriguayana
D. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás g di uoite. lélcjihone
a. 1.555, Central. M 2801

DR. SIIjVINO MATTOS
Laureado com grandes ptemios c

medalhas de ouro em exposições uni.
versaes e internacionars a que con.
correu com trabalhos dc sua profissão.
Extracções dc dentes, sem dOr, a s$;
dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
imrn dr H, de 15$ a 23%; obturações
a 5$; bridge Work a 10$ cada dente;
conccrlos cm dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos c pagamentos em
prestações. Rua Uruguayana, 3> canto
«Ia rua da Carioca; das 7 da manhã iu
y da noite, todos os dias

Telephone — t .555 —

MIM1 I» darthros, empigens,
eciema^ irieiras,
•ama», brotoejas,
etc, desappa recém

fácil c compietamente com o DERM1-
CURA. (Não è pomada). Vende-se «m
todas as drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 3265. Preço 2Í000.

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25S, e religioso, 20?, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Scliegue, i rua Vis-
conile do Hio Branco, 32, sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tcndcni-sc a chamados a qualquer hora.
Teleplione ni 4.54a, Ceniral. S 1644

Perolina Esmalte - ™d™ «*
adquire e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de llelleza de Pa-
ris, premiado na Exposição de Milauo.
Fréço j?ooo. PO" DE ARROZ PERO-
UNA, suave e embellezador. Preço 4$,
Exijam estes preparados, á venda em to-
das u perfumarias c no deposito deste e
de outros preparados, á n»a Sete de Se-
tembro 11. »o9, «obrado. (1737 S) J

Homoeopathia-0^ts',°ruaVdsa
Quitanda 27, filiaes: rua Engenho dc Den-
tro 39 e Assis Carneiro 9. uaoa h) o

COLORINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta ou castanha. —- Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 dc Setembro 11. 127. — R. KANITZ,

À cura da embriaguez
c rápida
¦fórmulas
dade. V
Bartiei í

c radical com o "SALVÍNIS" e as "GOTTAS mi SAUDE!',
do dr. Cunha Cruz, com 16 annos dc pratica dessa cspcciàli-

,'iidenvse nas drogarias: 'Pacheco, rua dos Andradas, 45, Rio;
• Coniji., rua Direita, 3 — S. Paulo.

Central.
M 2S01

DENTADURAS
Compram-sc dentaduras velhas, para

p aproveitamento da platina existente
nos dentes artificiaes; na rua Uru-
etiayana, 3, sobrado, com o sr. Antônio.

M 2S01

DENTISTA
AMERICANO

DR. C. FIÜUE1
REDO eipeoalis
ta cm extracçõea

complethiii-n
lem áir e outroí trabalhoi gárantidoi ;
•jritema aperfeiçoado, preços módicos, •
cm preitaçíc*, aa» 7 da manhã is 9 da
noite, rua do Hospicio n, 322, canto da
avenida Passo».

DENTISTA
It. Baldas Von 1'lanekcnsteln

. l-"sp. em obturações a ouro. platina,
esmalte e extracções completamente
«eni dõr; colloca dentes com ou lem
chapas, a preços redimidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita papa-
mentos parcellados, Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Rua Marechal Floriano
Peixoto 11. 41 (sobrado), próximo 4 rua
Urugliayatia.

Camisas brancas e de cõr, portuguc-
zas, francezas e americanas, para ho-
meus, rapazes c meninos. Grande c va-
riado sortiménto e 11 preços baralis-
simos.

Casa RIO TRIÜMPHAL
56, Rua do Ouvidor, 56

Artigos para chapéos de
tAnVinra lloreB' f»™as' aifircttes, pa.
SCIUlUld, fjrtis, fitos, etc., artigos, de
*osto, ptirisien!es. Aos «enhores tiecocian-.
tes e modista? do interior rcracttcrcmos
qualquer encommenda contra vale postal.
-- 1. Lobo k C, importadores trua do
Hospicio n. iio, «obrado, defronte i ora
ca Gonçalves Dias. Teleph. mal. N^rle.

(!96o S) J

.Cario-
manta

diz tudo
com cia-

reza o
que so

deseja
snher,

realiza os tvabalhos por mais dif-
flcois quo sejam amigavelmente e
bota o mal para cima do quem o
faz, 6. rua da Constituição n. '-íP, so
brado. IWOal

M"ici

¦etvH ¦»• i\9HEVuB '

coupon
ii

CARTOMANTE brasileira
Kosn Jardim

— Inspirada e verdadeira. Consulias,
beeco da Carioca, 26. Entrada pela rua
Silva jardim. 1280 J

A todos os que
soffrem de qualquer
moléstia esta socic-
datlH enviará, livro
do qualquer retribui-
ção, os meios do
curar-se. ENVIEM

PELO CORREIO, em carta feohada - nome, morada, symptomas ou
miinlfestücúes da moléstia — e sello para a resposta, que receberão
na volta d"o Correio. Curtas aos INVISÍVEIS -Caixa Corteto, U2o.

OS INVISÍVEIS
Pí.% H.-

MMK. 11IEITAS
CARTOMANTE estrangeira, Tenccdorr.

em i° loffar no grande concurso de car
tomancia do apreciado semanário "O Su»
urbano", tralialha com pcrfeiçio na 6Cien
cia do occullisnío, diz o presente e pteilir
o futuro; desvenda qualquer inysternf -dt
vida, concerta qualquer diuiculdade eim nç-
gocios, faz reinar u paz no lar das fann.
lias, une os desunidos. PófiSuc as verdn
deiras pcdias do Sival, vindas directamente
dc Jerusalém. Poderoso talisman conhecido
até hoje.

Una da Carioca 6s, »* andar, entrajl.1
pelo Decco do Carioca 33 « rua da Carioca
fis; casa de loterias. Domingos e dias ft
riados até ás 4 horas da tarde.

(1C7S ) J

Meias francezas, pretas, cruas e de
cõr. Vieildem-se a preços antigos, jslo
é, 20, 30 c 40 por cento menos do que
os preços de outras casas.

Casa RIO TRIÜMPHAL
56, Rua do Ouvidor, 56" 

LEILÃO DE PENHORES
Em 16 de mato <1o 1916

A. CAHEN & C.
22 Rua Barbara de Alvarenga 22

(ANTIGA I.EOPOI.DINA)
Tenao de fazor leilão em IC de

mnio, ús 11 Ii2 horas da manhã, de
todos os ponhores voncidoa.previnom
aos Srs. mutuários que podem rasga-
tar ou reformar as suas cautelas até
à referida hora.

lista casa não tom lillans

Veuve Louis Leib & C. suecessores
(11 248)

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguesia que a contar de

8 de maio a. c. venderá as
Lâmpadas ^GE-EdisorT

PELO SÊOÕVÕiSYSTEMA AMERICANO:
Cada compra de lâmpadas dá direito a um

ou mais «tOÜFONS» ua segulute
proporção:

5Q velías se entregará. 1
commum.. 2

ias (l|2 watt). 3
dito dito 203 voltas
dito dito 400 velías
dito dito 609 veilas
dito dito 8110 velías
dito dito 10 0 velías
dito dito 1500 velías
dito tlito 2Q0J velías
dito dito 3600 vés

A'a 11 e 1 DA TARDB
E3M TRE3S SORTEIOS

Sexta-feira, 33 e Sabbado, 24= de J»»1®,'A's 3 IIOHAS ÜA TAUDB As 11 e 1 DA
3SO - 3«

I* sorteio... loo:ooo$ooo
2' sorteio... loosooo$ooo
3* sorteio ... 2ooiooo$ooo

m "W3- mi— 4 O O=0 O Of O O O
Preço do bilhete inteiro 16$000 cm vigésimos de 800 réis.

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de nuil
íoo réis para o porte do correio e dirigidos aos agentes geraes Nai«reUi&U,
rua do Ouvidor o. 94. Caixa n. 817. Telcg., LUbvliL.
uiariei, líosario 71. esquina do Beco dai l,»n:elU3.
•iK.ro i.í7i.

n» casa F. ou:-
ciiaa do correio au-

>f

>»

5J

O

5
I
8

M2".15
M8".21
",25

5»

Gravidez ?: Usem
o in-

jeclur — Nanlerre. Fácil,
eommodo e hygienico.

A' venda nas rasas ilo cirurgia.

INGLEZ jinitico, Mr. T*-
ter g.Trante ensinar
cm. seis mezes, 10$

mensaes. Rua ilà Qiiitiinila 11. 5», Io .in-
dar c rtia de K. Jusé r-, .-" andar. Vae
a domicilio por preços módicos í^nio T)

DENTISTA AJ1E1UCAXO

Vormado j>t'a Faculdade ds Medicina dc
Kio uc Janeiro, Premiado com medalha .!e
ouro ç ciux dc mérito Industrial, na R«p-J-
BÍ-;ão Internacional dc Milano.
Jixtrncijòes dc detenscm dor, de 5$ a ic$ooo
JJentaduras dc vtilcanítc, cada
dente  s$ooo

Coroas dc ouro de lei, dc zú$ 'i 40J0UOObtuniçCfH dc d?ntcc, de 5$ a. . io$oòo
jiriilsc Work, cuia dente, dt

30$  30$üOOConcertos de dfütadtir.is. . . . lojdoo
Trabalhos garantidos t acceita pagamentotm. preslaçOe». Todos os dias. Kia ilo Hus-

1'icío, 222, tanto da avenida Passos,

Kjacúiàçòês |*re-
maturas, fraque*
'.a scx.ial, «mma-
Sj:e»jí mento i*api-

d o , depaupera-
menlo dc forças, enrain-se rapiln <• radi-
calmenté pelo poderoso to:::ro muscular VI-
MIO DF. CACAO IODO PIIOSPHATA-
HO. dc A. A. Castellões. Vcnde-sc íi rua

Pacheco, úüro S»

Impotência

MOVEIS, Colclioaria do_ Povo,
c nos subúrbios, a casa que

maior sortiménto tem dc moveis novos e
usados .colchões e alinoi.idas dc todas as
qualidades; não tem competidor cm pre.
eos, ainda mesmo nas mdliorcs caíiu do
centro, pois, fabrica eni suas officinas j
não façam negocio sem visitar a nossa
casa. Colclioaria do Povo, rua 2-\ ile
Maio, 50Í e 505 A, entre Sampaio c E.
Novo. Te). i;tl5. Ville. (1514 S)- J

ROUPAS SOB MEDIDA
— DÈ —

ESPECIAIS TECIDOS IXT.I.EZKá
com grandes reducções nos preços

Casa RIO TRIÜMPHAL
56, Rua do Ouvidor, 56

Os coupons serão resgatados na .
CASA BtíRTHOLDO

AVEft5üA RIO BRANCO N. 50
Os prcmios acham-se indicados nu lista de
brindes e estão cm exposição ponnaueúte

na Casa Jiertholdo
AVENIDA RIO BRANCO N. 50

Peçam a lista dos brindes
Compras a praso não têm direito a Coupons!

NAZARETH _&_C,
Recommendamos aos nossos freguezes do Interior a próxima.

Loteria dc S. João, a extrair-se cm 23 e 24 do Junho —
4O0:000$000, em 3 sorteios. Inteiros era vigésimo»
1G$000. Vigésimos SOO rs. Enviem mais 600 rs. para o porle do
Correio e dirijam-se a

NAZARETH & C.
Rua ão Ouvidor n. 04-0a»jca 817—«io «lc Jancir*

TERRENO
Vendc-sc um lerreno da rnã das

Tres Boccas, entre os ns. 26 c 28.
Trai.i-sc na rua General llince nume-
ro flS. (1840 J)

MACHINA DE ESCREVER
Venile-Pe por preço eoniinoilo um»

inacliiiin ile escrever "Kemington", 
çoi«

mesa e cadeira; trata-se na rua D. Mp-
ria 11. no, Alileia Campista. (R 23(2.

\^vjst%
%

Companhia Industrial e Con.tructora
"buai-uetuío"

{CAPITAI, KK.-M.1ZADU, irooioooSooo)
ICncorrcga - se de CONSTRUCÇÕES

PRÉDIÃKS em terrenos jiroprioj ou cai
terrenos dos clirntes; nicdianie condições
iiuiito vantajosas, teu-do o pagamento a
prezo Ioijro c em Pequenas pnstaçOcs,
CONSTRUCÇÕKS IMMiKUIATAS COM

MATEKIAIÍS DF, 1» ORDliM
Jíncarrcga-sc tambem:
— da conservação de predios, rteon,

ntriicçCes, recebimento de alugueis, com-
jira e venda <lc terrenos e de todos os ne-
i;oc:os que sc relacionem com immoveis.¦PEÇAM PROilíKCTOS R li.\l'),K'A-

«;<*ilíS A' RUA DOS OURIVUiS N. h5
1'elep'i. Xorle .11170 Rio de Jatieii

À'S SENHORAS. E
SENHORITÂS
A Casa

David Ferro
Chama a atten-

ção para as
suas vitrines

Rua 7 de Selombro, 12V
S ÍÍ2J

MOVEIS A PRESTAÇÕES
nucrem comprar moveis em presta-

çõès, por prc\'.is baratissimos^ entre-
gamlo-se na primeira prestação; sem
fi.ulor, na cisa Sion; rua do Cattete,
7, teleplione, 3-90, Central, S. 1852.

Sellos para colieções
Comjira-sc e pag.-.-sc liem qualiiuer

quantidade de_ sellos naeionaes c cs-
Irangeiros, assim como moedas e meda-
lhas amigas do llrasil. .Rita 1° de Mar-
ço n, 39, casa de cambio. (.1124J.I

Vende-se 14 lotes de terreno
á rna de S. Francisco Xavier, entre
os nuhiéros 5"4 o 610; trata-se á rua
do Hospicio n. 85, com Uomão, onde
está a planta,

MME. YVONNE
vient (Varrivcr de Paris, avec 1111 grinl
clioix de robes, cliapcaux, blouses, etc.i

Kua das Palmeiras, ra, Botafogo.
CS. 1939''

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPIO£RMOL

Vertlatlcivo.ainigo da pelle — Vende se em todas aa
perfumarias, pharmaeias o drogarias

VIDHO 4*000

Joí Aiidrailii», 43. Droe

PARTEIRAS
PfiRTOS^;".SEI
ctirn, rorr.mentos, Iiemorrlingias e iiiincii.soes; de ni,.do Simplci, evita n gravidríiios casos intiicatlos, fazendo ai'parcccr oineoiiimodo, tem provocar htmorrliagia,tendo como enlenneira mm. JOSliPHI-AAi.AI.I.INDÜ panelra do Hoipiiali.liii|L-o dc Barcelonai consullas diírits
graus aos imures. Acceita clientes emiiciisiú. Consultório e reiidencia: rua doJ.«rrad'o n, in, eobrado. (<<38S)1

Kvita-«e
tisando us
vclxs an-

tisepticas. Sio inoiiensivas, conimudasc <ic effeito seffüro. Caixa com z$velas jÇooo, Pelo Correio mais >6ou.ncposilano: iir;n;a Tiradentes n, C--,
pliarniacia Tavares

mProíüctosViCHHTâTWmlmW

SAL VICHY-ETAT
PASTILHAS VICHY-ETAT
Comprimidos VfCHV-ÉTAT

Sal natural extrahido das águas de
Vichy-Etat. Vende-se cm Irascos de
120-250-500 grammas.

2 0113 depois das refeições
facilitam a digestão.

muito práticos em viagem
para fazer agua

digestiva gazos*.* Desconfiar das imitações. Exigir a marca VICHY-ÉTAT
«—«II UM

SEMENTE DE MAMONA
Rocha Wirckèr & C, casa dc lubrifi-

caiites :i rua dos Ourives il. 113, com-
pra de um saccn pura cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
trr.s r preços. I.K- 4059)

FRIBURGO
Aluga-se, vende-se

predio na capital,
ou perinuta-sc por
a chácara rm Fri-

liiir^o, com
lente casa
Souza; rua

bastante terreno
Informações com

dos Ourives n. a.i.

PARTEIRA MMK. BARROSO.
• Eitiríe chamados ahora. Acccits p^rturientts, offe-

íorto; íireço razoável—Hua
una 11. 30, U775 S K"dc de ha

Mine. . Mana
liha, diplomai]:

¦ Faculdade detina de Madrid, trata dc todas ai
ÇA-3 (Us senhoras e i:u appa recerconiiuodo, por processo «cientifico '«lor nem o menor perigo para o Miid.talhes ísraiiiidos e preços etodos, Aionid.1 Comes 1'reirc

Jusc-
pela

Medi-
doen-

e"ionc ii, 3.642¦i:-M iieiitete .

III*
sem
tra-

tlcance de
lc-

Ccuírâl. coiiaultfts fratis,iHcitro Kepublíoa.
(4JJ0 S)

Tosse-bronchite tc. i,ura*se
a TJroncliI.

— preparado dr Adolpho Vasconcel-
los, ma da Quitanda 27. líugcnlio de
Dentro 39 c Assis Carneiro 9. (2207 S) S

ala

ESPIRITA
I.-.I.:

Consultas grátis, â
rna Aristides Lobo,

sobrado, entrada pela travessa da
1. .|, Haddock l.obu; segundas, tjuar-

tas c sextas-feiras, das S da manhã íií 4
da tarde'. Trata dc Iodos os inales. Tra-
baliios garantidos. ^liliiarcn de pcisoas
áttCíStam 05 bnn.; resultados obtido?. Casa
dc familia respeitável. (2768 S)M

S. Indiana de
phicos

tí. Philoso-
(ig* delegacia geral), As

peçsüas soffrcdoras que qui-
zcrem saber coni proficicnciii admirável n
causa dos soffriinciitiis physicos c moraes,
como em parle ali;;iiiia. dirijam-se á rua
Itapiru' 11, ií;, das ; ás 5 da tarde.

(3034 S) J

ia
CARTOMANTE ^«jç
Loitisc, ilá consultas por s?. lê as li-
nhas das mãos, e tal garantia offerece
dos seus trabalhos, que só recebe i>agn-
incuto depois Ida pessoa consotiiir o
ipie deseja; av. Mem dc Sá 11. 126.

M 2So;i

do Ouvido

— Miguel Braga, urande
í-speoiilista cm cxtracçSo
de C4.1ÕS e unhas eacra-
vadas, sc:u dor, etc.; rua
sob., lei. Norte, 1.505-

CARTOMANTE ESTRELLA
Trabalha com 114 cartas,

quaesquer trabalhos pnr mais
que sejam, S. João ünpii

fazendo
ilifficcis

ta, Sb A.
(M 270O)

S.mi Ap.rtu 11 I.. MoríiNiio
IVcsidenciu: Paninliybn -- 1'ianlijf.
durado com u 'Jilixlr

íiieim do 1'licò. Ciicò.
siiva Silveira, dc terriveu
de fundo sypliililicò.

Agencia Cosmos -

de ,\<i-
Joào da

liiolcslius

ltio

SAUDE

Qtieiãa VOS iiai.nu

qncv academiíi ou lio t'
curso ile I.'rc|)áralorios

ioiiam professores

cxecl
o sr.

(R 2.145

com segurnnva para exames ile admissão eni quiil-
e 3" íiiiiios da liscola Xormal? — Matriculac-vos no
011 curso Normal do Instituto 1'olyglotieo, onde Icc-

r'„? loda a coufiaiii;:i, entre os quaes alguns da Kscola
Normal. Avenida Kio liranco, 106 e 10S.

Cofres e Registradoras
Vcndém-sc c trocam-sc machinas dc

escrever, -prensas, cárieti'íis, secretarias;
bancos, armações para iodos os ramos
commerciaes; rua Krci Caneca' ns. 7
c n. Teleplione n, 509-:* S. 1849.

Empregado de escriptorio
Iialianò ou ipie conheça o italiano,

precisa-se de um principiante, cartas,
com eilailr. habilitações, endereço e re-
ferencias a caixa XI X X .N. deste jornal.

(U 2583)

OLEO DE LINHAQA
EM DEPOSITO

Holmtoerg, Bech & Cia;.
HÜA «BJNJBKaL ÇAMAKA ÍOÜ

¦mBBaHBBaaWHHnBHKEMKBMHani

DINHEIRO
A juros nvódiéSs, qualquer quantia,

para hypotliecas, anticlircsis, descontos,
cauções e penhores; com J. 1'into, rua
Rosário, 134, loja. (R. 2371)

PHOTOGRAPHIA
Vende-se tinia bem no centro e boi*

iponto; informações» pdr íavor, com
IJastos Dias, rua Gonçalves Dias nu-
mero 52. (222S M)

^ Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA cotn o desconte
de 20 °|0 em todas as mercadorias

METADE DE UMA CASA
Tcquena faniilia de tratamento aluga

a outra nas mrsmas condições metade
Oc sua casa. Xa rua S, Clemente, 94.
Botafogo. M 2229

PEITORAL DRASIL
Cura :l bronchite em tres dias. In»

fallivcl na tosse, escarros sangüíneos,
asthma e rouquidão. Deoositot ílcrrini,
rua llospicio 18. ÍJ, ia8/>

AOS QUE ESTÃO LONGE...
O seu maior prazer sçra .1 pliotographia dos entes queridos |
Retratos riic.dcrhos e artísticos, retratos sobre verdadeiro Esmalte,

medalhas, broches, ancis, elo., são a especialidade da FOTO BRASIL,
Sete de Soíeiubro 115. redir calalo.!,'0. (S.

para
á rua
2187)

fino zcphir
. Lindos c

c outros
modernosXa riia deste.no.ne, I^N.V» ci^M^tód»

mazem 17 do Cacs do Torto, aluga-se ^ j
o magílifico predio 11. 1.1.1. recentciiicn-i
He reconstruído ,lenilu amplo armazém
com solo Impermeabilizado e dois-pa-, ___
vimentos superiores com 11 comnioilos. Taco U\Q
Presta-se a qualquer ramo do negocio e; ww ¦»•v

7c^u?X^no^ccfViT^5ò, Rua do Ouvidor, 56
Mercadores n. 12, sob., onde estao ns.- •
chaves das 12 ás iS horas. M 2J.10

e 9$800 --
TRIÜMPHAL

.

díoupas feitas
igleza, pura lã,
meninos.
Grande sorti;

ue superior casemira
para homens, rapazes

lento
côr cs

em todas as

Casa RIO TRIÜMPHAL
5ó, Rua do Ouvidor, 56

Professores e Professoras
M
leccioi
reira,

ATIIKMATICA — TIItcoru e prati'-*,
ur dc conipiovada lnhilil.ção,

domicilio. Cli.mijilui a L. Mu-
Ilelpliiin 74. (563 Sj II

1>KUl:KSSüIiA 
iic ',-,-¦,. a,* a bra

111.1IÍZ, iraiice;: pun»i ir ilieoi
jKiriagnc*; c:;i sua c.-..-,i, picc-i !':•¦!
I1..3 s$oao por lição; rja Oiaubcn
1,053 11. 13-list. do Meyer. UoSj 5

WlííX IIIAkAllRniftíA S: S: B: quo tem por ílm M
W\\\ Ul^ãlüU lllillEV soíioorrer a todos os necessi- M
%UU IllllUlln llull '!ld0;'- Ü'Wm soffroí' de qual- \£È
|wv 

IIWIWIIIIUIWW quar moléstia esta S: S: 11; cn- \M
fgívia gratuitamente o3 recursos para a cura completa. mm
W Dirijam-se em carta fechada aos VISIONAU10S. Caixa (10 Wm
W Correio 1917, declarando os sy.nptonns, as mamfostações da rao- »
'£ Icstia, o lume, a rcstdoaeia e o sello para a resposta. 83

Moléstias dos olhos, nariz e ou-
vidos- 0 DR. HEVES DA ROCHA,
membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-
nelrOf medico de dlver-
sos hospitaes desta cl-
dade, com longa pratica
no paix e nos hospitaes
de Berlim. Vienna, Paris

GONORRHEAS throuicas e
iccen t cs.
Qucreis fi-
car radi -

calniente curado em poucos (lias? Pro-
ciirác informações com o sr. Feijó, c,ue
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Omoiií 167. 3$*o J

iKOKESSORA de piano.

üavídqr

PROFESSOR
Precisa-se de

<¦'./. para inh co
l*refcrt-se pcssi
ci-:. possa
oio.Iesto.
l:.a.iii=;a.

mio 1

sajcia
C.1-1..S

sor de fran
lesta capita'.

íjuc falt a língua e
, ie a 11:11 oçlenadc
neste jornal a Joâc

(R. 2386)
"BJKOVESSÕHA q--,e ha
1 íh Kiiropa. onde .1

e. itè, naviusuci, i.raiK
géd^iVi borüfldoSj t'c.\ t
SeieniM» o. joo. 4' »niar.

dois a::i!o! veiu
ecebeu esmerada
t-ie.ar nnsclli .1
esi, ariiliraciica,
ea nw Sele de

Vae a domicilio.
jaSM S) K

CrapÍ-Plüáapa8oS«e;
qiiantúliKlc, luesmo minas in
teinis, ou aiTeiulii-se qualquer

e Loitdreé, dá consultas' lugar para explorar. Offertia
diariamente das 12 ás 4 con, amostras a IM. inwrte
da tarde;em sua clinica Sioísí! *
áAVENtOA RIO BRAMGO
90 nesta cidade, 11 mo

LENHAS
Em feixes, tocos e

peciaes p.ir;i fornalhas
rcíuiaçücs

Pi didos
;il'.or.

.1 rua rAffonso
Villa.

í; ;ora.o es-
fabricas c

Cavalcanti
,M 276;

R 1443

VENDEUSE
On a licsoiii dc nuc pour vendre cliez

faniiles des bons articles pour damos
On dotinc bonnc cíimissínn. 11 íaut gw
rantie, S'addrtsser Mr. Joaquim Silva
pour rcnscigneuicnts, nic Sete de Sc
tembro 96, des io a 1: hciires.

(R

«^'BiTiKaiiiiWimiiWi»!"'*^1*^1*''!

A CÜKA DA 1
SYPHILIS |

Ensina-se a toilos um meio de a
sabrr ee tem syphilis adi|iiiiida H
011 hereditária, interna ou exter- a
na e como podem cural-a fácil- g
mente cm todas as nianifeslaçüiís ¦
c periodos. Escrever-. Cliixa Cor- g
rcio, 1686, enviando sello para g
resposta. gl

¦ II ¦.::«!:;¦!: •¦;«¦!;.«-«"•:¦;?:¦:«
M 3-194

ALFAIATARIA
Vende-se bem montada por preço ha-

ratissimo"; rua dos Andradas, 110, can-
to ila rua da prainlia. (2(130 Mj

GONORRHEAS
Flores brancas (Iciicorrhéa)

pau-
AS

FER-

Curam-se radicalmente cm
eos dias com o XAROPE 1
PÍLULAS DE MATÍCO
RUGINOSO.

Vende-se unicamente na pliar-
macia BRAGANTINA, rua da
Uruguayana 11. 105.

Mme. Olympia
Cartoiuaiilc brasileira, tem uni bsive

com íjuc sc coiiscijue ludo que sc qui-
r.er. Guarda-se segredo. Consultas ver-
hães c por eseripto; na rna ila Carioca
n. j,i. soliriíflo. J 1504

VENDEDORA
rrccisa-Sc de uma para vender em

casas pariiculnrcs artigos finos, pro-
prios para senhora. Dá-se boa eommis-
são e exige-se fiança. Para informações
com o sr. Joaquim Silva, yó, rua Sete
dc Setembro, das 10 ás 12 horas.

(U 2575)

2-7:1

-OVAR TOS E ANNEXOSUTERO-
O lCHTllVOLOri, de Alfredo de Carvalho, ó do effello seeu-

ro na emn das moléstias desses ornãos — Iiiflniiinmçõcs, cor-
rimemos agudos uu chroiiieos. A' venda «111 todas as nhnrnia-
rias do ltio o dos Estados. Uepositurios: Alfredo de Carvalho
& C." — Kua Io de Marco n. 10.

APROVEITEM A OCCASIAO
Compram-se pap-is velhos, pagam-se

bem. Avenida Passos 11, 3-. deposito
do papel Araujo. (B. Í4Í9)

LEILÃO DE PENHORES
KM 23 DE MAIO

L. GONTHIER & C.
HENIIV ft ARMAXDO.Sucicssoics

Casa fundada em 18C7
45 Itl A I,IIZ DE CAMÕES. 47

Fnzem leilão dos penhores ven-
eidos o avisam aos srs. mutuários
oue iiodein reformar ou resgatar
as suas cautelas até á véspera do
leilão. (J 21506)

&0(IORR£HA§-

BOLSA PERDIDA
Perdeu-se hontem na egreja de SSo

Francisco Xavier, na missa das 10, uma
bolsa de prata com cento e tantos mil
réis, uma carteira com o nome Caro-

i lina e dois retratos, unia lapiscira de
ouro c mais objectos. Quem a achou e

j quizer entregar, poderá £azel-o â rua
! Bandeirantes 11. 52 (.Mariz e Earrosi,
I quo será sratificado. <M 2793)

Excellente fazendinha e de
futuro

Terras do primeira qualidade, cm
manas, eapoeirões, maduras dc lei,
pasto fechado, levouras de café, ferti-
lidado cm canna, ccreács, etc. Grande
casa alta <le residência, ditas de colo-
nos, moinhos, obras, aguada 1:111 aluiu-
dancia, superior potável, logar Slilubcr-
rimo e commercial. 'Sorvida dc optima
estrada dc rodagem. Apenas seis kilo-
metros, e estação. Vcndc-se pormodico
preço; informações, por obséquio, com
o sr. coronel Aurélio Gonçalves; rua
Floriano 11. 40 — Kio. M. 2235.

ARTHRITISMO-
(a-ciilo urico) eloías [«anifestaçGcfi frheu-
inntÍa:iio, mulcstias ila pelle. iircins dõ fi-
gado c rins c impurezas do sangue) etc.
Cara enraiitiiln prios liaiiiios (Suadores),
I*ux, V;ip'>r, Suipiiurosos, MVts^íigciis. Ave

Frcirt1, 00, 'ía1! 'i ás ;u horas,
an« de ;ôdos. Instituto Jc Pl»y-

(M3712) s

lida Q
Pieço nn a:
sioilierapia.

Elixir de Pepsina Com-
posto

(CawiiPiililío, Rlutibarbo, Caluiiiba e Pe-
psina) Pórmiila de Brito

Approvado e premiado cor.i medaiha
ie ouro. Efficai nas digestões mal ela-
boradas, dyspcpsias, Vômitos, eólicas do
figado e iiitesíinaes, iiiappetcncias. do-
ícs de cabeça e vertigens. Vidro 2J000.

Depósitos: Drogarias Tachcco, rua
dos Andradas. 45; Carvalho, i* de
Março, 10; Seu de Setembro ns: 81 e
99 e Asscmbléa, 34 Fabrica; Pliarmacia
Santos Silva, rim Dr. Aristides Lobo
n. 329. Telephone n. 1.400, Villa,

(joS?)

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Alnea-se este vasto armazém situado na rua Visconde de Mn>

riinciiape 11, 5, próprio paru har. botequim ou restaurante. Trata-
so na Companhia Cervejaria Bra lima, rna Viscoudo de Sapucahy

11. 1ÍOO. Tel. Ceiitinl. 111.

CAFÉS PAULISTAS
Sem torra e

incomparavel e
preço de üíjoo
Amostras, rua dos Ourives

eem pedras, de aroma
tonação superior, ao
a 7$Soo por arroba!!

M3

CAVALLO ROUBADO
©esappareceu um cavallo n-.sso aN

reailo, do circo em Campo Grande. 0
seu legitimo dono gratifica á quciii
ler noticias do mesmo, a Francisi

R 37<ii IJosé Freitas. (1849 J)

LÜÍI7L
Licor Vegetal Bi-iodado

— DO _

Pheo. Álvaro Vargca

Cura SyiihilR, Rlieuniatismo, Moléstia* da Pelle,
Eczem-:i5, Escrofulas, Tumores, Ulccras, dürcs mus-
culnres, dòvv*. nos ossos, Darthros c tod.-is aa doen-
caa resultantes de impurezas do sangue Cura <>
doenvãi purifica o sangue r fortalece o organismo*
E* o mais poderoso anti s.vphilittco e mais cnerf>,ic«i
depurativo. — Vctidc-sc cm todas pltannacias c dro-

(farias. l>,.C(.'o 5.S000.
Laboratório: Av. Gomes Freire, 99Tei. íaoa-c.

CELEBRE CARTOMANTE
IE. MARIA

participa a todos os seus clientes que
garante todos os seus trabalhos _ poT
mais difficeis mie sejam e só acceita a
sua remuneração depois dclles prom-
ptos; aqui não sc engana a liunianida-
dc. Tambem sc traia de qualquer doen-
ça, pelas sciencias occultas, sem que
seja preciso tomar beberagem, liua
Visconde Je Itauna 11. 2ii, sobrado.

R .17=5

Vcndc-se em nm dos melhores pon«tos do centro da cidade, com optimasortiménto c as formulas da cisa, io-das ja bem conhecidas; o motivo <!«venda sc iliiá aos pretendentes. Trata-se, por favor, com o sr. Abreu. Kua'da Asscmbléa n. 75, Drogaria Centra!.
(M 2/5*

. PARA DENTISTA
Vcinlc-se um motor dc chicote do fa-

bricante S, S. W., completo c quasinovo, no Kabiuctc dentário do largo dc
S. Francisco dc Paula,' 44, rohrado.

(M 2746

MACHINAS

e suas coi^piiciçges.
processos aeíuros e
inp.EU. Da» 8 í!
uras; 64 rua dt S.

Cura ridictl pm
racidos. Dr. JOÃO

11 e dss 1] if ií
Pedro. 61. ;,

URO
Prata, urunüii.cS, cautelas do Monte

de Soceorro, conipraui-sc; n» praça 
'.Xi-

radentes 64, Casa Garcia,

Enselgnement gratuit úu chant
Madame Seguin eleve de M. Isnar-

dou, pro fossou o du Gonsérvatoire de
Paris, continue ses cours gratuits <lc
chanl, piano et solfégc, á sou ceole de
musique, Avenida Rio liranco, 1^7, 2*
ílagc. Les cours sont diriges par les mcil-
leurs professeurs. Se faire inserir; tons
Içs Jciijs d" ? á 4 llí'.:7<3»

OHAPE'OS DE PAUIA, ITAT.IAXOS
03 UI.TIM03 MOD.EI.05 n

a 4$, 5$, 7$ e 8$800
Casa RIO TRIÜMPHAL
56, Rua do Ouvidor, 56

ALTA CARTOMANCIA
Mme. TAGILD, iniciada nos myste-

rios do oceultismo, possuidora de gran-
de poder em sciencias occultas, diz o
presente, o passado e prediz o futuro.
Faz qualquer trabalho para o bem estar,
como sejam: casamentos diííiccis, rc-
conciliações e __embaraços commerciaes.
etc.; na rua Frei Caneca, 58, sobrado.'¦"-'- -. M .771

Vendem-se duas para carpinteiro, de
autor inglez, sendo 1 plaina c serra
circular, com apparclho de furar, outra
de serra dc fita com tupia, e um motor
de 7.cavaiios. Para ver c tratar, na
rua do Senado, 62, sobrado. (R 3722

HOMGEOPATHIA
O dr. Américo Tavares d.i

grátis todos os dias, das 8 ;isna pliarmacia liomocopathioa
S, Francisco Xavier n.
nã.) 400

consulta*
9 horas,
da ra»,
(MaracaJ
CM 27371

ÓPTICA
Importação directa tl<: óculos, pítiíiynez, vidros e tudo mais que taz partndeste ramo dc negocio. Vendas por at«-

7 dc Setembro,
(2iJ7 M),

cado e. a varejo, rua
233. Rio de Janeiro.

MALAS
Quem

luratai,
quizer comprar malas boas e

. «ó na "Madrilciiha" ~ Marc.
chal Floriano :4o.

MOVEIS
_K presi ações e melhores condi-

cões ú só na rua Senador Euse-
bio 11. 73. — Telnpl!. 8854.

NOVOS F, USADOS
Novos, com grandes abatimentos; usa-

dos. pela metade do seu valor. Nin-
íuein deve comprar o que precisa sem
primeiro visitar o depciito á rua da Al-
fand.csa a.. iaot }& 4733

Sobretudos, capas, capotc9, cavours.
pelerines c -Mack-farlands — Para ho-
mcn.s, rapazes c meninos. O maior sor-
limcnío c a preços os mais resumi-
dos, na

Casa RIO TRIÜMPHAL
56, Rua do Ouvidor, 56

CASA EM BOTAFOGO
Vcnde-sc unia iio.% casa. nes'e bairre,

com dois pavimentos. O terreno ex.
que a mesma esti edificada tem n me-
tros de frente por 49 de fundos. Trat*'
se, por favor, com o sr, GuiinarSeíi
rua do Rosário, canto do becco dai
Cancellas. (N 223:

PENSÃO ESTRANGEIRA
Excellente tratamento, quarlos litirt

niobiliados e preços módicas; na ru^
D. Carlos I o. 3í. Ciaria. ÍI, 2i'Ú



.-.'.¦"¦ :: 
¦ .-¦»-.

CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 15 de Halo de 1916 O

MME. MASCELLE
Cartomante _— Tendo trabalhado em

Londres Bsrlim e Moscow onde ad-
qtiiriu grande pratica sobre occultismoi
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal' succedidos,
etc. Fjla inglez, adeinâo, russo e por.
tugu.;7. Rua do I.ayradio, 36. J 3429

Propriedades em Juiz de Fura
Vende-se 011 troca-se por uma fazen-

da oil prédios 110 Rio uma boa casa de
residência, commodos para carros, ten-
da e ferraria, cocheiras para animaes,
eslabr.lo para vaccas, duas casas para
Rhigiu-1, mu bom armazém, tudo cm um
conjunto, n-urado, cercado, com por-
toes, .luz olcctr ca, clc.

fiifornia-se com o proprietário, o sr.
A. Dimas, Juiz de Fora.

Tambem sc vende a 20 minutos da
cidade outra propriedade, com 50 e
•tantos alqueires, com boa casa dc re-
sidencia, niuilo boas pastagens, com
divisões, cocheiras, bom caplnzal, ba-
nheiro de carrapalic:da, hons curraes,
ranchos, terrenos para cultura, pomar,
boas águas, ic casas para aluguel e
muitas oulras betufeitorias; local 'alto
.. muito saudável; informa-se com o
nii-siiio.  CR. "«-}

VENDEM-SE
Vendem-se, por motivo «lc força

maior, legitimes casaes, tcriuts. qua-
dros, «tc, de superiores gallinhas de
vime raças e variedades, muitos pre-
miados na 2* cxnosição de aviciilttlra,
mire ellas orpingtons, plyinouths, wyan
«Intles de f variedades, leghorns, liou-
dan, bresse, liamburgiicza, faver.olle c
lambem marrecos de Pckiil,

. Rua Dr. Clarimundo de Mello ;nt,
Estação de Quintino Boeayttva, antiga
Frontin, mela liara da cidade.

OAlll'O.M/\i\TI'l K CHIUOMANTlil
I.STIIANGKIIU)

Tríballu cam «,11111-0 baralhos dc cartas e
pelas linhas «Ias mãos. tir. qtiaeiqucr Iral-süios. une os ilcsnniilos e in reinar a
paz nos bres das familias — unlco na Ame-ric.i <Jj Sul (jue, por m«io de nma consnlu
nocttirna, (U-scoItre c| uai quer segredo, porriais difficil que seja; trabalha ho dez an-11 ds no Kio de Janeiro, onde se tornou
muito conhecido pelo! seus acerto,! t lions
trabaÜios jú feitos; mora na praça d,i Repu»lili.-.i li 1 5 111111(19, e sempre sat'6Ícz a pes-toa mais exijfcnttí,

. Possue .,? venlndeiros pedras de Slval,vinda* directamente dc Jerusalém, poderosotalisman 'conhecido no Hrasil — Consultas.<'as y d;i manliíi áí« 7 i|a da -noile, 11a praça«Ia ItepiiMica 11. fia. — PIUÇA DA RKPU-llf.KIA Ií. 8j. fl-lsquiiia da tua fic.:',o.- dos
Passos). (j) J

ALUGA-SE
a casa da rua d« S. Francisco Xavier
11. 51.1 (praça Maracanã'', com qualro
qunrtoá, jardim c iodas as dependen-
cias nceessaiias. Chaves no botequim,
eni frente. (J. 2^3=)

MOVEIS
A casa quo vende mais barato 6"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO. 75

Camas de peroba, para casal, 28$,
30$, 35$, 40$, 50$, 70$ e 80$; toilettes,
70$, 8o$, 90$, 100$ e 110$; mesas
de cabeceira. 20$, 25$ooo e '30$ooo,
guarda^vestidos, 45$, 50$, 90$, 100$ e
120$; guaida-Iouças, 30$, 40$, 50$ até
120$; meias mobílias 80$, 90$, 100$,
120$ até iSo$; gnarda-comidas, 25$,
30$, 40$ e 50$; guarda-casacas, 140$,
170$ e i3o$; colchões de capim, de 3$
a 12$; ditos de cljua, de 12$ a 5o$ooo.

A'ota —¦ Toda a compra superior a
100?, será entregue gratuitamente n
domicilio. M 4008

SATOSIN
é um remédio ítnico pela sua ef-
ficacia curativa em todas as af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e chro-
nicos dos bronchios e dos pul-
mões nos diversos períodos da
moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada icxcrcc effcilos ire-
troativos sobre a infecção até
um limite tal que paralysa o de»,
envolvimento dos bacillos de
Koch até snppriniil-os com o em-
¦prego prolongado;

SATOSIN
c rccomniendndo por summida-
des médicas brasileiras e estran-
geiras.

A' venda em todas as boas pharnta-
cias e drograrias do Brasil.

OFFICIAÉS
DE ALFAIATES

lA Assoclaç3o dos proprietários da Alfata-
tarias ile Mandos. «Ias quaes fazem parte
os primeiras casas no gênero, vem deste
modo coinmuiiicar a quem interessar possa.
quc precisam de bons operários n5o '¦ eo
habilitados cm obras de manga» t cinta
como tambem obra mciula.

13 por isso todo aquelle, que esteja em
condições, c querendo oecupar os iiiiiume-
ros lonares vagos, deverão logo que apor-
te nesta cidade dirigirse aos 100.000 Pa-
letotí, sito íi rua Municipal n. 56 ou na
mesma rua li. 70 á Alfaiataria Colomlii),
as quaes set coiuprometteui a manter-ltíe
serviço effectivo*

Para orientação dos srs. officiacs abaixo
publicamos a tabeliã dos preços que sc
papa a não <le *ol»ra, e dc cujo fiel cum-
primeuto garantimos, sendo a Associação
o principal fiscal.

Casaca, 60$; sobre-casaca. 5;$: smoldnB.
40$; íracl;, .10$; .jaquetão, 30$; palctot,
js$. calça 9$ e 10$: collete, 8$: brins:
palclot, 10$; calça. 5Í e 6.; collete, 5$
e 6$ooo. (K HS3)

Pensão só a íamilia e
cavalheiros de traio. 'Dispõe de gran-
des salas de frente e bons quartos no
parque reconstruído de novo, com lodo
conforlo. Preço reduzido, com ou sem
pensão; rua do Cattcte n. 176, tele-
(ihone, c.008, Engllsh Hotel. J. 4380

V. EXA, É INFELIZ?
Procuras o professor KADIR, o

SOMNAMBULÒ VIDENTE, na rtta
Mariz e Ilarros 87, Além de responder
tudo quanio quizerdes saber, iiicuntbc-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, se o resultado fór negativo".
Dá lições de IIVI'N'0-MACNLTISMO,
garantindo qtte com oito lições in-
fluenciarcis aos demais. (M =<">(.)

N
ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE SUCCESSO-GRUPO PAULISTA

ACTOS FTJJSTEBPiES
Marietta Balthazar
Rodrigues Torres

Í 

Manoel Rodrigues Torres, seu
'filho, sua sogra, seus paes, ir-
mãos, cunhados e sobrinhos con-
vidam seus parentes e amigos
para assistirem á missa dc 1"

annivcrsario do fallccimento dc sua
querida esposa, mãe, filha, nora irmã,
cunhada e tia MARIETTA BALTIIA-
ZAR RODRIGUES TORRES, que será
rezada hoje, segunda-feira, 15 do cor-
rente, ás 9 i|a horas, 110 altar-mór da
matriz da Gloria. Desde ji se confes.-
sam sinceramente gratos. (M 2505)

Pomposa Maria Ber-
nardina dos Santos

Í 

Adelino Augusto dos Santos,
ÍMaria Adelina dos Santos S.".-
valia, Nair Savalla, Cnscmiro
Savalla, e parentes agradecem a

* todas as pessoas de sua ami-
znde que acompanharam os restos, mor-
lacs e assistiram á missa do setimo
dia, para descanso eterno da alma de
sua sempre lembrada e carinhosa cs-
posa, mãe, sogra e avó e de novo os
convidam para assistirem á missa do
trigesimo dia. quo será celebrada ama-
nhã. terça-feira, 16 do correflte, na

egreja do Divino Salvador, á rua .Ber-
quó, estação da Piedade. Por esse acto
de ireligião e caridade se confessam
eternamente agradecidos. (M 27<>3)

Marcilio Valença dos
Santos

Djalma Nunes, Attila Mendes,
Alfredo Bebei e mais amigos «to
saudoso e inesquecível MARCl-
LIO VALKNÇA DOS SANTOS,
mandam rezar uma missa solen-

^JJo por sua alma, na egreja do Sagra-
jgs Coração de Ataria, á rua Cardoso,
tMeyer, amanhã, terça-feira, ifi do cor-
jrehte, ás 9 horas, confessando-se pro-timidamente agradecidos a Iodos os que
jCOmparecereiu a eslé acto piedoso.

CM 2774

|
Preces

DISCOS LYRICOS
FOIÍIPIA
OCGAS!«vO ÚNICA,

Trechos lyricos cravados nelns
maiores celebridades, como sejam:
A. 110X01, A MATO. ZllXATUÍ/IiO,

GUIAI/DONI. JlAZZOIillXI. «.itiiss, stracoiarí. mninc,
:¦: KlItKMK, YECSKY, ete. :'.t
1'òcaiil ciilaloitos.

Itun <lt> Ouvidor 11. 1Í15
RIO DE JANEIRO.

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SA-
CRAMENTO DA ANTIGA SÉ" 

'

Attilio Boselli

tA 

administração desla frman.
dade fará celebrar amanhã, ter-
ça-íeira, 16 do corrcnle,-' ás
9 i|2 horas, unia missa c "Li-
bera-me" solenne por alma; do

saudoso irmão official graduado AT-
TILIO BOSELLI; Para assistirem, aos
referidos actos convido os nossos, ir-
mãos cm geral, a familia, parentes e
amigos dàquelle finado. Secretaria da
¦Irmandade. 14 de, maio de 1916. —
Luiz dc Gouvèa liafasco, 1" scorclario.

(M ¦ 3Sfà)

Marianna de Menezes
Cereja

Í 

Ricardo Lopes Cereja, filhos,
enteadas, genros c netos, convir
dam aos seus parentes c amigos
para assistirem ;i missa de tri-
gesimo dia que por alma de sua

semlire lembrada esposa, mãe. sogra" e
avó MARIANNA DE MENEZES CE-
RKJA. mandam celebrar na matriz de
Santa Rita, amanhã, terça-feira, 16 do
corrcnle, ás 9 horas, pelo que se con-
ícsstim desde já agradecidos. (R'2388)

133-AVENIDA RIO BRANCO-133
(E!3E-0^il^TTR AL)

Todos os artlg;o!t. desta casasão vantajos«T,mentc co»
nhecidos riiio somente pela. sua, superioridade como
pólos seus preços, quc desafiara toda concorrência.

THEATRO S-yEDRQ En^rS^?ptvl THEATRO....S. JOSE'
liojli\%% • 9 HOJE

Viri ') 'ò\\- K 9 3il-Duas sessões !

W meShos1 revista
Q melhor espectaculo

O mellioi* Theatro
Tortas as noites «Ta.iidos encltenteo

Roupas brancas para
senhoras e homens»
Roupas de cama_mesa,-
camisas Bertholet' o
outras.
Especialidades em
meias francezas.
Linho, creioiio, atoa-
llsadom
Punhos c collarinhos,
CltCe, etCm

, José Tavares dos Sanlos, Ma-
ria Valença dos Santos e filhos,
fazem | celebrar amanhã, terça-
feira, 16 do corrente, preces em
suffragio da alma dc seu filho

Sc'irmão4 MARCILIO VALENÇA DOS
jSANTOS. Tara csic acto de religião e
;çáridadc convidam seus parentes e
Amigos a comparecerem á rua Wcnccs-
#éo, .ts (Meyer), ás 7 lioras da noile,
Jfvntccipando os seus agradecimentos.

CM 3789

Izaura dos Santos
Lima

t_ 

Antonino Pcdroso dc Lima c
fillios, penhorados, agradecem ás
pessoas que se dignaram acom-
panhar os restos niort.ícs de sua
sempre lembrada esposa e mãe,

ISAURA DOS SANTOS LIMA. e de
novo convidam para assistir á missa do
7o dia, a realizar-se amanliã, lerça-íoi-
ra, ifi do corrente, ás 9. horas, na egre-
ja de Nessa Senhora da Apparccida
de Caehtiníhy..Meyer, pelo quo desde já
se coiifessam eternamente gratos.

Francisco Xavier do
Nascimento Flores
Salvaterra

".-(TENENTE-CORONEL 
REFORMA-

, ..DO DA BRIGADA POLICIAL)
-."T. - A viuva AssUmpção convida
••? os parentes e amigos para assis-

j I tir á missa dc trigesimo dia que,¦A por sua alma, manda celebrar,
amanhã, terça-feira. 16 do cor-

rente, ás p lioras. na matriz de Nossa
Senhora de SantWntia. R ,-,710

Antônio Henriques Fi-
gueiredo

t.Tosó 

Rodrigues Teixeira con-
vida as pessoas amigas do fin: •
do ANTÔNIO HKNRIQWS
PICUEIREIX), para assisti 

'&

missa dc scíínio dia íjiic, pnr i
filma . do mesnio: finado, será celebrada
amanhã, terça-feira, 16 do corrente, ás
9 11- lioras, ua matriz dc S. José.

Manoel Ferreira da
Silva Brandão

Í 

Antônio da Sil«-a Ferreira e
sua familia (presentes c ausen-
tes), inandani rez.it uma. .„.^a
¦ds setimo dia em suffragio da
boa alma de seu prestimoso e

dedicado amigo MANOEL TEIXEIRA
D.\ SILVA BRANDÃO, que será ceie-
brada hoje, segunda-feira, 15 do cor;
i-çute, no. aliar e!e N. tí. das Dores dn
matriz da Candelária. R .t"cfi

Manoel Ferreira da
Silva Brandão

ÍClaudina 

Alves Machado
Brandão, Alinha Blaeliiulo
Brundão, Lncindii Machado
Brandão Andrade, Priuiciseo
do Andratlo Pereira, Salvar

dor Ferreira du Silva Brandão
(ausente),lueinda Portugal Bran-
dão (uusente), Joaquim Martins
Maelmilo Juulor, Manoel Murln
Brandão (ausento) o mais niuen-
tes o Costa Pereira & C, ncriule-
com de coruçâo u todos que acom-
panharam o enterro do seu mio-
rado esposo, pne, sogro, irmão,
cunhado, tio e prezado ami!;)
MANOETi PEBBEIBA DA SILVA
BUAXDÃO o novamente os convi-
dam piun a missa que. cm suffrn-
nio do suu alma, mandam celebrar,
no altir-mór ela matriz: do Xossn
Senhora On Cniidclnrln, hoje,
segnndn-fclrii, 15 do corrente, «s
10 horas, por cujo conipnrecimen-
to n esse acto religioso desdo jn 80
eonfessam siiieeraniento peuhora-
dos. o pedem dispensa dos com-
primentos de condolências.

( J «IjuJ 1

João Bonifácio Ribeiro

ÍErncstiha 

Gomes Ribeiro, seus
fillios, Ulysscs, Gracindina, Abri-
lino c João; José Carlos Ferrei-
ra, Izilda Ferreira Gomes, Ale-
xaudriiia Fcrrira Gomes, Joa-

qúim Luiz Gomes e familias; Antônio
Luiz Gomes e senhora, agradecem do
fundo d'alma a todos os amigos que
os acompanharam 110 doloroso c 111-
esperado golpe que 03 feriu, com o
passamento dc síu extremoso esposo,
pae, irmão, cunhado, tio c genro, c de
novo os convidam para assistir á missa
de sclimo dia, que sc realizará amanhã,
terça-feira, rfi do corrente, ás 9 horas.
11a 'egreja da Ltinipadosa Gratos ipor
esse acto de religião c tiuior. J Ò7-4

Dr. Felisbello Freire

ÍAnna 

Curvello Freire e filha,
Mario Freire o familia, dr. Anui-
jo dos Santos e senhora, dr. Lati-
delino Freire e íamilia, coronel
João Martins «1'Avila e familia,

dr. Annibal Freire e senhora, dr. Ge-
tiúípho Freire e familia, convidam os
sous parentes e amigos para assistir ti
missa de 7" dia que mandam celebrar
por alma ele. seu esposo, pae, sogro,
avô, irmão, cunhado e lio, dr. FKLIS-
HELLO FREIRE, 110 altar-mór da ma-
Iriz da Candelária, lioje-, segituda-ie-ira,

José Moreira Caldas

Í 

José Passos, seus filhos, fi-
£?!£?. nclos do fallecido JOSE'MOREIRA CALDAS, partici-pam a todos os amigos e paren.tes para assistirem a unia mis.sa que mandam rezar amanhã, terça-feira, 16 do corrente, ás 9 horas naegreja de Santiago dc Inhaúma. Üesdc

ja confessam inteiramente gratos.
(3206 J)

França Paiva
(FALLECIDA NO PARA')

tjosé 

Alves da Cunha (ausen-
te), Zina Cunha, Mary Cunha e
Mario Cunha, genro, filha e ne-
tos da saudosa FRANÇA PAIVA,

. . convidam parentes o amigos paraassistir á missa de trigesimo dia quepor alma da fallccidn, fazem celebrar
hoje, segunda-feira, 15 «lo corrente ás
9 1; horas, na egreja de S. Francisco
de r.-iula, confessando-se desde já agra-
Ml I«'¦¦¦¦ MIM '' 

''"'"' '''

Aurora Pires de Mello

t.Elctvina 

Mello, filhas e noi-
vo, convidam os seus parentes c
pessoas de sua amisade para as-
sisiir á missa dc sclimo dia qne
será celebrada, hoje. segunda-feira, 15 do corrente, por alma de sua

saudosa filha, irmã e noiva, n0 altar
morda egreja de S. Francisco de Pau-la, as 10 horas. Desde já confessamos
inteiramente gratos. (2647 il)

Anna Mendes da Fon-
seca

t 

Joaquim da Fonseca, profunda-
incute penalizado pelo passamen-
to de sua pranteada esposa
ANNA MENDES DA FONSiE-
CA, agradece a todos q::e a

acompanharam ;\ ultima morada c par-
ticipa que a missa de setimo dia será
rezada hoje, segunda-feira, 15 do cor-
reute, ás 9 i\a horas, na egreja do lar-
go do Machado. M.'11501""Tà™fflDÍiT
participa aos seus amigos e freguezes
ijue sc acha sempre prevenida de
flores para qualquer cilcommenda de
coroas de flore.', naturaes, á rua Gon-
çalvcs Dias 11. 38. Tclephonc 11. «S5.1 —
Central. "xS.;j

FrancSsco José Pinto
Carneiro

t 

Julia Muniz Bittencourt Cir-ncno, Kaul Regis Uiltencotiit, dr.Anionio de Salles Nunes Ber-lord c senhora, Igncz Regis lli*-tencourt, Arnaldo Muniz Bitten-
Tobf,,C ?,°-?.h0ra ^:U!st•,,l", e Fraucisc.iJ iimn llitieucourt (aiiscnie), viuva.

remi;, agnde^,?,^N'ilR0' c m™ &
Cubana."o sKteSm W aCon'-
dam para assisti.^"4 S' o , Tíue será rezana na c-e"èh ,1 V ;,J ?'<-'^co de .Paula, hoje 

SScgm,da-fcirV-»

1 .lini —I '1 TtftjjMfíranasco de Souza
Britto

t}° 

ANNIVERSARIO
Iiraucisca Ramos Britto e dr.Iremo U..,.t0i cu,lviih, 

° • «'
soas de.suas relações e .-.vvfa-lpara assistirem á missa «lo i» an-

Querido \T\^t0„ •l,°- 1'l!l«"i>"citto do
félrb - -ó lr,1M0' hoi'' segunda-

a deN S ?,rrr."te' 'K!>l>or:,s, noial-uir uc .. b, ,1a Conceição, nn egreja «le
fhife':R"*' anleemamlodhelsinceros, agradecinicnttos. jr _.,s-)

Carlos Vida! de Oli-
veira

Íe\ 

viuva Vidal dc Oliveira eseus enteados convidam seus
parentes e amigos para assisti-
rem a missa de 3" annivcrsario

,.„ d° fallecimenlo de CARLOSVÍDAL DE OLIVEIRA, q„c mandamcelebrar 110 altar «le N. S. nla Coiicci-
ção,.da egreja «le S. Francisco «le l'au.
la, as o i|a horas, do «lia 16 do cor-rente, terça-feira; confessando-se des.de já eternamente agradecidos

(M 2613)

CARTOMANTE "AFRICANO"
Di,: com clareza lu.lo qtte sc deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante os
seus trabalhos. Consulta, das o da 111,
ás S da noite, kua do General 1'uuiara
11. 17". subi., entre o largo do Capim <:
A, Passos. (M. 2..H.)

15 do corrente, as o il lioras, c por
este acto religioso desde já se contes-
sam agradecidos. (R a 100)

Francisco Mattos da
Silva

Maria Felicia da Silva, seu fl-
lho c mais parentes, profunda-
mente penalizados pelo passa-
mento de seu saudoso esposo,
pae, lio, padrinho e compadre,

FRANCISCO .MATTOS DA SILVA,
penhorados agradecem la Iodos quc
o acompanharam á ultima morada e
de novo convidam os parentes e ami-
gos para assistir á missa dc 7" dia,
quc será celebrada lioje, segunda-feira,
1; «lo corrente, ás 9 i|c horas, uo aliar-
mór da matriz de SanCAntia, e desde
já so confessam sinceramente gratos.

(M 25-8)

ã\ « v I» ri IU t
Empresai Dnrlot & Cia, — Avonida Uio Branco, 151 u 15H

.-E-XOJTE! -1 rECCKJTUi
Prosframina sclecto

A FLOR DE LIZ
a (.isclaação <le uma mulher encantadora!,,

'¦'rotagonisla: Cloo fllnilison'... — drama cm .'lados

o -ri
«drama <lo tini amor intenso !..

Ho liarfc Hcnlcy no duplo papel — O actos soberbos

Ttreve  SARAH .Hl-.ltNlIAUDT no drama de Triat.m Ccrnard — TEA.
NF, liOlèlv' — A iiltimn creação da divida trágica. (.-7(,.l

EMPRESA PASCHOAL
SECnETO

Companhia (incionnl fumhda cm ro 11 — Direcçâo i!o actor KDÜAUDO Yl*
F.IRA — Maestro director «li orcjicslra, JOSIi' NUNES

HOJE 15 do Maio de 1916 HOJE

AL6 lijiiiUim foi npplaudida por 43TS1 espccladovos'xilo de gargalhada com os celebres bailarinos Norie-Amerieanos
Cline sitiei Wliitney

PK-Í3C< >S POI' í]r>/\5<iííl!*IMOa

ImanhS fosílval dos ntictores
Raul Pederr

SENSACIONAL PROGRAMMA

A'S 7. S3I4 K i" ila
ii", icn c 1 ;a rcprcsentnçücs dn peça cm tres netos e quatro qiradrosi oriffiiial dos

reputados escripl-nrcei l»lt, KAUI, PKDKRiVKIllAS e LUIZ 1'1'IXOT'O, musi
ca do inspirado maestro PAULIfíO SACU.VMUXTO

KW__OS_S33_
r>3 cr-ticctactiíos começarão por sessões dc ctnematosrapho, com programma v.i:':nlo.
i" ACTO,- Nu estância «lo João--Velho; a" Acto, Ãa-festa da ronucnção do>gado;¦\° Acto, lim casa dc Fclippe

Suiirtirclirndcnte aputliccsc, M aravilliosos ílagr.-e.ÃM, da vida intima, na ç.impnlia, gau-
cha. Sectiartoa compiclamcnw novos doa laureados¦¦**scenographòs JAVMI'.; Stl/VA,
JOAQUIM DüS SANTOS e EMÍLIO SILVA, Misc-cn-sciitc de liDUARDO <\'l-
KIltA", Montagem clclric-i «le CARLOS COUSl.V, ..Montagem sceuica «to operosei ma-
chlnista A. NOVlil.I.l.VO. Guarda-roupa nbsoliilaineiilc novo. confcccionhdo nor. ateliers
da empresa, soli n dirccttãn d.i hábil costumiirc PAUTILIA CAliKAL, l.xito ! Pite-
cesso! de l«O.S INliC.IlAl.lè, c.imi.-ns e duetistas c Iraiisform.tção. A acção pansa-sc_.,.- ..-_,.-„.— n0 jy0 (;ra,Kie jo gu| fronteira do 1'araguay. Preços do costume, Os bilhetes á

Rfllll Pf»dPPnfiíraS e J. PrâXOUSS venda no lliKilro e na Ct>M-"l-.lTAI;IA. CAStUU.OUS, das ioi|c «la manhã ás 5tauí ¦ cuoiiioiibb \« w. , ,h ;iri^ _ dcssa ]m cm ta(t nn bi||lctcrÍ!1 ,|0 Hicatro.

liiaiiianiEiiMHÉsiiipainuaiiKra^
Companhia italiana dc Operetas — MAU KSCA-IWEISS, da «piai ía.i pane a

emineiito artista CI.A1ÍA W1CISS

HOJE 15 DE MAIO DE 1916 HOJE
Grande festival artístico era honra da eximia o.rliMa CLARA WEÍSS, «r-ie

dedica o csiiccttictilo á imprensa u r.o distinclo publico «lesta capital,
com <i mimosa opereta cm tros actos

MUBV.UIlIlEIKZ^KEUKBaKZJHEMWZiaCTHMftiHèEBSfKQM

i1

,a Heginetta delle Rose |
(A RAINHA DAS ROSAS)

Lüiaüa Varry, florista
.,_ JIt;citro director, da

 CLAKA WEISS
jhestra' — CAV. ERNESTO MOÜAVEKO.

Entre o i" c e" actos, a sia. CLARA WEISS' rejerá a orchestra, a impo-
rente protoplionin da opereta EVA. do inimortal maestro Franz Lehar,

Depois c.-mlará n rnuiar-a A AMA... NON M'AMAI... do maestro Masca-
env e ADDIO ("floml-liy"> do maestro Tojü, sendo ocouipailliada ao piano pelo
maestro Cm: ERNESTO MOGAVKRO.

PREÇOS K HORA DO COSTUME
O; bilhetes á venda nu Confeitaria Cnsteliúcs c na bilheteria do thealrq, das

10 ila da manhã até ;'is 5 horas «la lardc, depois dessa hora só na bilhclciia «lo
theatro. (U =s'4'

__b.vYKT*(*^mc9unrvaai

—
I Brevcmeiüu surprehendctttc novidade \z%u_\ M)

.— _ __, ____, _ _____ ___. __. Bman&m_mmmmmmB_mimmmw—-mm*BaxM——M mmnm _¦__¦_¦__—— nm mi, 1—1111»! T^íáfkJhéOM !|Biara»!>iiBwaip«iÉBiiffliii^^

ib Uua da Carioca ns. CO o 02 — Proprietário M. PINTO
Telephonç Ç. 193__

sfSOJE -@- Pujantü programma novo
sjTres graiitüosiis obras de avto I

__Ti'es filuts do grande sensnçíío!..
a AponlariíFã primeiro um drama da villa cruel, lão cheia ^
^ de iilusões e perversidades, sob u denominação 1fiO DEVER DA VÀNGAMÇA S

CO\ll'\.N!tl\ Wl{ COMEÜI-A li VAUDlvA"!!.^;-! -- DIRIGIDA. PiiiLO ACTOR
.m.!.'-:.\niiI'.í; ivaZiívkdo

HOJS - Segnafla-Ieira. 15 de maio - X-IOJ3S3
iiS 8 E S3-L4_

Mais dois cspectaculos com a bcllissima oomedia, vaiulcvillcdo
Piorrc Wcbor, Iraducção dc Porltigol da Silva

PALACE THEATRE
GRANDE COMPANHIA PALMYRA UASTOS. dc Tle fazem parle < s

arti (as — CREMILDA D'0L1 V !i i KA c JOSIi' RICARDO

í _t_

HOJE — 3:' recita de assignatura — HOJE
UH1CA REPRESENTAÇÃO DA OPERETA cm 3 acios «lc crande erpe-

O C02TBE DE

3EOB68g3BWIMaatiai BBBBtaai

5 artísticos c sciisacionaes actos, de Stivoia Films
Encerra o drama: .1 dever «le. camaradagem dc uni velho coronel: a fiiffa S"

Stg ,! • con ientnado: a dcscoherta do tlioscuro; os horror i-i Rtierraj uma aldeia
uniria; a üobrL-vivcitte; o ahrino Rencroso; o inicio d.t vingançaí a prisâ

ctrica; tt morte e n loparnção final... amor.. ódio... viiiRani; 1. pcrelà

2 actos dc muita sentimentalidade pelei fabrica Eclair -
0_ costumes humildes dos simples e o amor verdadeiro estraçalhando um ^

coração iuvenil. illudido de poder colher cm seu intimo a nífoiçfio fuçaz
um artista, uuc sonliava a gloria e a firandeza... llobrc menina.,. ."Só no
aconchefio do br nir-i!es!i do sen avô encontra, depois das suas maj;.?as dc amor,

Protagonistas: Alexandre d'A/.evedo o EmmadcSoíiza
Sconarios novos de JAYÍWE SILVA

JPveço& : Camarotes, 15§t)00; cadeiras, 38000

Mobiliário fornooido pel < casa LE MOBILIER
_; 31,RUA CHÍLE, 31

§j iQuinüa-loirrt, IS do muio ti* l liora-i iln. tardo—1* grttntllojra o
clos.intc niaUnco Its>S13 £'.l

^^ LTysaMBURGO _*^p
Angela Didier . . . .,
TRINC1PE BASt'10

José Ricardo
Eriisard, ARMANDu DE VASCONCELLOS! Julleta de Vcrmont,

ADRIANA DE NORONHA

PALMYRA BASTOS
CONDE RENATO

Almeida Cruz

"TOMA 
PARTE TODA A COMPANHIA — Grande apparato scenlco

Eniiccnacão de" Armando ele Vasconcellos Maestro: ASSIS PACHECO
AMANHA

"A 
pedido, ,i notável operela -- AMOR DE MASCARA

líillietcs :'« venda na açe-.icia '!•• ".Imi-...! do Brasil", uni as 5 horas ii
B lanle. licpoi», na bilheteria .1" Uiuatro, (M eüii)

H Empresa J. Cm/ Júnior —• Rua da Carioca ns. íO e 51 1u MOJf HÓJEÍ
Um progrrainma de arte — Um programma bello S

e sumptaoso 1
13m matinée c soirce «

f O prõffrãmmá de hoje nfio precisa de elogios—Os tífilms qne o compõem bastam para dizfu' |j
ndo acu enorme valor

MARCELLA BI

¦
Drama de amor — romance de paixão — Trabalho S
do arte, monumental «bello, em O longas parles ss

Protagonista deste trabalho a formosa, a divina, |
ia a bollaHICsPEIlIA m

Hesperia, a estrellu dos palcos italianos, a artista de gnome, que no cinema 6 tido como uma das suas rainhas, ¦
não precisa de reclamo para os seus trabalhos.

I-.rt-li k § i ir h â MfiKTF ¦
1 fâsa 11 

'%J:_ 
W &%_mJÊaa$at Sb^ 8*1 BWH lt_f a &

f 5 longos actos do um bellissimo drama dc emoção e de
enredo palpitante

K A historia dc duas innuconles creaturas victimas da ira e B
da bcstiftlidadc dc dois repugnantes bandidos %

BIg E, como se ve,um program.mn que "nao admltte"
comparações... S

|S == ' S3
Q.uinta-íoira —Mais duas séries donrclii-phctiomc- __

g nal dr.ima de enredo policial, do mais portentoso nogenero S

's ?>¦ sórie: "A luta contra o trust da tracção"—3 parles p1 4' série : "A victoria do povo''—? partes. K
| Brevemente—O estupendo trabalho: O circo da morto", w
M cm i.' series. _^ g

| No "ix-is1' somente Ha fllms rle grande sensação. (M28I5 |í!é;g ...ai ííi-:,.;s.,;!3 ¦ i-.a laiiiaBiiHiniBinsiaraiiafflBi \mmm \ \m» ra \m, ¦_¦¦.'.
-otsmmsxm m í wbmwi m tamm «umxtmseataB

aaua e^c©ã3eíra©íia © I CINEMA PARIS '*"
deputado § msiT'^'-¦———-

|)jr Camdlo Ue ttiro ::.'- locada nc-l.i i.ilra.or.-.e-osa I.01.A VIS- 0
ri CONTI mtlC.Mii.M, CARLOS üli.V 1-,'l'TI c o setnure alcsic c querido Cai..ilio SDe Riso. W |«g Quarenta minutes de alegria c de hom humor!.,,ffl PATHE' JOURNAL

_m____t______M ii i ¦¦¦imi li1 ii fi-^MriimrwF^g^,^i-""'*E'J7»]r^*-wtmr-'y*WTM=?M^^

e*ícícp>*c«bi«.'¦¦\±'>i_-2àL9>v\---- imiir-T m iiwii*iii«iii^ ¦'  ""' »,a,M^MmnmnmMVI^--l^-~l^_-i^ iWCTmsn»WMWo:CT"^3CT^^

50, rraçii_Tiradentes, 50

íj¥ EiiinrcznõoiitoPereira &C
lai;> mu rnidoso exito! — HOJS | W i «

lncompanvrol pro^rumma composto «Ias uHiinnM producçõos<los iu«:lhor«;s fabricantes !
B|

As ultima.1; nciíclas mtindiaes dímainr importância, das tin.tes <;e dcííacn a
ao do Ktandc incêndio de uma cidade n.t Stiocia, rm qno arderam divcj;f: unar-

_ u'tCkh. COMO liXTRA. N'A MATINÉIv—0 ullimo iiumcto da revista KCI.AIK
» .'""'¦K.N-.M.. §
M Qninta-folra—O oxpoonto máximo da clnom.itograahia m

1110(1.
tatlo

.) fiiut intii-i c.wo o pomposo aió Uojo aprosen»

-A. ^3COJ"^I3,^<Ç5_A.
¦t'--. cira-

¦.,. n Iri!,
e Vicloricn S:-

ne italiana: UKU.A IlI-iSPMRIA. F.XIII.IO ?>.
7Í C.;;:..iNf., .1 CAMOSO "âAI.A-MüRi"' c d joven AI.BRRTO Cni.1,0. m

:i -.,-.i-vt-l.-isa misc.cn-scci-.o «!_, Cav. Conde A. Meeroiú, •.!.« fabrica Tihcr- ~
a í'.:.-.. c. kmh3.^ g
Si í_!!";N':"ATi;tHA. 25 -- Coiitiiluaüo dos MYSTF.IUOS DU NÜW YORK-- tg~ IIo c 11' í'.'-'.5C.!ie\-. (M .;;„:) p
CiBaBBMHMM^

Om coração ie 20 annos
(oii fa.áacã.o juvenil)

PRAMA PASSIONAT, DIVIDIDO EM a LONOOS ACTOS, DK GAÜMONT.-
Uma paixão invencível por uma mui hcr, jii no outomno o a vida, »i-e irrompe

no coração de um jovên.
O IDTOTA 

'"' eOMMOVENTK DRAMA EM s EXTENSOS ACTOS.

Vio^-et nr, mierra —COMO SAO TRATADOS 03 PBISI0NE1R0Svisot-s cia gueria allemães na frança
Scn-wcioml 1'fl.M nivinl, c.w.-.it.-.do com aui.ui.jicão «io ESTADO MAIOR

DO EXiCKClTO KRAXCK/t. ....
A pequena Mascotte 7-'::'": "M< "'""'" m m : '^

Como KXTRA-PROGRAMJIA -- Ò TIO BOVINA — Ilil.iii-.r.tc comeilia _otu
LT.VKSOUK c .MlCliO. |

I
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Companliin eqüestre, acrobatiea, cômica o mimica tio AMERICAN-
CIRCU3 — Direcçâo F. Quoirclo

23C O _T _HJ — SegUttLâet-feixrai — Jí~.'a S 3T-4 — 2£3Z O ,T ."S>
O ospoctacno inuis cinorioiiunlc (iuo ro li-m rnnllznrto no Kio

A MAIOR AUDÁCIA! ARROJO l=ESTRB'A DOS
FttVKtxAU ^^^ 

¦r/.»at-^i>7_^«airiioaáiaKi3i^m &mmeeam»"«"•CBOítvix-_ies2Ks^'rm^^____K__^_____:_a

todas as suas naturaes qnalk

r_J2X7Z-tt<rzr2BttCK2JUU*U_MU<!2™.-S3MJll. _<_______
£1r*~v_m_Vv_ri^rn_^~T.rrT_~--~~~^-^™«mfu^^ .i__n.uu .-jTjm«!»«nM^MM.g:aJil»aiwMn5iM^^

EMPRESA JOS^IjOTJRBIRO^
"-- — --¦--¦— • — ¦-   "" tsrra a .#=¦•» jUv kjskb ekth:

amacaaeanacaa ^t^-, t amsmÊmswsaismmmsmi eaawoBiaaBgaaawM voamam taasssxsaâ
Aproífiilados pelo CAPiTAO FUSIKA

Kstaa firas firam escada* mo interior da África, a nando já tinham desenvo!'mies de ferocidade.
IMPORTANTE -- reilc-sc r.o publico para se conservar em silencio, c,uaudo o Capitão l;usina entrar na jaitla.afim do náo atifnnentar a excita cão dos leões.
No espectaculo loma parje toda a cxecücnte cotnwnliis,

Díllietcs no "Jornal do Jlrasit, nté íís 5 horas(cdcssn hora cm dcanto.no tlieatro,
ZJ&y- - — v *tgnwCT^qtwoBa_sacaBWBWWHaaBPBia^^ ¦¦ .i *____\_m

PUEÇOS-Frizas, 258000; Camarotes, SOSOOO; Cadeiras, lilás A Ií C,I
5S00O; Cadeiras, 3S000; Rnlrflb, filas ABC. 5$000; Balcão, 3S0O0: íJale- 9

I ria numerada, 1S500; Geral, l$000. 8
*--tt_t*;<2_*i2tt-_tJS3*zs*ia!i^^

j Quinta-feira - As 2 L\2 — GRANDE MATINE'E INFANTIL, 1
3 As creanças acompanliadus dc suas familidS não pagarão entrada. I\I 2809 1
¦zaxjrja '___i__w!ax_-*E2rc_vzrà3Titti.^^

?^íí5?!!™5^3i_^_i_™^»i_iwnWãjJf!aaBi^^

THEATRO APOLLO Empresa
l.fosó íioui'0'rõ

Compauliia RUAS, tio tlioatro Apollo <U- I.i-si>oti
notam

A'eS 7 8|4 e 9 ?»i4
Ulíiin.is represenláçfios da querida revista Inso-br.isileira

ITHEATBO RECHEIO:'
fMPíiEZA josh' i.ounp.ino

Companliin nua?, ii«i Theatro Apollo
tio Lisboa

AMANHÃ AMANHA
A'S ~e.\\ e0 3[í

Rpprise da fuinosa revista por- i
tuguésa, em !.' actos c S qua-

THEATRO APOLLO

rMiill
a_i mmsSjs-' w ^^ mvmmÍStsncã
vxzs-&ssmw£____________

Geraldo no faxine
Noronha no Faüs»,

¦_\JM,&r^&.%tàêiP'v:-eÃ:.bl; .WMÚiv D lOlBuU

EMPriESA JOSI?' LOUIlEmO
Orando Companhia LyrloS Italiana ITotoli-Eilloro

gig*1 Amanhã Terça-feira, 16 de maio Amanhã
3CSTÍ-M0A.

DA COillPAKIIIA IsriSSTt! THEATRO
A opera-baile cm \ acíos; dc Ponchielli

êtÜ

Emprotsa José l.iuipeiro
| (Grande companliin cie opera lyrica italiana ROTOLI ESIIjU.OFIO

&_i<A^!XJTxr&rrtt:-*?x&i'*x^ ytagar^s u _7_t_i„-&>7_zvwr*i-r*v aesuaacgaaa *^;^2:e_7_2^zr-i7zir2rrTi>a_jtt^?3_r_^
Tcrrninanilo hoje a temporada da companhia neste theatro, eüírõa

a mesma amanhã no thoatro Apollo com a GiOCOtlJJA.
.K-V-VAStB&l—Si -Ijoax-K: :ti wwcrr-

'M I1 Grnndtt suecesso desla com-;
manliia cin ['orlugal c 110 Bra-
Sil

I Oí riERALIlOS^tomarüo parlo

A's 8 e 3\4
A opera cm quatro netos de VEIIDI

'W^.T- -sanW^_Wma_fmi é
&áa=«a IP EI íct*

A*8 S e 3\4

PWaW 'vr-.^jièi á.ijijí •*.-i7'S__i_'_rr--V -^*J3ÍJJT3j*'>

twB8mz*azmmmmMmWÊÊ_mamw-WK^^

kí(»-:íj; ;j"-.ki./ BEw^e33G?7K&Êi _z_lí___q izcõssoi ¦^CanaBr?*''

Pelos artistas DoUry, Marturano, Mclochi, Pantuzzi, Fiori, Baroncini, Orlandi, Fanluzzi, Gas-

Desempenho eorrecto 9 afinado por parle do] todos os artistas nas reprosentaçuos 1ia
• rt'i Companhia RÜAS.j M ^so;3'

Cantada pelos artistas : Maria Baldini, Rir.a Agozzini, C, Me
locchi, A. Traberti, Bergamásclii, Marturano, Buroncim, M^»Ç;

Qe capite e lenço 'lazzo, 'B. Orlandi e Andrcol

j pari, Classenti, LYabctli, c Z-ipata.
Os bilhetes & venda na casa"Arthür-Nãpõlõãõ7na Ãvõnídã Uio Branca.

M 281*5' Jít AMANHA NO THEATRO APOLLO "A GIOOONDA'"
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CORREIO BA MANHÃ:«— SeR^da-feíra, 15 dc Maio fle 1916

ODEON Companhia Cinematographica
Brasileira

A uialor Importadora dos melhores films
-*_-_?_;•«---

ODEON
O cinema mais chie da AVENIDA — A oasa mais elegante- 2 salões de projecção e uma, sala de espera (a primeira dó Kio) ONDE HA CONFORTO, LUXO, 3IUS.CA E FLOKES

sala de espera, Orchestra de Dumas sob a direcção de Mme. ROBIDOU — Nos salões de projecesío, Orchestras sob a direcçüo do Maestro LUIZ PEKR »NE
3 Orehestras: Na

Os programmas deste cinema, o preferido da elite carioca, suecedem-se sempre grandiosos e de enorme valor. Ainda está bem vivo o enorme suecesso do grande drama
MARCHA NUPCIAL e já hoje apresentamos ao nosso publico um novo programma, variado, interessante e de não menor valor

Como sáo tratados os prisioneiros allemães na Franç
Film editado pela CÂMARA SYNDICAL FRANCEZA DA CINEMATOGRAPHIA e tirado com licença das autoridades

francezase do GRANDE ESTADO MAIORNada mais interessante e de maior actualidade-Nada mais authentico - Visita aos campos de concentração - Os trabalhose o passadio, as occupaçôes e divertimentos dos soldados allemães prisioneiros. — Trabalho da grande fabrica GAÜMONT

UM CORAÇÃO
DE 20 ANNOS

Bcllo i. deücailo frubalho da grande e artística fabrica GAUMONT.li' pro lago n i sta desto lindo romance o querido artista NAVARItlí,
o inesquecível protagonista do celebro íilm «Fantomasu

O
Comedia.em qiVc tomam p-irlc os dois artistas da fabrica GAUMONT:—-

0 Ali tido o LeveM]|U«. — 15', portanto, um film pura rir.

ÉlllSIliiémmMm

O IDIOTA

m i«ssi llilli N. 2
Ustn nr,?«ii jornal, in .*•> no gênero, eonlcm :is seguintes noticias :S'>"i'i*'s |i;v[iai.í: i ís (ia Cniiiari;0 .;ntorro» do i<- ivnlo do OÚIáON...0 ii|.s.ni..cnl.o eli-itoral;M0I.1AÍ. (iniidelos do Pare Royal);0 imitou dii foòlbiill entre o l^almcira.s (paulista) e o Flumineiiso P. C*Ali"rtui'u do Congresso;Inuíiilnçõcs em S, Cbristovão;A posse do novo prefeito;No ponto dos bondes da Jardim Botânico-,jiiiiu^iiraeiio do novo edifício do Lyccu do Artes c Officios;ínaiigiiriiç-ío da sorveteria «Àlvear», etc,

__________! m\\w^rr^m\1m\\\\\wi^ '¦'''¦ ^^m\\m mmm^SBm\\

___H m\mm^''ÍmtlÁslm\\\\\f'- "' '' ''>''.'JBHM BS

êKS___w$ £fcVy*M \WL "*^C J^m\\\\^9ÊÊL--m ZKiaS
Xm)L_\\'____W^ Jmm\m\\\\W' -jS! *^|^B@^^^BKI*1WHh
-íTlT* -*___W_W ' mmm\m\m\\\\Wr iá ' -Úm\\\\\W |fa|uSgH 0^' W*3.*
^jTmrWikw '^m\\ wFP'ã_W____m __»::'tH _M^,l Iw^éSbÍ

EM,j_fc., ''¦¦- AV3mm\\ m\\mmWmW^''--

fS_K$___y__*$i ¦'"-¦¦¦,.¦^v.-iJB ______kI^Í__í

,<%M^^^^SÈÊ_^__^_^_Wi_^ ^^Êj^^M __m^^______________

**'*^v 'm\. ^p .__________i__r__i__E_____H _______B___H______R tSi-*'
B'J_J_)__\_'i '.-;,.' •'**»"¦' ' V ^y'm\m\m\vS*m\\m\ WESF' i3*

Continuação tio suecesso sern pnr que tem obtido o mais n.lnhavel dos lilms policia esVAM á\w TF MJr áT ra «heÜ.
B _B mI ^A NÉà. Mí *W »m%% <r*Jb eám ^*%r ^iW^ ^ssgy

t&m^___»*Z-t'^
m

A SEGUIR

Outro -indo e mimoso trabalho sentimental da primeira fabrica franceza Ganmont, em que o principal papel foi confiado ao não menos queridoartista Si<-noret, elegante e correcto

flggWWWPBt, B**^**CT''J***_**__*-_»*-_M^

ZWAITI eSSlA^ sobrevivente da ,:.c^j.istcuplie do LUZilANIA, Mlle. RITA JOLIVET, vos seduzirá pela sua arte e belleza raral I

*rJ%y '¦': ¦¦¦-... .,""' .-. .'""' ¦~':;:Te'xi;^r-

*. Í^'í3ü *i. !_.  *? *'

B REVÊ MENTE :

A EVASÃO DO MORTO
4- SEKII.

Agora, as scenas so intensificam e o enredo segue cm um crescendo de interesse e
v . .... de empolgantevampiras ó a ultima palavra (por emquanto) no gênero do romance policial pos-sivei, realizável, sem trues imaginários e recursos de oceasião...

1SM CAPA SERIE UM TRlüMPHOl • !

PORTUGAL 2TA GUERRA AUTHENTICO 1 1
INÉDITO!!*

¦m«u»n***ytj_f i wmtma mmme». *«—kj—****___im_>——»^—^^^^gmp^...¦¦¦¦¦¦¦¦¦iiiiiiiiiii^ã •¦•****'**"*i*^BI*liw.*.*.^>UK,^_..^Ri»íaH___íC _tflLAgJ_-^__I^R.t ' 
t_r!j&Em_i_^_____z__\_a__^__^^MATOGRAPHÒ

HOJE
m%w&7tf^w>sncm#metr.unwmm

UMAREMINISCENCIA DO PASSADO A ACENDRAR A ATTENCAO SOBRE O PRERFNTp ~S9S^SSJS£SL--e______ w. - a.ls _ _3l40__ s horas _ ^í^W!^™
-^ ¦TI." ______ Ü _ ¦' - -_ ' —

HOJE
Esta legenaa concretiza, a Jusitioaçao do noaso alvitre exhitolndo hn1ft a ^g _^§SP^ 2° ¦¦—

tica, em e actos, bastantemente conhecidaaas .pSítéas^toraÍSSS-as:PeÇa traBrlc°-c3Lra•»»¦

*.•**. •- _--___*— ™ ... ...... ^^^^^^^^^^Mt^^^^*'^***t^^^^**^*''^*^^'*^*"^*^"'^^ ^....r.....................—.Porque era necessário que um retrospecto da memo-
ria influísse na intelligenciados srs. espectadores, de modo a incutir-lhes a perfeitacomprehensão da sensacional creação

cinematographica

0 CIRCO DA MORTE
OU (A ULTIMA SOIRÉE DS GALA NO CIRCO WOLPSON)•raimTTJ»a_B_-.r,.A____rH^^ ,¦..,. ¦¦¦..¦¦¦¦i __. ..

que começaremos a exhibir na próxima
• • QÜINTA-FEÍRA

A orchestração desta sumptuosa peça está escrúpulo-
samente organisado pelo maestro da Empresa,

Raymundo Quirino dos Santos, cujo trabalho de com-
pilação consta de 38 números de musica

ri-Mf! Hl i. t-ó "¦'
flP<IP**^_M-T m\\mm\\\\\\\\w?^m H3HK^ ^c*'J?«Í'*'- *•¦>)F&SisW&r ¦¦¦¦ B*V eBmmy V-,',:'...fJTÍP^^ffff - ____________r^^H _____Kv^^________H9^______.-____________F\' ¦ ¦l.*fj*i-!H'.''»V,',,',i.'1j'V.

i^\f**^B^b'^'# ''^'•^¦^*-lh" 1
ll5«^i__^_S_p!^__LÍ^^____,:'V ' / ¦'-B?,??' S''^*jii " ' -
ktf-' l?5rff p' tJ*iftL y\ Sjfc;

EíÍi_ll^-lit' ;¦" r-m à^íWmy^Ww^f .'¦ ¦¦ mwM*:''' - -\ ¦<_-.*¦¦ -¦¦•¦ ^•'W

r'u . noRTE,^.* ¦¦-¦',
wmfèiú.7,1 ¦..-*.4* .... .....íüsS-íqU?». .*..«.*jv.- : .:._,*.. -e*

yi lllJ" 
-H____Jh-___B__M_M________H^^HHHI^^H^Hr|^BIDa peça JOCKEY DA MORTE não damos aqui des-cripção, por se haver tornado isto dispensávelem face da popularidade da popularissima peça que oPARISIENSE

teve a exclusiva ventura de apresentar ao
publico brasileiro

mm * P°ré?' com<:çamos a Publicar, hoje a descripção com-
pleta, nos annuncios desta empresa neste diário,- terminando o seu texto na próxima quarta-feira.

0 GIGO M fflOItfs- n" l lia scirée ie nino Ci ÍS
| ® Mais suave se tomará &,

—:—:— capítulos --.- por

'A ADVERTKXOIA
erav imporlancia arti-etitn ilcstc Ir.s.Bcries, exigia mu .oi.-.plttg u-\m ilcscri-«tivo. _ rara que fosse cllc perfeita, foiimpossível circiimscr. ,cI-o n raoliles csceH-«ivamcnte se-.l.rbs; e*, assim, icrtn a njrr.iii-vu Lu desenvolviela a hrit.a tr.iQos. .1" modo* nao permitti: uma leitura nttcnia nos in-tuv_.ll.is das C!ehibis'õf«. IV.- j...,, ailupla-mos es:c critério: offerecer no sàlán, 'aos

eis. espectadorm. um í»:iu:0 prolusainente«Ilustrado, cuj.is jravuras pela cxactidâocom ey.ie reproduzem ,15 icenas prineipaes,dar:... ais frcqucnladorc» do "Farisicnec"
uma oncnlaçSo perfeita -\.\. parles elramali-cas rcio c f,.ni3.'tica5 di srande film. 15,eGmú alueitlaçfi} dos l.inccs a que íc reío*rcm as gravuras, .le*:'ieis u,-i ge.j.lrÔ >«or:iltos títulos, — .1 qual üe.i.irá coai 6cK'.ira:iça
a attrnçito dos 25*.isí**nr"

Comluelo, ¦1 I.ÍEÍ0-nco da. peca, conecamoa a publicai*.) hojeneste jornal, — publicação que terminará
quarta-feira pro.xiaia, Dcst'..rle, o publico.40 assislir quinta-feira í« c.\iii!ii*-,i.i .lo v.i-lioso drama, já eslarã al,r..l*.itamciite orienta*
dc, pela leitura periódica Ia ¦IcseripcAo, --
que. longa como >: —-, inuito amena' se tor-n*irá tida a tanto:, capitulou por dia. Xa
ciuinta*ferira, por esii- iiusíii.i diário, dareniea
uma prande ouantidítdc dc clichc-, cíom epi*
Tcjío da grande descrioçúo publicada ho;e,
4r..anii5 c depois, neste diário.

PAIMMIRO ACTO
'Ãnminsittva-se para essa noitn ¦¦'¦••i ?*•

oectaculo suniptvow luo *'(•*»;»;:/„• Circo
Wcalfscn", cujo elenco grangeára ;::::.i ú-
ma invejável.

Tudo quanto (íe n*n:í fino havia n.v-Joit-
rada sociedade da capita' nãosc furtava
a apparcccr na? Mvas e camarotes do afa*
mado rcdondcl, pontue csL-ir ali era d.ir
(loia not.i ílisí::-::: ;! • !".i! «'-ri!.

A àinc<ão auminciada era extraor-t.na-
ria. Iieinraela co;:i a presençi .ic ?-aj Aiíc*
za Real o Duque Hcinanle c sen filho llcn-
riei*.t. lierdciro prcsiimplivn ei: .ir."..-,. A
<n j!h-J.i.'. era Jt*r.k..,. ia. cmí»ora cada espe*
ei« ?.iií> da fair.' s i coi;i;>aj.hía .!i5 acr.i^.tai |

. m»Ht*wiÍc*i3c uni r-',: "i:ame*:M na popu*açâ-i.;
.'f ar.hitntncau.1. e todas as localieladc üj|
Ibv^í-i ç,'*:-,v:iij: t«iaia*da5- I

O primeiro numero da prograntma era
tin» p'irci*.etica corrídi di cavallo etn p''*-'.!
piT«-ada p.-.r um í-.-íiv t;í"itil íí for:»0'oJ

a graciosa Kvcline, íülm elo directorWolfson,
Quando r:.: meio .1.) nsp.irato ele cs-cueleirea asaloailos, sob a< inzes aiorilen-

tes ei_.. milhares .le lâmpadas, =>.iri,-iii a for-mesa ccuyere, iiotoit*s« um certo niovtaivn-.) de especial attenção naquellc solire cujacabeça assentaria utn dia a corúa ducal.H que S. .\. cxperinicntár,. 11111:1 dessasienes emoçícs a que todo:i os coraçõci cs-tao sujeitos, sem 0110 03 escudem brazõesou couraçai da realeza,
O corae-So 0 o barometrn <la alma; e no..i-iihienie dc nmor loelns os corações sãotalnvcis ns contingcnciiis humanas.Nem príncipes, nem plebeus deante dcuma mulher formosa I Porque a formosuraia mulher, que e como nma quintessênciados espíritos, tem o privilesio ela sublilcia do i.uido, que lhe dá a íaeulilade deavassalar, inebriar e dominar todas a* ai-¦iias; sem que çon-.ra cila prevaleço , dia.deni',1 ele 11:11 rei 0.1 o farrapo humilde .Ioi::n. iiv.n.lii:.. ]•, por ser isto verdade, ej quea nc-ira j livclma vibrou, desde logo, nasensibilidade humana do principe Henrique.¦\..-.iel!a .inprcssão dominava a attenção dorral herdeiro dc modo a evitar que cllcparticipasse -:.i imponência daquella festa.Oi nu-.neros curiosos que se exhibiain uasiimptnos.. arena do ura::.!.! .-ir.-o :i.lo con-scsr.n-am abalar a attenção dc Sua Altera,P-ro.i; ;a :,ia alma pairara nn interior dòiniagiiudo camarim da gcniil ar:i-ia. I',assim, tin primeiro intcrvallo ela senta fes-tiya, Henrique manifestou aos seus cama-reiroí o desejo dc visitar as cavallariças daKmndi comnanliia.
A majestosa imponência dos animaes dcpura raça que liavam passado pclo pica-ileiro justificava aos ollios de seus camaris-ta« a s,,a irrequieta c-.]riosidade.
.1'. o encontro se deu, e delle nasceu no:-in,-*,i'.--tj cjraç... mn amor que a dispa-ridade de nascimento condemnava.

. .', q.iau.lo. ,i despedida. Henrique lirnn.jeavaa liabilulade de equitação dc liveli-na. j.i 0,1 Diliares de ambos sc haviam cm-•lensailo numa ?, ]-.-.,,- [„, n,,„ „,_,;, ,,,_..¦j- se tor.iana eseessivamente caustic-i noselcstini; da loraiosa c m.eenaa amazona...bveli: a costumara passear em charrete,todas as tardes, pel^j üoulevards <!a cidade,t cr-.a vi.-. i.-n pioneiro, ri.valc.i:'..!.) um cor-ce Je raça. £olloco:t se á ilharca dc saa,carroaRcm, e saudou-a, còm íb tia nto lin*'

seu pnncipc

escudeiros que o acompanhavam. Evelinatornoit-sc confusa com a cortezia d« queera alvo, porque o mancebo que lhe «írmera o príncipe herdeiro. A gentil menin»,eu-.bora tivesse consciência ele que »q_»ll«in.eir nascente tocava n incensalct, ji miopodia lutar contra o próprio coreçlo...lambem, sensatamente circnmscrcvií-M io isacrifício de amar platonicamciitc, por doismotivos: sabia que 3 differença de nasci.mento lhe nao permittiria «atiinsir a felici-«ode completa naquelle amor impossível ;elepoi.s, embora dominaria pela ebriedade daprimeira paixão, não acreditava sinceras osmanifestações dc carinho dcan.ado.,.
Uma semana após o ultimo encontro, o

1 "*.'"'' , ?'/«« tra:isicria*rc para uma ci-ilí-ilc elo interior, b.ra um íacto decorrentedo gênero ele diversões da afamado troupe,c:a; mas mo IS d*:er aos namorados coisasconsoladoras a magoa que lhes fica de umaseparação!.,. »0 logar cm que se erguiasrande rcdondcl vinha a imnressão de«ni dcse'_rto cm que mãos impiedosas bou-vossem rcito levantar o nelouriniio da espe-rança... lv como a alma penada que vagas-s\ apos a porte violenta da carne, sobre
p campo sinistro da execução, assini naquel-ee vazio cm oue dias antes musicas c pai-!:,r'3_s? ouviam, pairava a saudado chorosa«li Príncipe, tão relembrado de oue ali rc-crae.-.i a primeira vi«ão d" Evelinn...1*. quando, da janclla dc seu palácio, vêpassar na praça distante a formidável ca-ravana de homens e animaes, o real herdei-ro Ua coroa soluçou cela endeixa sentida:— Ai, adorada menina!... Como é do-larosa ser príncipe na terra!...I? recolheu, eiahia transidatrtmente...

Occasiõea lia na vida en: que as prerottati-vas que nos sublinham a exisiencia na com-i-tunliao social sãn us m.nis bárbaros tyran-ros a cstrangular.nos a felicidade. Pude'-sçmos, eom um gesto, relegar bonrarios ealtitudes, sem jr.ie decaíssemos no funambu*lesco sen*,ii criti.-o da sociedade, e muita ve-uos-.a felicidade dependera .penas iie nos-isa vontade,
_ Henrique — podia se eli:

livelina se tomara para ,.r.ie"e coraçãodo príncipe — todo o seu pr.-.o. c o "Circo
It-oÇlson — todo o seu mundo I1; a amar_tura. que não respeita Immunl*e.-.des íociaes, abateu o animo de Henrique,-

Em 2 series, 7 actos e 2001 soberbos quadros - Obra *rânflin<?i (.i„-m.i„
á gendo a ultimação ,1a vida trágica do Bvelioa o iiii, n&ni«i?,,, atoSrap'»ca, abran.

A PlíQfJKNA NYMPHAou 0 MUNDO DESCONHECI DO-' ! ÍJTo^^^da mais !igsnmhman mn„i*,».,n, l"'"c'"',M ora 8 episodioi
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»#" Vejam na penúltima pagina os annnncjos dos theatros APOLLO, RECREIO,
A «etrlz TRüDE N1K, protagonista

REPUBLICA, LTRICO, CARLOS

;'*'i::o abateria a corajrcm <lo mais humilde•* ^sçnis yassaíios.Foi eleübcraelo, por isso. q:ic o filho doDuque reinante se retirasse i uma ci Jadeelo inieiior, cm i-.itidança de ares. R.'> cllc,ettretiinto, s-ibia ep.ic a sua enfermidade nãoilesapparecia sob a influencia ,1c novosclimas.
_ Installado cm uma oahcete da cl.lado deBorse, Henrique p: ssava os dias mais tris-té.s do que os passara na Capital tft seupaiz. porque lá, ao menos, tinha u consolo•!s rcmir.ir o local e:n que íulgira a es-irclla eitic tromelnzia em ec-.i coração.Henrique não ignorava o nora» Ja cidade

para oue se transferira a companhia <'i|iies-txc; fácil llie íóra ir até lá; mas as convc-luencias lie sua posição lho prohibiam aivi-tres lacs, e por isso c.irpi.i elle em cxiüo
as penas que o atormentavam. L':::i tarde,
porem, o príncipe estudava nn varandtm dcsou palaceté, quando ao lonse avista tinibote airoso, q;iL- IÍRCÍrai..cnte sínprava asa.nas do mar que se cstenelia á distancia.Pilotava o frágil lenho a silhueta dc umamulher. Henrique assestou n se.i binóculo,cara contemplar cor.\ maior precisão aqucllaBccna, dc marinha encantadora." De repcn-tc. cáe-Üie o binóculo das n-ãcis. o uma in-terrogação alvoroçaeln lhe sáe dos lábios:— Será possível, meu Deus?!,..

Era mais que possível, d!reuios nós, —
cr_\_ real que o piloto do barquinho outronão ora seníín Evcüna, a sua liem amada,
que até ali viera, em passeio, da cidade cm
que trabalbiva a companhia, c que poucodistava daquella cm que agora se demoravao nnncipc.

Ha sempro :ini ccj.o Que prótese os na-me*rados... infelizmente.
O apaixona Jn re.nl tomou um escalcr, efoi ao encontro dc Hvcüna.
.Seremoi discretos, presciihlmclo da dl-rcito que temos dc descrever as expansõesdessas duas almas. Se temos direitos, comochronistasi também tcmo3 deveres, como ca-va'heiros,
O mar que os cirrumhva e a luz de pri«mavera que Uns doirava as cabeç.s, quemonopolizam avarentnmcnte toda a poéticadoçura daquelle encontro, — que, quanto anos, declinamos do prazer de cantar emprosa barbara a poesia desse inno;e:i:e idy-ho.
Desse dia em «liant*. todas as noites,Henrique e l.vclina je encontravam, sobo% rochedo*], através das praia!», c. ant, fe-

d,a mais assombrosa montagem
Uzcr, que
dos beijos
bevecidaí,
verso

eram, desafiavam, na modulação i,;-,-.;- „„„,. _, . .co:>i que sag.-avuni as almas em- _„, •',-,.,„',, ° rfincipe: mas. antes <r«
v"3" "'""'i1 "° contellio de ministros oi«Um dia. ires bicwí depois de seu primei- . -I" M3*nJ>Um ''a. morte ropemina d»ro encontro com Kvílina, o principe ll,„- .'^-'l! ';,";. "«'n teci mento que exigi,-, «ntiuc é eliain.iilo com urgência á corte. „ r, , '.'»'"tl'ata de Henrique na corteA súbita enfermidade ele seu pae reclama W-_?n-"SMfn"r ° a'-K0 W™ da ração, '
a sua presença tm capilal do Reino, e por- c", f"n,r'=c ." Partida ?
tonto ine não era possível retard ir a par- ~.,-,™" unl '"'"" l'*-ra Kvelina a nm f»

sua presença nn capital do Reino, etonto ine não era possível retardartida.
A dcspcdiela entre aqucllcs dois namo-rados, que um acontecimento inopiiiail.i Ee-parava irrevercntcMCnic, foi tocante dc la-

_ A intensidade do lance que o.s elolorisavas..mente n coiivprchciielerá quem já deixassenos lábios dc uma mulher amada a almad . corpo que as exigências da vida arreba-t.i-se p.ra muito longe... Parece até quenn momento .!¦: nma tão dolorosa separarãoos corações d.-.i.-.ielles que se deixam vemaos laun-i -v..i se beijarem, por sentiremque os lábios sa > impotentes para exprimirnum beijo ioda a paixão que os mortifica.'-, ««nrique, antes de j.artir, murmuroua íivelina :— Não chores, meu querido bem... Acoroa qne me espera não tem poder queme. faça esquecer-te I O meu diadema realsem a cabellcira loura que te adorna aironte. c os bri lianies de seus enga'tes =c-rao os olhos teus que me illuminám ne':ihora torturante...
E ouve, Kvclina: vem para junto demira... rrepara-te para que partas para acapilal. Wtntro ele tres dias, eu virei bus-car-te. k, um crime que tc proponho ; maso amor, minha Evclina, só tem um códigode leis : — o coração !...Vem commiRQ...,
K. num beijo lacrimoso que fez estreme-cer de pena o mar que os ouvia, aqucllesdois amantes se deixaram, certamente d-

que ospois de haverem trocado as alui:animavam...
SEGUXDO ACTO

Ao cabo dc tres dias, Evclina, er carta,commumcava a sen pie :— "Impellc-me o coração a seguir o ho-n-.eni a quem amo. Perdoa a tua filha "
A df-r do director Wolfson foi icrrivelnesse instante; mas bem maior elepois lhefoi, quando lCveina tjrnou ao l«,r. E' que' •' fora. <!e facto, ao locai com

Confiar um aviso 'para"Evelrna 
a -,,m f»

¦Sc »i, ;-ímiu'"h IV- 'Rvelina iiiferiSj

^^^aZr,e'T0seÍrS-Vlatór

ZâlX^': "? cso'*mo -«nõcenle dôl.ip.son.wlos entendeu quc 0 ,cu rc , ' ""

^f^^^^Teiti
ÓiiÍ e*-,rr- 

oros-'.e envergonhada.Uue coração :,uior no mundo haveria •

graça.' a C0I"ar ,oda Sl» dcl
. w'<,oí'-'on, qne ainda se nio refizera dnchoque que, lhe causara a carta da filo

i^sao inteira: Evelina fraqueáraj c, ,le'«".amores, com o prmcipe real, dentro
es -ii nl. 'ihv''¦,'Mr':,, ° ,m"?.<l» mal. umaistrelmha.dcsengastada elo firmanrento et»que vagueiam os sonhos...Ho.ifs.n o perdoaria _ dissc-lVo _ •»_,
scdtTctor "1C Scr 'cvclauo ° «oas *»

—.r.-.rae impossível di-cr-t*o _ exclamouEvclina. em pranto. *
E sen p»e. num arranco eVaima alancet.da. expulsou-a do lnrl
Umiaha Evelrna, desgrenhada e louca....Dc que mundo novo Jhc viria o balsamo&_ chaga crjenia de sen pequenino cors-' 
Desimparada' de seu amor, iulgou-M de*amparada da Providencia,, cuja compasslvi.e.ia u.ia ousava implorar,.

rimurncf o T-rkc-inT « zz^, _^~----™^-w«->*^^«*«aww?ííw *-mmmmÊmmmmm•30MES, S. JOSE', S. PEDRO, PALACE-THEATRE© TRIANON?
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