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A guerra tem feito com qttc omi-

grem .para os Estados Unidos som-

titãs colossais do «pitai ciirop-.i. K

11S0 tem emigrado somente para pa-

gai fornecimentos, cm que avultam

a. munições, mas cm procura_ tam-

|,cm dc collocação segura c até sim-

plesníentc para deposito. O capital o

.fcscoiifiail-, c muito pouco pairioti-

cc. Niio está tranquillo nos paizes

antes; receia que se tornem

ônus para elle crea-

dos pela guerra, c foge em busca do

que lhe parece tnclhon abrigo. Se

i.to já acontece agora, eom -maioria

«io razão depois ila paz, quando á

custa principalmente delle terão as

ntções em guerra de concertar as

sitas arruinadas finanças. E não é

sf* a .America do Norte que lhe pódc
oifereecr bom refugio. Tambem a

America do Sul, mas aqui será di-

versa a sua funeção econômica. Lá

o capital sc empregará cm, títulos,

billig
irtolci-aveis os

" Itália ' .C70
" Portugal (escudos) . 2Í962
-* Buenos Aires (pego

ouro  —- ,$037
" Nova York. . . . ¦ 4$-_9
" Hespanha ..... .839
lixtrcn as : ,G'i:;a ...atriz 11 a9.ia 11 15 10

Bancário 11 «913- " 'r>l','«
Café — io$8oo a iiÇooo por arroba, pelo

¦TI'" '/¦ ...
Libras —— sem negócios conhecidos.
I.eiras do Thesoiiro — Scra negócios co*

nhectdos.

HOJE
Está* de serviço na RcnafUçao Central dc

Policia o 3" delegado auxiliar.

Na Ia Pagadoria do Thesouro Nacional pa-
Rnn-sc as folhas das diversas pensões d.a
Guerra e Novos coutriuuititcs da -Marinha
e Guerra.

Pagmn-so na Picíeitma as seguintes fo-
lhas ... ,.

Adjunctas de a", mestras e auxiliares «.e
costura e serventes de escolas.

A carno
Para a carne bovina posta hoje em con-

..rimo nesta capital, (oram affixailqs pelos
marchantes, no eiitrenosto de S. Diogo, os
preços de $.50 e ?_oo, devendo scr co-
uri .lò ao ptiluco o máximo de $;oo.^

Carneiro iSíiio c 1.S00: iiorco, is^oo e
1.350, c vitella. Í3on e SSoo.

tudo, c preciso destacar que não ha lim
todo o paiz região cm que o sr. Iri-
ncu seja tão mal visto como cm Minas.

E que se poderia, nessas condições,
dizer de um presidente mineiro que, —

iinvadintlo aquellás "attribuiçõcs" do
Senado, de que o sr. Azeredo falou
ainda ha dias, fosse quebrar lanças

pelo reconhecimento do sr. Irineu?

preferirá a especulação, emquanto

que para esta pane do continente
virá para enraizar-se, applicatido-sc

na explorarão das riquezas tiatttraes.
.-vias, para que a corrente emigra-

toriai do capital sc dirija para o

r.rasíi, i preciso que anteveja aqui

remuneração attrabcnte c segurança.
Aquella lhe offcrecc a nossa capaci-

dade prodtjctòrn, o nosso solo uberri-

mo, o nosso rico subsolo; a segu-

rança, porém, depende do modo por
i.rte o paiz ó governado. Precisa que
,. capital conte com a justiça. Con-

vcncciido-sc de que no Brasil ella é

incerta, que não oíícrece garantias,
não se cncamiiiharii para aqui, para
um paiz cm que o direito viva ex-

posto no azar. A justiça, porém, não

é attributo somente do poder judi-
etário. Tambem do executivo. Este

deve, a todo o transe, defender o in-

ttresse do Estado, mas com justiça,
.cm .ferir linieresse.. legítimos que
constituem direitos. lAgora mesmo,
im revisão dos contratos, í preciso,

que cila sc faça com obediência ao

pensa-mento do legislador que a re-

solvcu e a autorizou, a saber, a di-

minuiçâo dos encargos que pesam
.'..bre o Thesouro, pela suspensão
ue obras e emprchendimentos, adia-
dos para tempos cm que as nossas fi-
nanças em melhores condições as pos-
sam supportar. Não é justo, entre-
trnto, que os contratantes sejam lc-
sados. A revisão importa transacção
e conciliação, c estas rcpellèm uma
interprelação dos contratos em que o

governo, por ser o mais fone, se

faça dc leão, ou tome tudo para si,
fem nada conceder. Isto quanto a

contratos em pleno vigor, porque os
Ita incursos em caducidade, c delles

pôde e deve o governo livrar-se, sem

que r>s contratantes tenham razões

justas de queixa. Etn todo o caso, o

governo deve proceder séria e ho-
rc-tamente, afim de que cerque o
llrasil de um ambiente de segurança

n-ra os que têm dinheiro :i empre-
¦-rar c podem com clle concorrer

para a sua 'prosperidade.

O exotlo dos capitães europeus

para as Américas, eomo para outras
•.erras nova-, cm que ha muito que
explorar, é fatal. Depende o futuro
do Brasil, cm grande parte, de capi-
taes estrangeiros, e seria crime de
lesa-patriotismo |aftigèntat-os, para
que fossem enriquecei* de preferen-
e a, com prejuízo nosso, outros pai-
zes. Nos Estados Unidos, esses ca-

pitaes lutam com a concorrência dos

próprios capitães norte-americanos.
Não será lá, portanto, que clle. en-
centrarão terreno para frutiticarem
«¦ enraizarem.. A America do Sul
«i'"erc_c-lhes outro campo de appl:-
cação muito mais vasto c muito suais
remuneratorio. A America do Sul
i«ão se reduz ao Brasil, e se este se
tornar suspeito como paiz sem jus-
tica e sem governo honesto, 03 capi-
taes estrangeiros procurarão outros,

que progredirão, que se enriquecerão,
ítdcantando-sc ao Brasil. Se o
dinheiro abandona a Europa, por-
que se vi por lá mal parado, por se
sentir ameaçado de ônus pesadissi-
ir ¦-, sc emigra com a perspectiva de
melhorar de condições quanto a re:i-
dimento c segurança, como ba tle sc
dirigir pnra um raiz cm que atilevê
situação egttal ou pcor? Esperamos
(.tu* todas essas considerações calem
li.i animo dos nossos dirigentes, que
não devem perder de vista o momen-
fi, em, que todas as nações estão
attentas és- transformações que a
guerra e;!á operando na vida eco-
nemiea, financeira c commercial do
irr.ndo, transformações que hão dc
tomar ainda maiores proporções de-
pois delia concluiria. Pensem elles
r.o futuro do Brasil, dependente em
grande parte, ou antes principalmen-
te da con.fiança que inspirem sua
jestica e seu governo. Xão nos dei-
xemos vencer por outras nações, que
tiiem partido da nossa impreviden-
cia, da nossa irresotução, áo nosso
desleixo, do abandono de nossos de-
.vires patrióticos.

Gil VIDAL

MINISTÉRIO INUTL
O Ministério da Agricultura sustou

as obras dc installação do Centro

Agrícola de Agita Preta, cm Per-

hembuco. Qualquer destes dias, o

terreno cedido para o Centro, pelo

governo do Estado, a este rcvcrlerá.
Já alguf.s estabelecimentos do mcs-

mo gênero, com installaçôcs pciici-
tas c acabadas, tem participado da

mesma sorte ahi pelo interior do

pois. A Escola de Agricultura dc.

Bahia está fechada, porque não a

pôde custear o Ministério.

Os serviços dos escriptorios dc in-

formações do Brasil na Europa

acham-se reduzidos á mais precária
situação. Cogita-se até dc obter do

governo a entrega desses escriptorios
a uma agencia dc informações cs-
trangeira.

Na impossibilidade material dc fa-
zer qualquer coisa pelo desenvolvi-
mento agrícola do paiz, o sr. José
Bezerra passa o tempo a despachar o

expediente da sua repartição c a or-

di nar inquéritos administrativos, que
vão pando â mostra a espécie d: Pa-
namá que aquillo tem sido até hoje.

Mais de dois terços da verba vo-
toda aunualmcnte para o Ministério
são consumidos peto fiinccioniilismo
exuberante, que a politicagem ali col-
kco.it, Trala-se, portanto, de um
Ministério perfeitamente inútil e cx-

treinamento pesado aos cofres pu-
blicos.

E dizer-sc que é dc uma repartição

cm taes condições que a ingenuidade
indígena espera alguma coisa para o
desenvolvimento de grande Parte das
nossas fontes dc riqueza!

O que consola até certo ponto é

saber-se que, emqtiánlo muita gente
sc illudc, o sr. José Bezerra cs[á po-
sltivamcnls desilludido. liegoistrç-sei

para salvaguarda da dirçcçtlo doèníi-
nisterio da Agricultura, que o scu
mais graduado funecionario ê o pri-
meiro a reconhecer que só sicstc paiz
pódc existir tim Ministério "essen-

cialmcntc agrícola" cuja existência
apenas se justifica para servir dc
amparo á burocracia.

Salve-se ao menos essa convicção
ministerial...

O sr. I.atiro Mttllcr, ministro ilas
Relações Exteriores; .recebeu da Lega-
ção do llrasil cm llaya, por telegrani-
ma, a conimiinicação de que o l.loyil
Hollandez vae recomeçar o scu serviço
dc navegação para a America dn Sul,
fazendo seguir com esse destino, no
dia a-t do corrente, o vapor "Zeclan-
dia", 110 dia 21 de junho o vapor
"Hollantlia" e no dia 19 «le julho o
"Frisia". ^^^

Honteni, foram discutidos 110 Conse-
lho Municipal dois projectos dc actua-
lidado, quo hão dc interessar ao pttbli-
cn. O primeiro nrohibe as corridas de
vehiculos na zona urbana, e pretende
evitar a reproducção da attitude 

"lide-

cisa da policia no caso de domingo. O
segundo C- do sr. Gelulio Santos, e re-

fere-se á ''construcção interna" dos
nossos cincmátograpliós.

Manda este projecto que nessas casas
de diversões sejam construídas muita.,

portas dc .saida; que seja reduzido á

meiade o numero de .poltronas para
permittir que haja espaço entre ellas

impedindo assim o contagio de certas
nioksiias...

Não custa avaliar o extraordinário
alcance das idéas do sr. Gctulio: a par-
te d,- sua obra que trata das poltronas
sobretudo, está destinada a transformar
radicalmente o systema de flirts, cujo

ponto dc reunião mais 011 menos inno-

centir é o cinema.
Causa espanto a leviandade com que

os nossos intendentes encaram questões
como aquella. Não é utn simples proje
cto estabelecendo a reducção á metade

do numero de poltronas, que resolverá

o .problema dessas casas de diversões.
A hygieno c a segurança «los espe-

etadores serão os dois pontos mais im-

portantes dc qualquer regulamento para
a "construcção interna" dos cincinato-

graphos. Ouanto i hygienc, deve-se ter

em vista sobretudo a ventilação «la sala;

quanto á segurança, o alvitre siiggefido

pelo sr. Gctulio serve.
Mas é necessário estudar a questão

por uni lado especial, porque só agora
sc trata delia. Torna-se muito difficil
conciliar o interesse do .publico com o
das empresas ciiicmatograpliicas.

Estas, afinal, não têm culpa de que
o Conselho não cuidasse rle rcgiílaiuen-
tar a disposição das salas de diversões
logo no começo, quando ellas não ha-

viam tomado o incremento e, por con
seguirite os compromissos de hoje.

Mar. de sssãn_al_.

Com o sr. Carlos MaximiKano, mi-
nistro do Interior, conferencioii hon-
tem longamente o deputado Antônio
Carlos, "leader" «la maioria.

Disctttc-se de novo a autorização con-
cedida pelo Legislativo para prover o
dr. Arthur Moses no logar de aSsiàten-
te do Instituto Oswaldo Cruz.

Esse caso do dr. Moses foi farta-
mente ventilado ha alguns mezes,
quando se deu a autorização do Con-
gresso. Xellc nos' mostrámos partida-
rios do concurso, para o qual se decla-
ravam habilitados imiuincros outros
candidatos, egualmentc bacteriologistas
c com trabalhos prestados r.o mesmo In-
stkttto, como o dr. Moses,

Nunca fomos hostis á pessoa do dr.
Moses, cm quem reconhecemos as qua-
¦lidados de homem trabalhador que clle
invoca; achámos, c continuamos a

¦ ¦ ~ I adiar, porém, que lugares de compe-
Para os debates que hoje sc iniciam tencia tcchnica como aquelles devem

rlc scr preenchidos por concurso: tanto
mais quanto a lei relativa aquello In-
stitnto, elaborada pelo mesmo Congres-
so, estabelece o concurso como ..procos-
r.o para o preenchimento de suas va-
gas,

Allega-se agora que o dr. Moses foi

ro seio da comniissão vcrifiçadorn

poderes do Senado, cm torno do pltito
realizado a 12 de março, nesta capiial,

podemos adeantar um facto, que nos

parece s;gnifieativo. Xa acta das ciei-

ções oceorridas na 11 secção da fre-

guezia dc S. losé, .fir;ura, como tendo
votado no sr. Irineu Machado, o nome 'P«*s:o á margem, para deixar logar an

dr. Astrogildo Machado, de quem di-
zem scr futuro cunhado do dr. Hélio
I.obo, secretario da Presidência. Mas
ninguém nega que o dr. Astrogildo pede
o concurso, e podemos accrcsccntar
que desistirá d.t nomeação, niesmo elas-
slficado: o que eqüivale a evidenciar a
lealdade dc sua condueta e afasta desde

,, , • , ... .logo a possibilidade de por clle estar
o velho arrombador dc armários arran- L , ,, '„ ,. trabalhando o
jou quem lhe desse uai voío cm nomej..
do marechal.,.

O sr. Siqueira de Menezes 6 senador
dr, Kepublica c ainda hontem assistiu
aos trabalhos da cômmissão. S. ex.
prestaria um razoável serviço á verdade

dc marechal José Siqueira de Menezes.
Havendo duvidas quanto á autltenticl-
dade deste voto, alguém se lembrou de
fazer uni confronto entre a dita firma
c a -.-jue está reR.stradíi na folha ;._;*,
soli o numero dc ordem 15.731, do
livro tle alistamento de 1905, consta-
tando-sc a sua falsidade, Como sempre,

da Presiden-secretario
Cia da Repuhlíea.

Xão se poderá stippôr que examina-
<lore3 idôneos como serão os de um
concurso como aquelle, especialistas for-
mados no Instituto, se deixem conduzir

... ... , por outro critério além da capacidade
eleitoral sc examinasse hoje, deante «le (*os cxarni!lrinjos
todos ns intere sados, a sua firma tao j 0 dr_ A5íro,,iulo -\.,c*1;l(]0, ,]la !on.
escandalosamente roubada, para que os g09 an.,03 allxili-r do dr Ca_,.. Ch__
demais juizes do pleito pudessem logo gaS| é „.„ nome _,....., conlu;cido nas
avaliar da coragem com que ao Senado rodas médicas do Brasil. Entrou para
..e apresenta o candidato diplomado. Manguinlios em 100.

Queremos ver com quo cara o sr.
Irineu se apresenta hoje, no Senado,
deante do representante sergipano, vi-
c.ir.ta de uma scroquerio eleitoral...

Estantes informados de que será .re-
movido da legação do Brasil no Mexi-
co para a em Vienna d'Austria o mi

gulnlios em 190:1, quando foi do
primeiro curso de bacteriologia que lá
sc fez. Desde esse tempo, ha mais de
sete annos portanto, só tem feito es-
tttdar. Quer se siiliinctter a uma prova,
tambem reclamada por outros, o que
¦não é justo sejam dosattendidos para
satisfazer a outros pretendidos direitos

nistro Cardoso de Oliveira, r desta sorrateiramente defendidos nos corredo-
;.nra aquella o ministro
Oliveira.

Raul Régis dc.rcs do Congresso.
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A cômmissão de Poderes, do Sena-
do, esteve hontem a tratar dos negócios
relativos ao reconhecimento de um
senador amazonense. Quer isso dizer
que a comniissão sc oecupou apenas da
fraude eleitoral.

Hoje, essa mesma cômmissão vae
tratar das eleições senatoriacs deste
Districto. Xão é preciso accrcsccntar
mais. O sr. Irineu iri estará, a forcejar
por defender "os seus direitos".

Sabc-sc que os direitos do sr. Irineu
consistem cru ameaçar aquelles de quem
elle precisa. Antes dc fazer publica a
sua candidatura, andou clle a vociferar
íontra cêos e terra, affirmando a toda
gente que nu o sr. Wencesláo o presti-
giaria, 011 ellc romperia numa tremen-
da opposição na Cantara dos Depu-
tado?.

Xão esteve prla*: ameaças do sr. Ir:-
neu o presidente da Republica, c dei-
xou que o pleito senatorial corrrs.c con-
fora*,'.* o.s mcthodos infallivcis da poli-
ticagem local.

Era dc admittir, nc?.e caso, que o
sr. Irineu não alimentasse desejos da
ver o seu reconhecimento protegido
pelo sr. Wcneesráo 

*";âr-. Po!; ali-
nienta.

O sr. Wencesláo faz tudo quanto q-.er
no Senado. Mas, afinal de contas, re-

ptlima acreditar que clle vá patrocinar
o recorliecimento do ex-represchtantc
de Minas Geraes. na Câmara. Antes de

O presidenie da Republica assignou
hontem, á tarde, os decretos da pastado Exterior, exoncrandn o dr. Gastão
da Cunha, do cargo de sub-seeretario
das Relações Exteriores e nomeando
para Substitiiil-o o dr. Luiz dc Souza
Dantas, que, honteni mesmo, foi cru-
possado.

Hoje. ás 2 horas da larde, o novo
sub-socretario apresentar-sc-á ao chefe
da Xação.

—em 1
Os vestuários para creanças, da

Torre Eiffcl, desafiam toda a compe-
tencia, pela excellente qualidade dc
seus tecidos, elegância c perfeito aca-
bamento.

 "_¦**¦¦__*¦«¦ — m mm -—¦¦-.
Sob a presidência do sr, Lauro Miil-

ler, terá logar hoje, ás .| horas da lar-
de, a seàsão semanal da directoria da
Sociedade Xacional dc Agricultura.

A série dc escândalos que consti-
tticm o caso da Standard Oil couti-
mia na ordem do dia. Não .porque
o caso soja inteiramente novo, nem
porque os escândalos englobados sob
o nome da Standard sejam motivo
para admirações nacionaes.

A m.ora! publica desceu tanto cn-
tre nós; a advocacia administrativa
por tál fôrma tem proliferado em
terras brasileiras*, c tão commum o
uso do pistolão para a solução de
tortos os negócios, desde o simples
emprego até á grande concessão, que

o espirito publico caiu num estado de
absoluta apathia, quando sc fala em
escândalos como esse que presente-
mente está na tela da diseussãi

O caso da Standard Oil sub-divi-
de-se cm vários casos: um gerente
que di um «.esíalque nos cofres da
empresa; uns títulos de credito que
são denunciados como falsos; os
mesmos títulos, ante-datados, que ap-'
parecem reconhecidos por um tabel-
üão, tambem ante-datados, e depois
de outros tabelliães 

''so- terem recusa-
do a fazer o reconhecimento.- -mesmo
em troca de alguns contos de réis; o
requerimento da fallençia da Stan-
darei, e sttbscqíierito decretação do
requerido; as irregularidades da es-
cripta da companhia, etc. Tudo isso
tem andado na discussão dos jor-
naes e dos tribunaes, bem como va-
rias ordens dc prisões que ainda não
foram, cumpridas.

Mas o que mais dirceta etnais po-
sitivamente interessa ao paiz, não é
nenhum daquelles faclos, que, çemsti-
tttind.o falcatruas, chantages, expio-
rações 011 crimes, estão entregues já á
apreciação dos tribunaes, c aguar-
dam a solução íjuc os juizes julguem
dever applicar-l.lies. O que interessa
á multidão é a parte propriamente
escandalosa desta questão, é a noticia
que sc espalha, apoiada nas . revela-
«.«les da escripla da Standard Oil,.
que dos cofres da empresa saiu mui-
to dinheiro que foi distribuído por
funecionarios da .Republica, de alia,
.t.lédia e baixa categoria, dinhe-ro
que era distribuído como re minera-
ção de favores ,prestados, alguns com
caracter de 'permanência, outros acci-
dentaes, mas por isso mesmo mais
valiosos ainda.

Os escândalos da Standard, os
mais graves, nasceram talvez na
hora cm que á aropresa norte ameri-
cana foi concedido o extraordinário,
o iiiconiprehensiyel favor tia permis-
são de despachar sobre água as nier-
cadorias que ella aind.a importas.;.
A concessão era de tal monta, que
só poderia ser dada pelo Congresso.
Todavia, por simples despacho mi-
nisterial da lavra do sr. Sabino Dar-
roso, a Standard foi favorecida com
as mais singulares vantagens, passan-
do desde então a fazer sobre água os
seus despachos, sem cffectiva fisca-
lização, ao abrigo de todas as impor-
tunações, dando ao Thesouro prejui-
zos_ quo devem * forçosamente ser
muito elevados, pois que a empresa
espalhava dinheiro a mãos largas,
em troca das bencvo|encias que rc-
cebia 1

Um dos grandes escândalos'..,.da
Standard consiste,' pois, na eòticcsSão
queWiCvfoi dada, illcgalmente*, pelo
ministro da Fazenda de entãp,__ry:t-
cessão que ainda não foi dada «' pu-
blicidade official, uias que tem esta-
do oin. plena execução desde a data
da respectiva assigttntura. O sr. Sa-
bino Barroso era então o ministro do
sr- Wcncesláo Braz. fi porque a cou-
cessão foi feita a portas fechadas, e
o despacho não transitou pelas coltt-
muas do Diário Official, pôde talvez
o presidente da Republica allegar o
sem desconhecimento desse assumpto,
mas não poderá manter-se por mais
tempo alheio ao escândalo, desde que
a publicidade delle se apossou, e que
nomes de deputados, de homens de
alta categoria social e official, de
funecionarios. da Republica, ãppãrc-
cem na escripta da companhia como
tendo recebido tia Standard verbas
mais ou menos volumosas, de certo
em virtude do serviços tjne foram
prestados ainda que não tenham sjd.o
confessados!

Por meio de repro.lucção phoío.
gragraphica, andam publicadas na
imprensa paginas dos livros da es.-
criptttração da Standard. Essa escri-
pturação está feita cm inglez, a
aceusa farta distribuição de grati fi-
cações. Entre os nomes citados eomo
pertencendo a pessoas que tiveram
relações eom a Standard, figuram os
seguintes: deputados Raul Cardoso e
Pereira Praga, (este contestou hon-
tem, terminantcmeiite, da tribuna da
Câmara, qualquer intervenção em ne-
gociosi da Standard), Flores da
Cunha, ex-deptitado, e Serra Pulche-
rio, aquelle figurando com varias
verbas; o chefe do gabinete do mi-
nistro da Fazenda, o chefe fiscal dos
infiimmaveis da Prefeitura, nm of íi-
ciai do gabinete do ministro da Via-
ção, um official d,o Archivo c da Es-
tatistica da Prefeitura, um official
do departamento fiscal das Obras :1o
Porto, um official da Câmara dos
Deputados, etc.

'Como sc vê, o escândalo 6 forrni-
davel, envolve muita gente, c pódc
dizer-sc que ainda está no seu inicio.
Todos esses nomes c todos esses
funecionarios estão realmente attin-
gidos pelo lamaçal com que a Stan-
dard os salpicou? Xão sabemos, não
lemos competência para aprofundar
tal assumpto. Compete ao sr. \Ven-
cesláo Ilraz, como chefe da nação,
ordenar os immcdiatos inquéritos
para que tudo se apure c sc saiba
quem deve ser attiugido nela pena-
lidado applicavel aos prevaricadores.
A questão agora é uma questão de
honra para o chefe do governo, como
é de moralidade para a nação.

De resto, ha 'phenomenos que dão
que scismar a quem os observa, c um
delles é este: como c pos;tvel a quem
tem pequenos ordenados e não pos-
sue fortuna própria, despender á
larga, gozando todas as delicias da
vida? Se um dia, neste adorável Era-
sil. um governa severo inquerir a
valer da origem dos recursos de mui-
ta gente que vcnde> cabritos sem ter
cabras, ha de verificar que dc algu-
res vem taes recursos, não sendo,
porém, possivei explicar hone.íamcti-
te a procedência delles!
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ramlò. tuna crise futura, muitíssimo se-
ria para o paiz.

E' com a melhor vontade que acom-

panhp.mos o desenvolvimento que vêm
tendo; as Industrias de carnes frigori-
ficadas. Nem duvidamos dos lieneficios

que., poderão trazer á fortuna publica
no lirasil. Tambem as condições par-
tictilarcs de nossas terras, fartas para
a creação do gado, lhe são grandenien-
te favoráveis, ao contrario do que se
af firmou cm tempo.

Como. as demais, porém, essa «iuestão

precisa ser suficientemente estudada e
regulamentada: de maneira a evitar-se
venha cila, ao' invís de lieneficios, tra-
zer malefícios á riqueza brasileira. E
entre'o que ha a resolver, sobrcleva
entre ;tudo prohihir o extermínio do re-
banhei bovino e cuidar de mclhoral-o

pelo'.Cruzamento com raças adequadas
ao corte.

O presidente da Republica recebeu,
hou-cui, 110 palácio do Cattete, ás 2 ila
horas da tarde, em audiência especial,
a mesa do Senado Federal, recentemen-
te eleita.

Os seus membros, senadores Antônio
Azeredo, Pedro Borges, José Maria
Metello e Pereira. Lobo, foram recebi-
«los uo "Salão da Capella", tendo abi
apresentado cumprimentos a s. ex., a
quem tambem manifestaram o seu
apoio. .

Logo depois, foi iniciada a audiência
conitilum aos representantes da nação,
comparecendo os senadores Soares dos
Santos, Gonzaga Jnymc, Lopes Gon-
çalves, Costa Rodrigues, Eloy de Sou-
ia ir João Luiz Alves, depurados Perei-
ra Leite, José Lobo, Gomes Freire, Aga-
pito Pereira, Eplítgenio Salles, Arnol-
plio Azevedo, Álvaro de Carvalho, Ro-
driiiiies Alvei Filho, Palmeira Ripper,
e Ariindo Leoni, que se oecuparam de
asstimplos dc na*iirezn politica.

Tambem foram recebidos por s. ex.:
ó tarde, o dr, . Coelho Campos, minis-
tro": do Supremo Tribunal Federal, que
tratou de interesses privados, e á noi-
¦tc o'deputado Macedo Soares.

O' presidente da Republica fez-se re-
presentar, hontem, á chegada do acro-
nauta Santos Diunoiit por seu ajudante
de bídctis caphíio-tcncnle Alvim Pes-
soa. Hoje, s. cx. recéb-rn, á tarde, a
comniissão brasileira do Io Congresso
Americano da Creança, a reunir-se cm
Buenos Aires 110 Io dc julho próximo.

Ç 
'O 

governo começa a comprehcnder
que esse caso (lo carvão precisa dc sair
do periodo das lheorias c das experien-
cias, para servir dc alguma coisa á si-
tuação econômica e financeira do paiz.
O governo autorizou o Banco do Ura-
sil a emprestar ao proprietário das ja-
zidas carboniferas dc Etttiá, uo Rio.
Grande do Sul, fundos até mil conios

para a construcção dc uma estrada dc
ferro, que facilite o transporte do car-
vão para os mercados nacionaes.

Já é alguma coisa. Toda a gente
está .farta dc sabor que o carvão rio-
grandense já tem ..sido empregado, com
magnificos resultados, pelos argentinos,
e por uma companhia de vapores que
explora a navegação dn3 portos do
Prata. Por que cargas «Pagua, nós, os

possuidores daqiicllas jazidas, devemos
estar a fazer experiências, de significa-

ção puramente bysaiitina, quando os
nossos vizinhos vão, com o nosso car-
vão,' supprindo as diffictildades de ac-

quisição do carvão de Gardiíf ?
Asf minas, de Butiá são das melhores

qucJrjá.foram encontradas 110 Rio Gran-
dc. (jíprovcitemol-as. Essa decisão do

governo é alguma coisa, mus não é
tudo,' Como o governo deve saber, ha

por' ahi norte-americanos e inglezes

queforcejam por adquirir todas as mi-
nas carbouilVras que p.ssuituos.

Urge, portanto, que, por todos os
meios, evitemos que essa riqueza na-
cional, que dc muilo vale para o futti-
ro, acabe por cair na mão. dos estran-

geiros, com evidente prejuízo para' a
nação.

O MOMENTO EUROPEU

OS PORTUQUEZES ALCANÇAM NOVA
VICTORIA SOBRE OS ALLEMAES,

EM ÁFRICA

A BATALHA DE VERDUN, MAIS UMA VEZ,
¦-'-.- ¦...," , ¦, ; ¦«¦ : ¦ ¦¦-¦¦ i 
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PORTUGAL
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O Ministério da Viação pediu á Inspe

ctoria Federal de Portes, Rios e Ca
unes a devolução do processo e da
formações solicitadas peln t° procurador
cia Republica para defender o.s interes-
nes da União ua acção contra cila pro-
posta pe'o engenheiro José Antônio
Martins Rom

As exnias, mães de familia encontram
ná-tósa Colombo um esplendido sorti-
nifriilo de artigos d.: inverno, para mc-
ninos c meninas e uma liquidação dc
roupa} de verão, gencro americano, a
começar de 2$.«00 <¦ ..$000,

—iT^-^"*'------^-^''' •-*

A beccbeiloria do Districto Federal
arrecadou 'Io dia 1 do correnie até hon-
teni a'quantia dc 1.10.1:0::.):. 003.

Eni egual periodo do anno passado
a veada importou em 1.115:061*5.103.

ms » em » Sm
..••Coiniiu.a ainda a vender-se, por pre-
ços no alcance de todas as bolsas, os
excedentes temos de casimira, da Casa
Torre Kiiíel — rua do Ouvidor, 97
e 90.

¦_nT: __l mjmmmjmmWmm —

A BATALHA

O sr. Carlos Ma.timiliano, ministro
do Interior, pediu ao scu collega da
pasta da Fazenda o pagamento dc ajuda
tle custa a 30 deputados na presente
cessão.

¦¦¦ ¦ aa » m

Acompanhado do seu official de ga-
binete, sr. Arthur Obino, o sr. Carlos
Maximiliano esteve honteni no Hotel
des Estrangeiros cm visita ao sr. Luiz
dc Souza Dantas, sub-secretarío ilo Ex-
terior.

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM iS5.

Kio ilo Janeiro—-S. Fnulo—Santos
«.'iitii.nl l-i.000 contou fortes
SAQUES A' VISTA F. A PRAZO

sobre todos os paizes c todas as opera
ções br.ncarus nos seus variadas ramos
nas melhores condições ,1o mercado.
It. tia Quitanda esquina ÁUtimlejra

Asoiicla, Troça 11 (lo .,'uiilio

0!)lvOX—ACTUAI.T DADES

A abertura do Congresso
Nacional

Ver HO.. II 110 ODKOX ns
sreiuiH tomadas 110 SlíXADO

Panos &

Os portuguezes derro-
tam os allemaes ás

margens do Rovuma
Lisboa 15 — (A. A.) — Acaba de

ser recebida uma communicação
do governador de Lourenço Mar-

quês, annunciando que as tropas
expedicionárias iportuguezas infli-

giram nova e importante derrota
aos allemãcs. batendo-os ás mar-

gens do rio Rovuma.
Segundo essa communicação, as

perdas inimigas foram considera-
veis, tendo sido ainda aprisionado
um grande numero, emquanto os

portuguezes tiveram perdas dtmi-
nutas.

Lisboa, is - (Official) — Tele-

gramma do governador geral de
Moçambique, expedido hoje de
l.ourenço Marques:

"O commandante da expedição

communica que os allemaes ataca-

ram a 8 do corrente o posto de
Nhica, na margem do Rovuma.
Depois de um combate, os alie-

mães retiraram-se em desordem. O

írimigo teve alguns soldados mor-
tos e deixou no campo oito fe-
ridos.

As nossas perdas foram: um sar-

gento morto e dois soldados indi-

genns feridos.
Os allemaes atacaram de novo, a

ia do corrente, o posto dc Nhica.
O inimigo soffreu numerosas per-
cias e foi ainda mais uma vez obri-

gado a retirar-se."

Z,ííZ*iji-, i_ — (A. A.l -- A Seerc-
taria do Ministério da Guerra af fixou
editaes convidando os capitães c ofíi-
ciaes subalternos da reserva, que foram
reformados, a prestar serviços de ama-
nuinsc.. naquelia repartição.

Lisboa, 15 —• (A. A.l — Durante a
noite de honteni continuaram as inani-"estações populares, ciüitmemorativas do
anniversario do movimento revolucio-
nnrio que abateu o gabinetci Pimenta
Ie Castro, correndo :¦."!'> lin melhor

ordem possível,

Paris, ic — ÍA. A.) -- A legação
lortiiRiiezri. nesta capiial, coininunicou

1 toda a imprensa serem inveridicas c
sem nenhum fundamento rs noticias dc
fonte allemã, sobre motins e revoltas
eni Portugal.

Toda a Republica, diz a no:.i ila le-
gnção, está cm calma e confiante na
victoria final dos alliados.

Lisboa. 13 - (A. il.) — O íjvcr
110 mandou commumcar para a fron-
icira que foi prorogãdo por mais cinco
dias o prazo, que terminava hoje, para
que os filhos e demais parentes dos
subditos austro-allemács expulsos de
IPortiiRal deixassem «o Serratorio na-
cional. . .

Do Porto informam que os últimos
narentes dos austro-allemãcs que resi-
diam naquellas redondezas dentaram
hoje o Porto com destino á Hespanha.

'Km todo o paiz reina o mais abso-
luto socego.

Lisboa, IS- (A. H.) -O Senado
ipprovou o projecto que manda entre*
•ar á Repartição de Assistência Publica

capital.

DE VERDUN
Varias noticias

Como das outras Tezes,
a luta entra em

«declínio

Paris, 15 — (A. II.) — A activida-
de allemã em Verdun declinou, prova-
vclincnte para recomeçar com maior in-
censidade, dr^ois da chegada de novas
tropas.

O esforço inimigo, contra qualquer
ponto da linha françeza, não atemorisa
por fôrma alguma o alto commando,
Os nossos adversários podem lançai*
novas divisões no sorvedouro. As suas
perdas continuarão a scr considerável-
mente superiores ás nossas, o que nos
permittirà vêr sem inconvenientes que
os ultimos recursos da Allemanha sc
fundem ao fogo dos nossos canhões.

Paris, 15 -- (A. II.) (Official) --
Ao sul do Somnie, próximo de Ver-
mandovillers, uni ataque de surpresa
permittiu-nos limpar de allemaes uma
trincheira da primeira linha inimiga.

Na Champagnc houve grande activi-
dade de artilheria, nos sectores dc
Maison-de-Champagne c Bultc-dc-Mcs-
nil; uma incursão numa obra allemã,
a oésié de 

'Mont Tctu, permiltiu-nos fa-
zer uns quinze prisioneiros.

Na região de Verdun travou-se bon*.-
bardeio no sector do bosque de Avo-
court c na coluna 30...

Paris, iã — (A. H.) (Official) --
Fizemos explodir cm Fille-Morte ditas
minas, destruindo assim grande parte
das trincheiras inimigas.

Na região de Verdun houve esnho-
ncio intermittente, não se tendo regis-
trado nenhum ataque dc infanteria.

Paris, iã ~- (A. A.) -- Já chegaram
á linha de frente occidcntal os ultimos
contingentes de tropas australianas e
nc._elandc.n_.

Affirma-se tambem que já estão cm
Verdun diversos contingentes russos
desembarcados eni Marselha..

Hespps
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Como são tratados os
allemaes na Franga

Tntcressiinle «> «lo iictunliiliide

A GUERRA ANEGDOTICA
EPISÓDIOS FRANCRZKS

rpar
Lazareto desta

A GUERRA NO AR

Varias vazes temos chamado a atten-
ção dos poderes públicos para um pon-
to delicadíssimo rio problema pecuário,
que diz directamente respeito com a
conservação do rebanho bovino nacio-
nal. E' a falta de leis que restrinjam
a matança, impedindo sobretudo aquel-
la das vaccas, como ha na Argentina e
cm todos os paizes creadores.

Ouvido sobre o assumpto, o dr. Mi-
guel Calmou, presidente da Sociedade
Nacional do Agricultura, chamou de
ponto negro do nosso problema pecua-
rio a cs.a ausência de medidas que
protejam a riqueza bovina. Consentiu
do nn matança, a torto c a direito, d
quanto galo possuímos, estamos prep

Santos Damont vciu, afinal, encontrar
o llrasil, em matéria dc oviaçio, tão atra*
rado como ar.tcs dc sua descoberta.

SJo, da descoberta... do Brasil.
*

Üi ili
O illustre aviador patricio pergunta, ao

checar :
Como vamos por aqui, cm materia dc

navcgaçüo a"" ? Muito cntliusiasnto ?
 Algum ; já se con.rc.11n a lançar ai-

gun3 balões ie ensaio para a candidatura
nr evidenciai...

Só?
Ila mais; o Thesouro ha multo tine

e3tá vivendo dos balões de oxigênio das
eE-_?5_ies-. •

*
Cf *

Entraram, honteni, em nosso porto, cinco
rebocadores que foram vendidos i Kussia

por uma émprcíã dc novesação argentina.
_ F. n crise dc transportes ?

Não ?>: altera; transporta-se apenas
de uai continente para o outro.

Tntnr.*,,-) do fabuloso rreti <*os gencres
de primeira necessidade, assim termina o
Noticia, crua dc suas ditai:

"..'/ assistimos a um osr-ecto 'la crise
muito interessante : que na Europa confia-
crorla. que -aa.la buscar os seus gencros
entre nós, come-se mais barato do que
aqui.-

..ccrcsccnte-E.', rm tempo : sumii buscar,
-.Cs uão lh'05 .-.-..-.'.rjainos.

Cyrnno & C.

Londres,

Vil "RAIT)** DR AVIA-
DORES A.TAAADOS
SOBIíE 

-.URORI-A E

D01RAN.
(A. A.) — A esqua-

drilha dc acrop'auo. alliados que em
sua sede em Salonica, fez un rad
-obre Mirorka e Doiran, ctidc c.tao
os' teuto-bulgaros, bombardeando, com
exito, as suas posições. ... •

Os apparelhos voltaram aos Iicgars
sem nenhum incidente, tendo durante o

bombardeio «ieixado cair grande numero
dc bombas de grosso calibre, alem Uc
muitas outras dc menor peso.

Tr-r-i-o':. 13 (A. "•> T Ura dir'8ivel
procedente de Paris caiu ao mar, ao
largo da Sardenba. Cre-sc que os seus
seis tripolantcs tenham morrido ato-
gados.

Para Mol;yh-?c
boio de ferido-" un
mclle. Eugénic X.
cirja historia é

foi con luzida num com-
1 lavadeira dc 2$ annos,
., residente cm Bagnolct,
mais romanescas.

A corajosa "parida havia scgyido um tc?/--
ironto dc ziiiiv.s que sc odiava aquartellado
ras visinhançss ilo sen domicilio, na aveni-
da do Centenário.

Para cr-.sc fim, arranjara umas calças <le
sr-kiatlo, uma blusa e um fu<il. c marchara
para ns linhas Jo frente, percorrendo 45 l«i*
ler.ictros como -y.ialqucr veterano.

Km Mcamt, por oceasião de um ataque do
inimigo, estrára cn fogoi demonstrando inei-
cerlivel bravura.

Foi ahi que, sendo fétida, se lhe disco-
brin o seto e o .'strataguna de que. usara,
alim dc poder acompanhar o regimento.

As autoridades militares tomaram, então,
providencias para que a heroina não tornas-
se a voltar is linl.as dc frrnto... e elogiaram
,. seu procedimento patriitico.

O general Falkenhayn.
solicita sua exone-

ração
Paris, 15 — (A. H.) —- Infor.iiaçícs

de fonte hollandéza dizem •r.te o chefe
do estado-maior allemão, eeiieral Fal-
kcnhayn, sobre oucm -posa a responsa-
bilidad. dc ter sido o in eiador ,1o ata-

«yuc a Verdun,
pediu demissão
daquclli: cargo,
t) Irai..cr, po-
rem, re*eit-Oti-so
b aUender ao
pedi.Io, por tr*
mer qu..* essa
facto causasse
uni efíeilo >if-
sastro.ro e des-
moralizada!' r.o
opinião pivbliej
•:1o seu paiz.

Ilavrc, 15 -¦•>
(A. H.) - A
Colunima br.liia
c o 111 in a n dada
polo coronel
'Mol-tor, «(-ao
opera nn Alri-
ca Oriental Al-
lernã, OCOHpoa
cid.nl.: dü Ki-
gnli, ,*:ipit.d da
ci r cir.ii.seripçn,)
de Huandri, no
dia 8 d*i cos-
rente.

Us belgas ;¦-
t o «1 a r a 111 ,1'

ilha do Kivinivi, 110 la_o do Kivii, qua
os állcmScs tinham oecupado no prin.
cip;o d.i guerra,

Londres, IS — (A- H.) -- S!r Roge*
Casenient, uin dos nroiuolorcs do ii»*
vimctiio subversivo na Irlanda, o uri
soldado iriandoz nm: hontem linha sido
•preso, compareceram hoje Deranto o
tribunal *!c Bòw-Strect, afim ile; re-
spondcrcin pelo crime de alta traição.

Londres. :.. — (A. A.) --- Tcl.-gram-
mas dt Amsterdam, dando noticias d.i
situação interna da Allemanha, confir-
mam a creação do Ministcr'o das Pro-
«visões, uar.i o qual fui chamado, como
já se noticiou, o coado von Vcrlhüig.

Segando es.es desnachos, o (iOv-erno
deu ao novo ministério attribtliçfíes
vcril,-,delr.!rH'ii\. dictatoriaes, afim d.-.
poder enfrentar a terrível ors.: quo
atravessa aciuàlmcnte a Allemanha rv
laiivárncntc .1 onestão dos gêneros do
primeira necessidade, oue .'."io em toda
:t pari,, c.*..!.'. vez mais escassos.

Buenos Aires, 15 — (A. A.l — O
Coarltó Italiano dc Guerra publicou >
balancete gcràl das soiniiias recebidas,
.pelo qual ¦.,: verifica nue as entradas
subiram a 1.119.501 peso-., montando
as despesas a "7.40,8.15 pesos.

Berna, 15 -- («A. A.) — De Vien-
na comiiiunicam para esta capital que
houve pouca actividade nos diffcrcntes
Sectores da linha ile (rcut.: anstro-lt-a-
liana, onda a situação pirr-.nan'.ee in-
alteravcl.

Na frente leste foram sustidos vario»
a*aques dos russos nos arredores «Jo
Tarnopol.

Prirrr, 15 (A, A.) — Vílhistratioii
publica varias photographias sobre in'
viagem dn; contingentes russos que dei-
embarcaram em Marselha e que s«
destinam á linha de írente occidcntal.

Esses contingentes partiram, conforme
o roteiro traçado por aquella revista,
de Moscoiv 1:0 dia 3 de fevereiro, atra-
vessaram o lago Baikal _ chegaram »i
Dalny. Ali embarcaram tm transportes
da marinha dc guem japorieza co.ns
destino a Marselha, tocando cm írlaigu*,
Singaporc, Colombo c Suez,

* íi
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A morte de um Calderon
Paris, 15 -- (A, H.) — O engajado

sul-americano José Garcia Calderon, ir-
mão de Francisco Garcia Calderon. que
tambem serve sob a bandeira da Fran-
çã' tinha-se alistado desde os primeiros
dias da guerra contra os impérios cen-
trae-, Fizera-o para consagrar todo o
-eu esforço, todas as energias da sua
intelligencia ao triumpho da causa que
considerava sagrada. Tinha conquistado
nas linhas de frente todos 03 galões a
que podia aspirar e mais a Cruz de
Guerra. .

A noticia da sua morte gloriosa pro-
vocon rreral e profundo sentimento de
pezar. O sympathico official-observador
havia sabido conrjuisíàr a syinpathia c
a .amizade dc Iodos . -«_

Ksta ,-vcr.tura Bucccdcu n ura official que,
de volta da írente de batalha, atravessava
Foris.

Pouco naÍ9 ou menos nzs proximi-lades
do Monte de Soccorro, encontra-se elle co:n
uma mulher desconhecida qtie parece pro*
curar f.nue!!e csíabclccíxcnío.

O official monólogo :
— Vou aprovci.ir a minha estadia <m Pa-
ris para comprar uns ocblo3 de alcance.

A mulher pensou comsigo mesma:
IV com verdadeira dòr dc coraçr.o

que vou levar co Mont'.1 dc Soc:orro aies
óculo*?, saudosa recordação...

Ambos sc olliam. Ella vae entrar. O of-
flcial adeanta-se.

 Mací^me ?
Senhor ?

 Queira 
"dc.culparra..,, n:a«... rse le-

var esse objecto...
•— Com effeito.

 Quer m*o vender ?
A mulher não responde, abaixa a cabeça;

e official tira da carteira tres vezes o valor
do objecto.

Aeceita, minha senhora ?
Acecito, meu senhor. Se soubesse os

sacriiicios que tenho feito...
O capitão tomou nota do endereço «la in-

feliz, e tenciona restituir-llic os óculos de ai-
ci-nce, a preciora recordação, depoh da
guerra.

Os alliados e a Grécia
Londres, 15 — (A. II.) — O Mini**

•ierio das Relações Exteriores annunci»
qttc já es.ão completamente resolvidas
amistosamente todas as divergências
quo haviam surgido entre o governo
grego c os aluados a propósito do des-
embarque dc tropa3 da "lintcnte ** cm
território hellenico.

Pelo accordo agora celebrado a ntu-
tralidadc da Urccia fica absolutament»
assegurada.

A GUERRA NAVAL

ILEGÍVEL

Ainda o torpedeamen*
to do "Sussex"

Londres, 15 — (A. A.) — Sabe-.
se aqui que a Allemanha já cotnrauni-
cou A «Hespanha que o Estado Maior J_i
Marinha de guerra reconhece que foi
um submarino allemão que rpctteu »
pique, por meio dc torpedeamento, o
vapor Sussex, pertencente ú mariiui»
mercante hespanhola.

Eni a nota enviada, a Allemanha «iií

que esse faeto se deu por equivoco do
commandante do submarino, o Qual vao
scr devidamente punido. E quanto cm
si o governo allemão dará todas as es-i
tisfaçces, bem como as r»paraçüc3 >-,!!.

a Hespanha pedir.
Nessa nota a Allcnianha refere-s-i

tambem á norte do macs'ro Granados,

pro.mettendo u~.a irideinmzação aos seus
filhes.

... /
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DEJHKS

O AMAZONAS PERAN-
TE A COMMISSÃO

DO SENADO
Conforme se fizera annunciar pelo

Diário do Congresso, a conimissão de
IPoderés do Senado reuniu-se liontem,
ás 2,30, 11a sala da bibliotheca, para ou-
vir os inlcressado3 no pleito realizado
no Amazonas em torno da cadeira sc-
natorial vaga por esle Estado.

Sob a presidência do sr. Bernardo
Monteiro, estiveram presentes os sc-
jiadorcü João Luiz, Luiz Vianna,
Abilon Baptista, Walfrido Leal, Alen-
car Guimarães c Rayiuuudo de Mirari -
da. Como este ultimo se demorasse, o
presidente consultou a commissão sc
devia dar inicio aos trabalhos sem o
representante alagoano, quc é o rela-
tor das eleições. Tomando a palavra, o
sr. João Luiz opinou nue, ao menos, se
.recebessem os papeis c demais do-
cumentos do candidato coiilcstante,
cujo procurador ali so achava com o
prazo csgõlado, Este prazo era fatal c
não poderia ser protelado sob o pretex-
to de que o reialor não comparecesse.
Approvada a idóa, o dr. Saladíno Gus
ntão, advogado -do candidato Ucl-.óa
Kodr.ücs, ia fazer a sua entrega e já
o sr. Ilcgo Monteiro, candidato diplo-
mt.ilo, havia- pedido vista nos termos da
lei, quando entrou o sr. Rayiimiido, que
foi abrindo alas entre- a assistem
cia curiosa com a sua iimncnsa barri-
ru. U sr. João Luiz tornou a pedir a
palavra c levantou unia preliminar'.
Autor da reforma do regimento da ca-

nessas questões eleitoraes, acha
t-eiiador espirito-santense quc o sena-
dor interessado nas eleições de um Es-
tado c membro da conimissão de pode-
rc. podia discutil-as c votar no seio
da mesma conimissão. Não comprehen-
dia como não pudesse algueni intervir
mini assumpto para csclarcccl-o, ciulio-
¦ra pudesse mais larde concorrer com o
seu voto -para deliberai, em definiu-
vo. O regimento prohibc que o sena-
drir por um Eslado seja relator das
eleições oecorridas no mesmo, mas
essa prohibição não vae ao extremo de
vedar ao mesmo senador o estudo dos
papeis a cilas referentes. Querendo que
isto se .resolva logo em abslracio, pro-
.poz á conimissão a preliminar «'..- se sa-
her so o seu membro podia formular o
seu «olo como qualquer collc-.. que
uão fosse o reialor. Se tinha o direito
('.e votar,' era lógico que tivesse, com
1 .is razão, o de estudar. Foi lem-
brado que n conimissão não assistia o
direito de reformar o regimento. Pdsia
a volos a preliminar, rejeilaram-na os
•rs. Abd-on llaptista o Alencar Guima-
rães, acceitando-a os srs. Walfrido,
!K i.v.minlo, Luiz Vianna c o seu aitlor.

O sr. Bernardo Monteiro deu então
a palavra ao dr. S.iladiiiò Gusmão, para
contestar o diploma de senador pelo
Amazonas, quc apresentou o sr. Rego
Mi.oleiro. O procurador do sr. Uchôa
.Ulidrigucs começou por solicitar quc lhe
fossem entregues ali o diploma e ou-
tros documentos do competidor elo seu
constituinte.

Leu. depois, a sua coulostação esori-
pia, quc se pódc dividir em tres par-
tes:

-- A biogranhia dn sr. Uclióa

Na Gamara
Commissão especial de

Código de Águas
A sessão, honlem, da Câmara, foi pre-' sidida pelo sr. Astolpho Dutra, secre-

tariado pelos srs. Costa Ribeiro e Ju-
venal Lamartine. A' hora regimental
compareceram 6: deputados. A acta da
sessão anterior foi a.pprovada sem ob-
servações. O expediente lido constou,
além de vários -telcgrammas do Espirito
Santo, que inserimos noutro local, dc
um officio do Ministério da Viação,
capeando a copia das certidões do tem-
po de serviço do funecionario Alarico
Brant; officio do sr. Henrique Valga,
renunciando o logar para o qual foi
eleito na conimissão de Constituição c
Justiça; officio do pseudo Senado ala-
goano, rcmeltcndo documentos relativos,
á supposta dualidade de . poderes em
Alagoas e conumtnicando a eleição da
sua nova Mesa. e unia moção pedindo
ao Congresso Nacional para resolver o
caso constitucional de Alagoas.

Na hora do expediente, o sr. Ra il
Veiga coniniuiiicott. que, apezar de não
ter ainda comparecido á Câmara, se
acha prompto para tomar parte nos tra-
balhos parlamentares o deputado flu-
minense Teixeira Brandão.

Seguidamente, o sr. Alvará Botelho
endereçou á Mesa ttm requerimento ver-
bal, solicitando a nomeação de uma
conimissão especial, para ultimar os es
tudos do Código dê Águas, começado
c-iti ioi-'. no qual trabalharam esclareci-
damente os srs. Miguel Calmou c Celso
Bayma.

O presidente ficou de consultar á Ca-
mara acerca do requerimento articulado,

que não pôde fazer no momento por
falia dc numero. E por essa mesma ra-
zão c porque a ordem do dia constasse
de trabalhos da commissõts, fui a s.s-
são levantada ás 2,13 da tarde.

O ministro da Fazenda declarou ao
seu collcga da Viação que, con forme já
foi deliberado, o pagamento de venci-
mentos dos funecionarios addidos da
Uc partição Geral dos Telegrapiios deve
ser requisitado men3_lmclne.
¦¦¦—--- ¦__ «t^Hl^m-lm*^- — .¦—.— ¦¦—

A IASTRCCÇAO MUNICIPAL

A escola de D. Clara
ameaçada

de ser fechada
A propósito da local quc inserimos

liontem. sob a cpigraplie acima, rece-
b.-.nis- a seguinte carta;"Directoria Geral de tnstrticçã. Pu-
blica, Di_.ri.to Federal, 16 de maio de

.ifi — Sr, redactor do Correio da
Manhã. — Não fos.es.bem informado
ao redigir a vossa local de hoje, solire
a escola de D. Clara.

Não é verdade que so pretenda fo-
char ou definitivamente remover essa
escola paia outro local.

Substituindo, nccidcntalmçntc* o meu
collcga do Hi" districto, visitei nos ulti-
mos dias do mez passado a escola de
D, Clara, qr.c encontrei funecionando
cm niás condições hygienicas, por abso-
luta falia de agua, visto como o predio
não possuo a indispensável canalização.

Providenciei para que* fosse a pro-
príelãria intimada a canalizar agua para
o predio. ultimação que foi feila ha 15
lias. Visitando pela segunda vez aqttel-

Ia escola, verifiquei que a proprietária
havia descarado em cumprir o com

BILHETES DE MINAS

A SITUAÇÃO DO NOR-
TE DO ESTADO

Minas Novas, maio de i_.i_. — Nir.-
gttem se «dmire de ouvir dizer que
pelos sertões de Minas vive-se cm ex-
trema pobreza, muito embora a nossa
situação_ seia apparenlcuiente de fartu-
ra e até. mesmo de desperdício.

|E* uma pnra illusão; mero ef-
feito do ponto de vista de quem está
fóra do nosso meio, observando estes
fados. Ií' claro qtte me não refiro á
totalidade dos habitantes. Se não te-
mos reis do aço ou. do ferro, todavia
ha entre nós quem escape á grande
maioria, porque a maioria é, de facto,
pobre e de pobres sem recursos.

Dir-se-ia que, num logar onde a na-
tureza _ tão pródiga, existe muito mais
gente sem recursos do que afortunados.
Entretanto o paradoxo não deixa de
ser uma realidade, aliás dura c amarga.

Aqui, no norle, por exemplo, o tra-
balhador de enxada ou o pequeno la-
vrador ganha 500 réis por dia. e o
mais interessante é que elle o não re-
cebe: —. troca-o oor cal, panno e 011-
trás mercadorias.

K' lógico, portanto, que num logar
onde o homem dá uor cinco tostões um
dia de sua vida é porouc precisa c
tudo ali é mesquinho, c, naturalmente,
medido por esla fluía.- Demais, não
sc permutam mercadorias entre nós; é
muito raro. Geralmente prefere-se o
trabalho manual- -porque ha sempre
falia de braços o ninguém gosta de
trabalhar, mormente dc enxada.

Vem dahi a razão de, r.ão raro, os
celleiros estarem cheios e os seus do-
nos expostos ao frio e, ás vezes, co:n
fome.. ;

AssinY vão-se atulhando o; paióes,
que por fim acabam sendo devorados
pelos -msecto.; ncr falta de quem os
queira comprar, porque tudo corrobo*
ra para «ue- as riquezas fiquem esla-
gnadas; sendo o principal íactor — a
falta absoluta, de meios de transporte-,

luilre o.s rios Jequitinlionha e Aras-
sualiy uiedciá uma faeliá de terra fer-
tili-snnã, com abundante
Quer ns chuvas o__i.il

Para a prtmeira eommnnhão
Roupas para meninos, sortimento completo e variado naA TORRE ES
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O novo Sub-secre-
tario do Exterior VIDA POLUA
A*. . e pouco da tarde dc- liontem ÜS Op])OSÍCÍ01tíSÜI (lO PC-_a„.bllCO

tomou posse do cargo dc sub-secretario A _ .
das Relações Exteriores o dr. Luiz

il localidade dos presidentes dc promisso que assumira po:
conselho que diplomaram o sr. .Mon
teiro;

_¦-— A fiscalização do pleito pela poli-
ria amazonense,

O perfil histórico do sr. 1'chõa limi-
lóu-se ás lições (pie o- mesmo ouviu de
llenjainin Constant o á amizade que ao
dito candidato dispensava o fallecido
gertcral Francisco Cllyccrio. Recordou
1. procurador como e porque o chefe
paulista sempre insisliu com o seu con-
Htituinte para vir para o Senatlo. Obe-
«ieceiielo aa ordens do seu partido, dis-
poz-se*a entrar no pleito,

Analyzaudo o diploma do sr. Rego
Montci-ro, estranhou e admirou-se o
procurador do ter sido o mesnio c:;pe-
(lido por presidentes de conselhos
cujos mandatos já se achavam extin-
cios. A esle respeito, leu vários arli-
fins da lei c trechos dc jornaes ama-
-.acuses. Apoiado na fraqueza moral
«Io juiz federal substituto do Am. zonas,
disse o sr. Saladino, o conselho muni-
cipal do Manáos commotleti a indigni-
dade dc sanecipnar as fraudes dos go-
veniistas. para o que chamava a atten-
ção da conimissão. Referindo-se á ttlli-
ma parle do seu trabalho, o dr. Sala-
«lino- peroron, expondo com certa em-
phase na sala as violências soífridas
p-los adversários do governo. Disse
que ali a garantia individual quando
não ó tininiylho serve apenas para
tornai* mais poderosos os amigos da si-
Inação. A conimissão bem sabia quc.
quando a policia dc 11111:1 terra pleiteia
1:111a eleição, só o governo lem direilo
o yolo. Ainda assim o sr. Uchôa foi
eleito, pedindo para elle o reconheci-
mento do Senado.

O sr. Rogo Monteiro, candidato di-
ploiitaiTo, pediu a palavra. Ainda bem,
disse, que o pae não repudiava o desti-
no do fiiho. A eleição (!o seu compe-
tidor era unia fantasia do seu genro,
seu advogado ali presente, l.lle plane-
jár. a idea c conseguir, que o sogro
a realizasse. Ali eslava dando a ulti-
ma demita. Duvidava da intervenção
dn faileeido general Glycerio, admiràn-
do-se de ouc os seus documelilos resis-
isseni ao exame minucioso do dr. Sa-
ladino, r-ue a elles se tinha atirado com
a inipicdadc de uma traça. Atitlieuti-
cos «mio eram, os papeis resistiram e
cc-scrvaram-sc Íntegros. Pedia ou,
anlcs, renovava ao prcsidcnle o seu pc-(lido de 2.| horas para rebater as alie-
gacões do procurador do seu coutes-
laníc.

Deferido o pedido do rr. Kego Mon.
leiro, fo; encerrada a reunião, rescr-•ando-se o caso do Districto Federal
para hoje.-in frn > !*___¦ —__»

une.lio
de seu procurador. Ií nãõ podendo con-
titular a escola a funecionar cm tal
situação, delcruiinei, de accordo com o
sr. dr. director da Instrucção, a trans*
fercn.ia provisória daquella escola para
o predio da eslação de Madureira. onde
desde muito funcciona uma escola 110-
cturin.

F.ssa transferencia foi, porém, de ca-
racter provisório, tanto assim que o
predio de D. Clara não foi dUvciv
.-lado, aguardando-se, apenas, para fazer
voltar, a escola, que seja cila abastecida
de agua.

Aliás, sr. redactor. essa mudança
não trou::.: aos alumnos os graves iu-
convenientes a que a vossa local se
refere. A distancia do .predio da c.ta-
ção de Madureira ao de D. Clara é
dc monos de um kilometro, podendo ser
facilmente vencida cm 5 minutos, como
eu próprio pessoalmente verifiquei.

Agradecendo a publicação destas li-
nhas, subscrevo-me, amigo, att" c crdo.,
Alfredo Casario Alvim, inspector esco-
lar do i.j." districto*'.— -»»n—

manancia.es.
periódica.- sejam ou

nao abundantes, ha ..mpi-e boas co-
lucilas por lá. Se o lavrador, enlre-
tanto, não faz provisão de sal. no estio,
as enchentes desses dois rios cercam,
durante longos dias, as povoações; e fi
que acontece ó ludo ficar d-.en.-_bi-
do... Não -ha pontes sobre os rios e o
transpor:e eni canoas é, nessa época
difficiltimo e arriscado. Ate o sail...
O chlohircto de soePo, qtie é o corpo
mais abundante, uo l'iliverso, tem,
tambem, sua crise entre nós!..,

De lal sorte que, preso por ter ili
todos os seus bens. o sertanejo acaba-ciando tuna vida vegel.liva e confor-mando-se com a sorte a mie eslá con-
dcninado. O me:o acaba tiraudo-lhc aambição; fica. pois, estagnado sobre
qualquer ponto de vista social. Mis
porque nunca progrid
fartura cheio d.

Orando razão
..tllriuar qtie :í _ l,_M1 ,,,,.,_,, h
necessidade. O s.rt.-in.i., .,"!-. d... I
tir
vezes,- o dono c soberano, porque anecessidade já não o estimula mais. Acul».. 11.10 ih.- cabe só, cumpre ntiraL-a,tambem, por sobre os nossos dirigentes
polttteos. que são os que mais"
abandonam, — J.,..,. n.» Roça.

lts comissões |tda Câmara
IRctmirani-sc liontem; já, pej-í pri-

meira vez, duas- das co__uiss_»ss;(r per-
manentes recentemente clcUdÊ'.' pela
Câmara. Hoje, outras'tres 5e :;.euttirão,
para o mesmo fim: cscol-ei*.'.,<)';'*_>resi-
dente de seus trabalos;. e amangí^mui-
to pro.avelmeiilivas ¦ cc.iiiiiss.a__,"'' res-
tiinles ficara» constituídas,- de íiÚSdo a
poderem funcionar, de .completo-accor-
do coni^ a letra regimental.Y ;,Y.

A primeira a rcunir-sc houtem fqi a
dc Viação e Obras Publicas, coiisti-
illida dos deputados Erasmo de- Mnco
do, Simões Lopes, Alaor Prata, Elpidio
de :Mcsquita, Pedro Luiz, José Paulino,
Uarros Penteado, •Autonino Freire c
João Pernoita. Foi escolhido seu. pre-
sideníc o sr. Alaor Prata què."huiir pe-
qücn.o discurso, agradeceu a distineção
da preferencia de seus collegas.

A segunda a rètuiir-se foi a de Poli-
ção c Poderes, composta uos srs. La-
mouiiier Godofredo, Pereira Draga, Ro-
drigues Alves, Luiz Xavier. Netto 0'm-
pello, ffernieiiegilílo Moraes, João Ee-
nicio e Luiz Carvalho, havendo uma va-
ga em couscqtieiicia de renuncia do sr.
Octavio Mangabcira. Para presidente
dessa coTi.mi.sãb foi escolhido d' sr.
Laniounier (iotiofredo.

liojc, devem reunir-se as commissões
de Constituição e Justiça, Finanças e
Diplor.u-cia. Para presidente da pri-
meira, ha dois nomes indicados: os srs.
Prudente de Moraes e Cunha M.-.chaelo.
Provavelmente, porém, o escolhido! será
.este ultimo, etn vista de sa acharem
ainda ausentes 03 sr„- Mello Franco e
Ciouçalyes Mata. Xe-t.a commissão ha,
cm ¦(¦orise'_i!er..c.'a da renuncia liintcm
for.iulaJ.i pelo sr. Hc*nr»nue 

"Valga,

uma vaga. K' muito provável qiie.a vá
occup.tr, poc í!e:ilfrnag..o do sr. Astplpho
Dutra, o.sr. Pedro Moacyr.

As previsões alé hoje yulgfãngadas
acerca da (litstríhuição dos orçqmeiHos,
na conimissão de Finanças, são*.dl vc-
rificação mais quc duvidosa. E' íquasi
cerio^ que o sr. -Antônio Carlos i seja
reeleito presidente dessa commissão. O
sr. Carlos Peixoto será, pódc-se aífir-
mar, escolhido mais uma vez para rela-
tar a receita. 0_ sr. Jtistihiano dc Per-
pa novamente terá" a seu cargo -o, rela-
torio elos créditos; o sr. O.tavio Man-
gabetra relatará .ou o orçàmehtói da
Marinha, ou o da Gitèrra ; o srYMcniz

Marlins de Souza Dantas, recentemente PartM. Republicano ConscnTidor apresen*

O QUE HOUVE, EM RESUMO
lA* hora regimental, apenas se acha-

vam no recinto cerca de 2.| senadores.
Ligando interesso á ordem do dia, que
devia ser votada, a Me.a entendeu ouc
devia esperar mais dez minutos. lis-
coou-sc o tempo e a lista da porta re-
cebeu o reforço de mais cinco dignam-
rios. O sr. Urbano, então, apertou os trabalham naquella casa

nomeado para aquelle alto posto. I '¦¦•¦' ° "K|,<* «'» "• Gonçalves Pereira 011 o

A solciniidade do acto effcctuou-se'do sr. Joaquim Bandeira rara a deputai, o
110 salão da sub-secreiaria, ás 4 i|_ da pelo i° districto, c pelo ;" o do sr. João
tarde, perante os directores geraes _c U. Oliveira,
todos os chefes de secção do Ministério § >;; $
do Exterior. A transmissão do cargo I,- _,,
foi feila pelo dr. Gastão da Cunha, El*a O (fit) qUerM O ST. ElOJ\..
que pronunciou algumas palavras apre-1 __ p_.
sentando o seu suecessor aos altos fun- „ . . ., ,
ccionarios do Ilamàratyi O dr. Souza j l"™9 • referindo-se ao desmentido da en-

que-|

Sbdr ou um desses dois. ou o orça-
...gricultura, que o sr. Albertovive na ! mcnlo dn

miséria,",. Maranhão rejeita.' Estu ficará, ao quccye o economista eu | parece, com o relatório do Interior. O
a civilização nasceu da 1 sr. Augusto Pestana terá sob os seusO sertanejo não sabe. .íiidados o orçamenld da Viação. 0"st*.

.'¦;'¦¦-¦¦¦:¦' cl terra dc (iue elle. ás.| Cincinhlo Braga será indicado para
cuidar das tarifas e o sr. Galeão Car-
valhal fciaiá com o orçamento da B_-
zcnda. (> sr. Balthazar Pereira comi-
uttará relatando o do Exterior, fiean-
do, por fim, o sr. Barbosa Lima ou com
o orçamento da Guerra, ou com o da
Marinha, cxacttimente como o sr. Octa-
vio Mangabcira, caso o sr. Moniz So-

Al..*i-.i 1 . ¦_. .. I '•«'" Sc-Ja':' Je 'act°p designado para abitola cio ramal de Bello i Agricultura.

tyiupanos e declarou aberta a sessão,
com a presença de zg senadores, etc.

0 sr. .Mctellp leu a nela da sessão an-
lerio»*, que foi approvada sem observa-
ções. O sr. Pedro Borges deu conta do
expediente: telegraininas; do sr. Mar-
condes. _presidente do Espirito Santo,
coiniumiicaiülò haver sido reconhecido
c proclamado seu substituto no governo
do Estado; do Congresso governista ali \existente, commuhicaiido ter-se reunido -
e reconhecido o senador Bcrnardino i
'Monteiro como futura prcsidcnle: elo
outra Congresso opuo.icionisía, avisatl*!
do (iue havia reconhecido e proclamado í
futuro presidente o sr. Pinheiro Junior;
dos deputados inarcondistas. protestan-'
do contra 11 reunião dos seus collegas,
opposicionisías; «t do próprio sr. Mar-
condes, quc continua a não sc confor-
mar com a Assembléa que o não apoia,
áppellandp para o Senado e para o
chefe da nação. Foram Milos vários ou-
Iros tctegrainma'., de diversos governa-
dores de Estado, congratulándo-se com
:i .passagem da data dc .ij de maio.
Não houve pareceros. O cr. Mendes de
Almeida fez nu discurso, cujo resumo

_a

Dantas agradeceu as expressões
para com elle tivera o embaixador Gas
tão da Cunha c terminou dizendo que
esperava de todos a mesma dedicação
:.c serviço sempre revelada pelos que

Terminado que foi o acto da posse,
o tlr. Souza Dantas começou a receber
os cumprimentos pela sua investidura
de siib-sccr.rarto.

Até á hora dc partir para o Palácio
do Cattcto,. s. cx. não havia ainda or-
ganizadó o seu gabinete, o quo fará
hoje.

—«-»-_«» —

amos cai outro local. N'a ordem do
ili, verificou-se não haver numero para
.s yotaçÕçs, levunuuido-se a Sl__.í,o.

O minisíro r]o interior pediu ,.o seu
cotjcga (io Fazenda a entrega, no The-
souro Nacional, ao thesoureiro da So-
ciedade de Ccograpliia do Uio de Ja-
neiro, da quantia de 10 :oc,o?ooo. da
subvenção rcí-i-cnte ad exercício de
1915, concedida áqttéüa sociedade-.

 ' ¦¦¦•i*_a««-<>*<a& > j____» 1 ^«„

I'I-;íiA 1X1AVC1A

Congresso Ameneano da
Creança

nos

A CE-TÜAL DO URASIL

Horizonte
Confcrcuciou hontem com o ministro

Ia lia-eiula o director da Ce.nlnii do
Urasil. Versou a conferência sobre ocredito de 4.200 :ooo$ooò, concedi-!.)
para os trabalhos de construcção da bi-
tola larga do ramal de Bello [[orizon-
te tendo o dr. Arrojado Lisboa solici-
tailo ao mmislro da pazenda n seu att-
xiho para a breve execução desse im-

I perante melhoramento.
¦-«-1

. Bfcj— il 1 ¦ -
O prefeito recebeu liontem visi;as. dc

cumprimentos do dr. Tavares ele tira,
ministro da Viação, e Antônio» Cados,
leader, «Ia maioria da Câmara dos
Deputados.

LOR D Cigarros;
de corliç.i,

brindes. Lopes. Sá S Comp.

ponta
para
com

Assumiram hontem, respectivamente,
03 cargos dc comniandante (lo deslroycr
Rio Crande do Norle. o capitão de cor-
veta Luiz Clemente Pinto, e o de ini-
imediato do cruzador Barroso, o^ capi-
tão de corve-la Dttrval da Costa Guima-
rã t: s •

instantanSí"

OS E.VlllK.IClOSFI-VDOS

As m-ovl-fiicias do ili-
1-t'i-lnr «In Despesa

O sr. Jovita Eloy, director da Des-
pesa Publica, rcconimendott aos chefes
elas i"^ e _" suli-directoriiis da Despesa
que dèm preferencia ao andaipenlo de
processos do despesas relativos ao exer-
cicio dc 1913. a encerrar-se 110 dia 31do corrente mez, ele modo que todos os
processos possam ser enviados ao Tri-
bunal de Comas alé o dia 25 do cor-
rente, devidamente despachados pelo
ministro da Fazenda.

Dando cumprimento a uma da. remo-
delações do nosso ensino niuiucipal,
feitas pelo dr. Azevedo Sodré; quajldo
director daquelle departamento, ofd..-
non s. cx. ao seu substituto que" pro-
vi-lcne-ie para que
colas . primarias
acompanhadas..das'
ras, o Aquário da Quinta da Boa*1V__.
onde tomarão explicações sobre a nossa
fauna niariiiiiia.

..!,!..u-.tiu.is das y.es-visitem, em .firulas,
respectivas professo.-

ASADVOCACIAS &
ADMINISTRATIVAS

Rio, —191

Pires l'er: Dcnu

O cruzador Barroso, sob o commando
do capilão de mar c guerra José Li-
bania Lnmciiha Lins de Souza, partirá
do nosso -porli', para a Trindade, alé
sabbado próximo, levando a seu bordo
••' expedição comniandada pelo capitão
(ie ciuvcta Joaquim Ribeiro Sobrinho,
encarregada ile gunrnecer aquella ilha.

Oip!ofii».oia

Joaquim
Piauhy...

Rosaditilto c barbado, pára cm .'.--na rua
«Jo Ouviilor, afim (ic coutur-^os .: sua luta
destc3 ultinios icnipos ecuira o Sr. FcÜx
Pacheco, contra o Sr. Antônio Cario-, Con-
ir.-! o Sr. WeiiccsÜo, contra .'...__ _ contra
todos.

O caso desse homem _ rcalmcnlc d. mui»
to interesse. Trala-se duma grande, pode-
rir.ii.os ir.c.*.!;io Oizer cxtracrtl.ii.iri:í. aclivida-
dc [icüSün!, mas atjsoluiainctite iicyativ.i deu*
tro do Parlamento. O ar.::o passado, 11a
..iscus-ão dos or«;a:iic:Uo3, Iiouvc dolj paes
da j.iíri._ que sü notabilizaram pc!a maneira
Jc3_.i_l.ui,. como apresentaram emendas no
respectivo 'projecto; e for.im o pro;>rto
Sr. Joaquim Pires e o Sr. Vicente Pira-
fâlic. Quando os £'.t:icc:o:.;iilca da Secreta*
ria acabaram de catalogar a"- referida-
cmeiulas, eibs andavam talv

Como são tratados os
aüsiiiães na França

II (Ml.. —s
Interessante

:— Xo OKI.OX
«: tle acliialiiLiile

üm.. xoTiCL. A(ii;.\i».v\i:ri
Jiliisien pnra os jardins

uttl.licos
O prefeito, attcndcndo ás constantes

reclamações do publico e da imprensa,
determinou tio dr. Julio Furta.lo que.
rm si-u nome, procurasse ns ministros
dl Guerra e el.i Marinha, coiumandaiiles
da Brigada Policial o d» Corpo de
Bombeiros e pedisse o sru concurso
para que nos jardins públicos locassem
as inusic.ls dessas corporações, ficando
assim estabelecido o programmá: Do-
mingos: Quinta «Ia Boa Visla, parque
da ])rtisa ela Republica e jardim daemendas, citas andavam talvez em quatro- "? P™v» oa «cpuonca e jarilnu d

eenlas. Ari.rovad» o projecto, o _r. Pi- L.lo".:1 - Içrcas-feiras: praça Scrzcdoll
agibe teve vinte oor cento th se., traba- | ^'P^. /. 

"C;.lc:ll'.'l.n.;'-'„ - c ^J™

A bordo do Veslrls, s.*;;itc hoje para
Xova Yurle, don le parlir.í para a V,--
ii'.*ruela._ o ilr. Carlos ele Roslans Lis-
bon. primeiro secretario de legação e
mie vae servir coiiin encarregado de

ano-

Aogocins uaquelle pai,:.
--• Desceu deíinilii nicnfe de re!

poiis, acoinpr,tihado dz sua cs;ids;i,
(ir. Pedro l.rasmo .Cailorda, cucar

'nio (le N"egocios do Uruguay

O dr. lYi.-iuo Cailorda '.ci
fttitos no Metrópole Hotel.

—- Por ler dc parlir fiara a Europa, |' .:: (ie assumir o seu nos:., na lega- i
«.'.«• do V.rasii em Londres, foi dispen- |.-i-.lo do ..argo dc sccerlario da Cnr.i'.ni_-
: -•) Internacional dc Jtirisconsiiitos. quc-.-••(•eu,alé então uo Ifamaralv, o ilr.
i: i> .o Rangel ele Castro.

giue trvL* vuite ['
Uio a?rovt;i!aiIj ; o do Sr, Pires, c-.se foi
integralmente rejeitado...

A propósito, conta-se o rr;,;-t':::e f;-.:t!.
quc prova quanto é grande a mi vontade
da Câmara paru coni o rcprc-cntaute do
Piauhy :

A certo pr-jcc'*! aprcãcntára n Sr. Pires
•atua certa entenda. Na hora da votação,
r. Tridente annunciou a emenda como ten*
dc sido npi-r.»...ia. Ouvimlo ma!, e j_tgai_*
do que o que sc dera fora o contrario,
o autor da dita rcquere-i vcrf*;cação da
votação. A Câmara, tettílo a sua attenção
voltada ;-..a esse inciJcute ttgintcntal, c
Tcrificaniio q-.-.e se tratava dema emenda
do Sr. Vires, modüicou instantuncauieiitc a
sua resolução, semi.] a emenda rejeilaela...

A tanto vac o cífeito- nenativo do inte*
rcíse iio Sr. Pires por quali-|-,icr a.-it.tt:;.;.
no Parlamento.

Agora, elle promclt. ilcrrnii.-.r o Pr. I'c-
lix Pacheco 110 Pialih;-; o- Sr. Antônio Car-
los cm Míaas e o -:. \Ve.içciláo nu Cat*
tete. Parabéns .. iodos. — Piioto-Amadoií.

quintas-feiras: pavilhão de Regati
li'.>'afogo) e jardim Affonso r.u-.ia.

Deputados envolvidos
no caso escandaloso

da "Standard OU"
O caso escandaloso da Standard Oil

teve repercussão liontem, na Câmara.
.üois deputados dclle sc occiiparatu,
procurando ambos defender-se das ac^

i cusacões que stiblinhadainente 011 cnm
1 a máxima franqueza lhe. foram enderé-
;cadas.

O sr. Pereira Braga, que foi o pri-
j nieiro a pronunciar-se, á bora do Cx-
i pediente, começa declarando que, pão
! porque devesse, deante dos. seus eolle-
i gas, (jiiu ha oito annos o conliL-cem,
I tomar em .onside. :..".o a ealtintiiia (pie
| o envolve ein negócios da Standard
1 Uil. mas como sai sfação ao púlMjco,
I occupa a Irihuna para offerecer; contes-
| laçtio aquella calumnia. lim se.uida,

assegura ijtie nunca teve qtiairfuçç ,rc-
laçãn com aquella einnresa. Nunca' se
envolveu cai negócios seus: nunca pro-
curou qualquer ministro para ar.tp.i-
nil-os.

Tratava-se, pois, <le uma çaliimniainsubsistente, á qual, entretanto, devia
oppór o mais formal c termi.nantc
desmentido, que seria, depois, .St fica-
do pela resposta á carta quc d:rigtu"ao
ministro da Fazenda de enlão, sr. Ri-
v-adavia Corrêa.

O st'. Pereira Braga cotv.ittc rc-
afíimiando que tratava desse .-ssuntpio

Cunara embora estivesse convenci-
seus coIli-Sas

putação if-ju-

Como ii lemos nolcia-.lo, realizar-
sc-á em Bacilos Aires, uo mez de ju-
nho próximo, por oceasião das festas
cònimemorátivas do centenário da in-
dependência argentina, o 1" Congresso
Americano da Creança.

O -comitê nacional brasileiro, presi-
dido pelo dr. Moncorvo Junior, está
envidando o melhor de seus esforços
para que o nosso paiz seja eon-tligna-
mente representado naquelle certamen

- Alem dos nomes já publicados, adll.e-
riram mais r.o Congresso os srs.: sc-
nador dr. L. Gonzaga Jayme, dr, Álvaro
S, L. Pereira, dr. Marciano Alves Mau-
ricio, Aftoiiso Vizeu, dr. Arfiur de
Vasconcellos Veiga, dr. Kaul Camargo,
dr. I.enriiiuc Saniico, dr. Eugênio Fer-
reira, dr. Lcon 1'". Clerot, dr. João Ma-
chado c comnien dador Garcia Seabra e
foram registradas mais as seguintes
memórias:

Ur. Augusto Linhares — Cura da
gagueira e das perturbações dá voz e
da palavra tias creanças.

General dr. O. Thaiimaturgo de Aze-
vedo — Legislação industriai,

Dr. Javme Aben-.Vt.ar—A lepra in-
Cantil e vac-iiiantc.

Professor Ferreira da Rosa —O Col-
legio Militar do Rio de laneiro.

Dr. Zcferino de Faria — A Socicda-
dc Amante da Instrucção (Hv.òricc..

Dr. Arthur Vasconcellos Veiga —
Psyehologia dn medo.

Dr. Alfredo Ferreira de Magalhãe-* —
I — A protecção á infância ua Bahia,
e II — Desenvolvimento do ensina
mento da hygiene o da puericultura ntj '
-...cola, N01.U.4I.

En» todos os Estad.s do Brasil, por
incumbência do Comitê: Nacioual Bra-
sileiro, eslão sendo organizados comi-
tes éstaduaes, sob os melhores auspi-
cios, parecendo mesmo que algnilsiiian-.
darão condiglia ròpreséntação a Buenos
Aires.

Hoje, ás 3 i[j lioras da tarde, a com-
missão de membros do Comitê Macio-
nal Brasileiro c composto dos srs. dr.
Alfredo Pinlo. -encral Thautnaturgo dc
Azevedo, deputado Mário Hermes, tlr.'.eíerino 

de Fa-ia o úr. Fábio Luz, será
recebida cm audiência especial, pelo
presidente da Republica,

A mesma conimissão irá, etn segui-
da, afim dc soli.citar lambem o con-
curso dos poderes públicos á represen-
tação brasileira no Congresso de Bn
uso Aires.

«_.» oa> o a—

Na Associação Commercial
A conveniência da

prorogação do prazo
de descontos

A nova directoria ela Associação
Commcrcia. realizou liontem a sua pri-
íiièir.i scssSo ordinária, sob «_ presiden-
cia do dr. Pereira Lima.

A sessão este.e muito concorrida, 110-
tando-sc a presença dc todos os mem-
bros da directoria,

ü e.s-;icilienie constou dc elevado nu-
mero dc officios e telegraninias de fe-
licitações de diversas associações con-
gencres;

Terminada essa leitura, usou da pa-
lavra o sr. Affonso Viseu, que subtiiei-
teu á consideração da direciona uma
longa representação, que entende com o
facto de cilarem sendo convidados os
nccionislas do Banco do Brasil para,
cm assembléa geral extraordinária, de-
liberarem sobre a proposta elo repre-
seiilatite da Fazenda Nacional, refereu-
te, á conveniência da altcraçfio do ar-
tigo dos estatutos que fixa ern qu.Tro
mei.L'9 o prazo máximo *.ícs dcs.ontos.

A representação encarece 
'as 

vauta-
getis dessa iiie.üla, para o conunercio,
industria e lavoura, e pede, a interven-

i ção da Associação junto ao governo,
para que tal providencia seja amparada.

A Ka_.*..-_,., argumenta a representa-
ção, é a principal accionisla do Banco,
t* na i.sscml>léa extraordinária ;t votnçâp
será feita "por capital", cabendo um
voto a cada grupo. Tanto vale dizer
ente eslá na dependência do governo a
approvação ou recusa, pela assembléa,
do mil alvilre do augmento daquelle
prazo de quatro para seis mezes. Esse
augniento beneficiaria não só ao com-
mercio c ás classes industriaes c agri-
colas, como ao próprio Banco, permit-
lindo a este ainda realizar as operações
solidamentc garantidas, as quais aetual-
mente não .podem ser feitas pela exi-
guidade do prazo máximo para os des-
conlos.

A representação trata do recurso da

trevista qúc a «ni dos seira rédactores con-
cedeu o d,-, liloy dc Souza, diz : "O quc
escrevemos- ioi a ma.5 íiel interpretação das
ixihvr.ip do senftdòr 'Eloy -de «Sonza, e
desafiamos uma contestação formal."

* »:t tf.

As vagas dos srs. Cardoso de
Almeida c Caudido Motta

S. Panto, 13 (Do correspondente) —
Diz se uas rodas políticas qce foram con-
vÍí!íu1ú3 oj ses.. ..Fernando Prestes c Pad.ua
Salles para sitCsittiitos dos srs. Cândido
Mott.i e Cardoso dc A!:i:_uU na bancada
paullst.. dà Cantará dos Deputados, sendo
quc 11111 delles seria designado para "lea-

der", «Todavia, ita.la de positivo c-tá rc-
solyido, isto é, ignòfa-se se çllés acceitam
a indicação. Si sc verificar esta. Iiypothe-,
se o cajfüao Kotíolplro Miranda irá òecupar
uma dfis cadeiras vagas v.o Senado esta-
jdual. U ijíie é íóra de duvida porém, é
que cs clicfc3 politicos paulistas continuam
empenhados em mandar para a Carahrá dos
Deputados dais veteranos com responsai»-
lidade r.a sÍtuaç_o.

A GUERRA

Notas e JmprassOes
AS DESPESAS DA GUI-RRA. —

Os parlamentos dc todas as nações bel-
1 _terante3 discutiram recentemente a
importante questão do nervo da guerra,
o dinliciro. Todos os ministros das íi-
uanças prestaram ás. câmaras largas in-
formações sobre a situação de cada 11:11
des paizes que cllcs representam, as-
sombranelo todo o inundo com as cifras
dos gastos diários para manter a . u-, rra.

Para sc avaliar a importância do as-
stimpto, basta quc se saiba quc, d.- tini
lado e outro, isto é, entre todos oi
povos em armas, o gasto diário de
guerra, ascendente em vez de desecn-
dente, c calculado em 500.000.000
francos (336.400 contos), assim divt-
didos:
França. .....
Inglaterra ....
Rússia,
Itália .

71.300 ipooSooo
53.475 :.opo?oog
35.650 looçÇoou
,-)-•• o _ iOooÇooo

Total da. quádrupla
alliança I9a.s»o:ooó?ooo

A'.l« nianliã, Áustria,
Búigàrià e Turquia 163,990 :òoo$ooo

As elütyões cariocas, no Seriado
A -conimissão venficadara de pock*rcs do

Senado rçutie-se hoje, ás 2.3a da tarde,
para o-.vir .. leitura dei documentos do
caudiilHto coritcstaiite sr. Tliqmaz Dclpliino.

O trabalho do competidor do sr. Iriuc-.i
Machado es... dactylograpbado em 223 pu-
giuas e eonchte com o segiiiiiii- resultado :
Thomaz Delíiao, .-.t;.); Ir-iie-j Machado,
I.-I50 votos.

Appcnso ;í csntcslação 'propriamente cs-
cripta, ainda ha mn crande volume de do-
cumcntas ipie porsam interessar . coia-
missão.

EM FI.OltlAXllll-m.Ii*

l"ina anuncia do Banco
«1«> Urasil

Ao presidente da Republica dirigiu o
sç. l_milio Blum, presidente ela Asso-
ciaç,"io Commercial dc Florianópolis, um
telcgrainnta, em noine daquella aggre-
miação, cm que agradece a fundação da
agencia do JJanco do Brasil naquclla
capiral. providencia essa que diz con-
íribnir.i poderosamente para o seu des-
envolvimento.

mM » **IHMtw

GGf.DGi.ES DA GAMARA

na
do de cnliuin do-
dera credito aquella ia:

Grande Gommissão Poríipa*
ia pró-Faíiia

re*.lc:_.-.ios a publicação da
nota:"Sendo urgente liquidar as contas
referentes á conforencia ullimamciite
realizada no Jornal do Conunercio, a
tirande Conimissão Portugueza " Pio-
Pátria" roga novamente .._ totlos rs vo- |.*nlrando, ,,„,,.,,.ítaes a quem foram enviados bilhetes c ;,._¦
que ainda não tenham entrado com a
respectiva intporiíuiela, a fíii-za dc a

balou, cm seguida, o represcntánle
alagoano^ sr. Etisebio de Andrade.

O sr. Eusebio de Andrade começa di-
zendo quc, anles de se óecupar do
principal, assumpto que o levou á tri-

' íntna, precisa declarar que não co:r.p:.-
I reeer.i á reunia.) dos leaders, realizada

L.e na residência. do sr. Aslolplio Dulra,
I porque não tivera aviso. Aconilaillia,

porém, eni companhia de seus amigos
politcos, as m.-.i.iifestações da maioria
da Cantara, eu torno elo leader, cuja
renuncia não pú.e o orador aci-iíar.

no assumpto, «iue' o
ou a ocetipar

ra. ili/. o or.-i.i.ir

NA. PIIAÇA SAEXZ PIlx.V
Uma evenuça apaultaila

lior um auto
H Ptisseiando na praça Saenz Pena, nn

Fabrica das Chitas, o menor Alcides de
Oliveira, de u annos, foi apanhado pelo
automóvel n. 4.1.-

Ferido na cabeça, na orelha esquerda
e 110 inento, foi curado no Poslo Cen-
ral dc Assistência, rclirando-sc depois
para sua easa á rua Dr. 

'Henningcr, 
44.

O causador, do accidente, o impru-
deiité cliauffeur escapou á accão da po-lieia -,!o !/" distrkto.

***m » <¦» <i n— 1
VilVA-EVIlllA

Os autos assignados pelo
preff

Pd) prefeito foram assignados hon-
tem os seguintes aclos:

Concedendo licença: de 00 dias ao
guarda dos jardins da Inspeciona «le
Maltas, Jcronymo Emiliano, o dc 60
dias ao guarda Vicente Novelino;

Fraitsún-in.o o guarda Paulino Editar-
_.0....'l'l,",**l'Í'C5, ^^ ° logar de guarda

o guarda mu-
municipal de balança

Transferindo, a pedil
a attenção da Cama- | 

n'cipRl d.- balança Crestes Fonseca pt-.ta
tpó.s a leitura de , o '"'-'ir «!'- euarda municipal;

Deelarandc

reforma das letras; 
'dos 

usos e praxes
da praça e das próprias e imocriosas
necessidades dos respectivos negócios, e
firma, por conseguinte, que a dilataçáo
¦para seis mezcs do prazo máximo de
quatro mezes mais não significará que
uma lógica e natural adaptação dos cs-
talutos do llauco do Brasil, sobretudo
11111 dos principaes fins para que esse
estabelecimento foi creado.

Xão sc poderá objeetar, cm boa fe,
que a medida cm qtieslão importa num
relativo retardamento da rotação dos
ca-pilaes ao Banco confiados, porque
cila não prescreverá o "prazo de seis
mezcs", mas o "limite máximo de seis
mezcs", ficando, ao critério da directo-
ria, continuar a descontar a dois, tres.
quatro mezcs, etn Iodos os casos cm
que julgar desnecessária a concessão

] do limite máximo.
O interesse do Banco do Brasil, como

o de qualquer outro estabelecimento do
seu .onero — obser--;i a representação
— "consiste cm fazer o maior numero
du operações com as necessárias vanta-
gens é scurauça." Mão é de outra
coisa quc; na liypoíhcse, está sc co.i-
latido. 15, uo caso, cumpro ainda ter
cm vista que-, tratando-se dc irn» esta-
bekcimeiilo nue. .deve, por sua impor-
tancia; constituição c ligações com a
Fazenda, ser encarado como o nosso
Banco Nacional, a elle compete, mais
quc a qualquer outro, dar o exemplo,
adaptando-sc racionalmente ás condi-
ções da nraçti c ás da nossa lavoura c
industria, para poder prestar, conto to-
dos desejam, efíicicnte e constante au-
xilio á producção nacional.

A representação conclui: confiniido na
accão do chefe do Estado c do ministro
da Fazenda, até ond: deve ir a Associa-
ção Commcrcial na defesa do necessa-
rio augmento do limite máximo do pra-
zo dos descontos de quatro para seis
mezcs, trazendo ás classes produetoras
do paiz, na phase aetual, "em eme tan-
tr.s iniciativas se conjugam para a obra
do nosso reerguimento econômico, mais
tuna prova do sincero empenho com quc
o governo se vem esforçando para for-
laleccr essa obra e tornar duradouros c
estáveis seus promissores resultados."

Siibmcltido o assutupto á considera-
ção dos directores presentes, manites-
taram cm sentido favorável aos cons:-
derandos e fins da representação os
srs. dr. Augusto Ramos, Humberto Ta-
borda e Corn-lio Jardim. 1/oi s-ppro-
vada a proposla do sr. Dominsos dc
Pinho, para que a secretaria officiasse
ao ministro da Fazenda, nos termos da
••apresentação do sr. Affonso Viseu,
enviando tambem copias desse do-
etitiivnio aos srs. presidente do Banco
do Brasil c ministro da Agricultura.

Encerrada .1 discussão sobre essa ma-
teria, a directoria tomou conhecimento
do podido do Mus..*. Comniercial, pai'_
o concurso da Associação Commercial
.*..__ exposições-feira, que eslão sendo
organizadas pela commissão permanente
de exposições, as quaes, dentro do pra-
zo dc seis annos, trarão a publico iodos
os produetos brasileiros.

O presidente da Associação declarou
que iria estudar o assumpto, dc accor-
do com os interesses do comm_rcío.

ü.

— Então, Pereira ltrti.i, sc::-.|i.o . verdado
(,tie a Standard Oil to e'.cu de s3r|-cta um
conto dc réis ?

ali Tratas.- dura conto.,, da caro-— O
c_.in.j_.

café.
al-o, vira-=c o pi.'C*s c suja-

O Sr. Antônio Carlos pele
Quando vac te
lüc n calça.

— Dceididamnite — cor.mcnía eüe —
sou victima dos pires. Elles é que me h.o
sempre de borrar a pintura.

«!:¦ -:•:¦ t-
Ha Rrando scr.íimc.ita pela aiiãcncia do

Sr. Oe-tacilio Camará. As poltronas (Io re-
cmto estão íincio.as pcl_*> dis:urso3 do rc*
picsciitr.nte carioea.

H_<
A lilPKE.NSA -NOS ESTADOS

»»»ais umMina. tem
jornal

A imprensa do Eslado dc Minas Ge-
raes. acaba de ser _ enriquecida com  _,
mais um órgão de incontestável valor, i o Benjamim do regimento,
independente, feito como o são os jor- 

'

naes modernos."O Cainbuquira" tem como seu rcd.y
ctor principal o dr. João Toledo, bri-
lhante jornalista, que lia longos aunos
niilita na imprensa min-.ira, numa car-
rcira notável.

A' "O Canibuquira", desejamos vida
longa c prospera.

Fluminense F. C, "versusr

Palmeiras
o firaiiilc intitcli do football

Ver 11ÜJI0 110 OllKON
— AOXUAIil DADES. ^
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Cárcere privado ?
Apresentou-se hontem

ao 4° districto a sup-
posta victima

Algumas palavras dum dialogo sur-
prehcudidas ao acaso, e armou-se cm
torno duma familia niusitlmana a rede
dos nossos perspicazes agentes dc. po-
lieia dirigidos por um commissario o
seguidos da rcpoirasem. 15 o caso não
deixou de chamar attenção do publico,
pelo mysícrio em que estava envolvido
c por causa da sympathia quc inspirava
a menina turca de olhos negros c pro-
fundos, isolada dos seus admiradores,
para obedecer aos preceitos severos da
sua religião.

Mal chegou a denuncia ao delegado
do 4° districto, este ordenou quc Ar-
itiiuda — assim se chama a joven
turca — comparecesse á sua presença

Total diário 356.<|oc :ooóíooo
Esta sonim.i,- porem, não representa

senão um total approxiiuado, pois as
despesas variam muilo para os créditos
destinados a.s transportes, armas,, uni-
niíções, mudança de soldo, fardamento,
tíc. Se entrassem nesse calculo as per-
das de homens, os feridos ó os imiti-
belos (pie 0.3 economistas classificam
como "nieias-vidas", as pontes, as cida-
c',cs, os campos e as estradas de terro
dcstruiilas, o toíal das despesas s.ria
de assombrar.

AU-111 disso feriamos qtte contar o
que deixam de produzir por falia de
braços .03 campos, as fabricas, as usinas,
ou melhor o que se deixa dc vender e
o qtte se compra de mais ao estran-
í-eiro; levar-se-ia em couta, tambeiji a
carestia da vida, isto _ o dinheiro
que diariamente despendemos, comparado
com o que gastávamos antigamente, dif-
íerença essa calculada, 110 minitno, e:u
100 por cciiln. A depreciação da moeda
i outro faeior de ruinaj do mesma
modo a baixa da cotação dos titulos da
divida publica e oulros valores.

_ Esta simples nomenclatura é stiffi-
ciente para dar uma idéa do horror
cesta guerra.

-_r0_''-_!:'_?_N..r:T'''"F- ™ COM BA-
Tl-..\*n'. — Éramos cinco oííici.-tes re-
cprdantlo os camaradas que tombaram!
cinco que sabiainos o que é viver, de-
pois de haver estado próximo da
morte.

Decorriam .tranquillas as horas do
dia cm o nosso acampamento; lermi-
nados os trabalhos, quedavamo-nòs, en-
treg-.ics ás recordações que fluctuavam
cm _ nossa mente e se delineavam nas
espirncs de fumo dos nossos cigarros.

Xossa sala dc palestra foi installada,
em falia de logar melhor, na cozinha
de uma pequena herdade, cujos velhos
proprietários nos ouvem aquecendo-se
junto á chaminé.' Tic-tac", "tic-tac", 

repele monoto-
nanicnte o relocio collocado cm um doj
ângulos da habitação. Através o inato
azulado, que no ar flticluava, iam se
desenhando os semblantes dos amigos
mortos. Uma multidão de impalpaveis
visitantes invadira a nossa habitação,
onde sc detinham para logo ir-se apa-
«.•tudo a imagem, paulatinamente, até
dcsapparecer por completo.

Acaso seriam estas visitas o qtie con-
stitma a melancólica intimidade dessa
vigília; Ali estavam todos: os que dei-
iramos 1:0 Mame, os que cairam elean-
te de r.angcmar!-, os da Argonne, 03
do Artois, os da Clininpagne...
; Ali se achavam: II..., 0 cavalheiro•nacpcudcnte, 

porém nobre e fogoso;
M... chegado dos atiradores, nervoso,
agitado, com ns suas coloras c os sciu
caprichos de menino aminiado; D...,

tão enamorado de sua esposa, de
quem não falava nunca, mas de quemse recordava sempre; 1..., dc inl.ili-
gencia esclarecida, imaginação viva, ea-
Paz ele passar dan discussões mais sub;:»

mais inverasimeis pilhérias; ií,..,
:.--nnto, que 

'com-
mandava a sua companhia com a ,-iuto-
ndr.ue Je um veterano, apezar dos seus
vinte annos.

— Acredito que sc tratava dc t::n ra-
paz extraordinário, di_se O..;, quo as-
sistia á palestra até então silencioso.
Unde morreu elle?

—¦ Em Lorcttò, retorquiu V..., sa-
elidindo a cinza de seu ci.o.rro na pon.ta da mesa, o a historia desse rapaz
devc_ serconliccida.

| 
"Esse 

joven, começou V..., achava-se
c cama, cm conseqüência de uma en-
orse no pe que o obrigava a caminhar
om grande difficuliiadc. Ouvindo a

voí de alerta, nem o medico nem o
coinihanuanto puderam obrigai-o a per-manecer 110 leito. I.cvantou-se e ves-
tm-so; para poder calçar a bota, 110 pémachucado, teve que cortal-a e isso
feito, partiu para a frente de setts ho-
meus. apoiando-sc num pedaço de páo.assando por mim, quiz demonstra,
me, mim gesto, qno se adiava já cura-
do. A dór, porém, fel-o trair-se o, agar-
rando-se a um dos soldados, para não
cair, murmurou: — Bali! Não importa-;
ainda quc dc rastros caminharei.

Pobre moço! Conduziram-nos para o
barranco, que todos nós conhecemos
muito bem, cuja frente di para Ablain
aaint-Nazairc.

A artillieria allemã alvejava furiosa-
mente aquelle sitio. Tendo necessidade
de collocar os scus_ homens num logar
abrigado, o nosso joven avançou paraa zona bombardeada, em busc-i d_ um
terreno mais sc:;iiro. Ura dos _..rre:i-
tos. o que me trouxe o» documcnlos,
disse-lhe então: — Não vi por ahi,
meti tenente, olhe que o vão matar!
falle respondeu tranquillamento, sem se
vollar: — Nio tenhas cuidado.

Apenas avançara cincoeuta metros-,
viram-n o cur, do bruços, sem lançar
uni gemido, sem fazer um só movimen-
to. O sargento approximou-se então e
arrastpu-o dali. Tinha um fragmento de
mclralha na fronte, A morte fora in-

i .tamanca. Os projecteis caiam cm tal
j quantidade que- a companhia nüo pôdeiuí _« — ciíiiimiclc-.. i sua ínc.t ir>.. -,,-¦-t.«- .«- ("_«._,. t  ' * -

Honlem. lá foi ella, acompanhada de .cè0 ?,'•,._ ?J?2°J° itlLIT*^0'
seiii paes. para explicar porque se man- V.i^neíha.» 

' S da C™2
tinlia sempre escondida o com espesso
v.o a cobrir-lhe o rosto.

A policia averiguou que o Alcorão
manda que assim seja. Alé que case,
os paes querem que a menina cumpra
as determinações «lo prophela. Mas ha
unia duvida: neste caso pareço que o

directores do Museu Conimcrcial! Codigq Penal vae ele encontro ao ti

os

«aí^-CI*"«»»!_

fí-il ¦'¦"¦

0 ¦¦ i...
du Ouvi

oveis cn::.;.!^r
o elegante mostrt

iimlro Martins .

êiiviarem ti éle ca mcí*¦» r™,,»"«*io 
"n!:l no:a no l"^'"'^'' envolvendo o Ueelarando sem effeito o ácto de 4

na Ca, ârí 1*or,u.t.- a de :».»?« "..escandaloso caso da Sta,,- \f cor, ente que dispensava do loga?
e Industria, edificio daquella al'mli.a Ida"' 0,!' á"V." ::0 b1,»<J"-*- matutino | t--i«M!i..r de cnstuo Joaquim de Cas-
folha (-"' audar). na hora do c>:pedien- l,,,la caM1? «•«""¦"•ativa. Deve, coaitiuo, j 

''¦''">¦
1. .,,-..1 .,.,. ... 1., 1 I- .-.. . I "-na cxpreacio csueeia e ímuieiliatn :i "~ — "^-r^-<m-^nrm——

Xo nosso
(lisculc-sc
moveis ila

melo clotranfo
tom ealor ns

te geral, elas ,o horas da manha
da tarde.

*—¦-—-—— «»»--|*l»»*t-»-<rrft^*3>.^--»
TRATAMJÍÍITO 1>AS MO_KS

PRIiAS GIl.WDK.-t .lEDIOA.
(.Vii.s pnvsiCAS, 1'Elo i':*'i*i_-'.'IAMSTA
Dl*. Álvaro Alvim

moveis sen,
ario da Casa j
v t'., i rua

e 0. «• nos aiüico.
'3 Ourives jo a .:.-.

ar-

i#i_j_4-^1.iàí'

pelos raios X. Cura todas as
tias nervosas pela electricidade.
do beri-bcii, da diabete, dr, ane:
obesidade, dos rheumatismos; eU
co ua Carioca, 11. 1" r, de

E-.-.rr.s
r.iolis-
Trat.

lia. d:
. I.ar

annos,

aii*.;

A PREFEITURA E A IAGIÍT

O

xpl! cação especial
1 Cuuara. i*.as;t cxp.icacao, poròiii,, con-

léiu-se na carta mesiiia dirigida ao Ira-
TIAS | rareia!, li o orador íé a sua carta. Üi.-.

:11a, em resmro, que conhecia o ca-
lor, ha pouca mais ou afeitos 3 ou 4

o d!rector geral e o ex-sub-ge-
Ia Standard Oil, iendo para! reis, dc accordo co
iraballiado con'10 advogado 

"per- 
| ferido pel

municipalidade dc Maceió. Qtie. Corrêa,
ria a Sla_11da.1l iuslallar nessa e:'daic Centro de tres dias. deverá a I.icdií

deposito Je inflánimavcis. a (les-Y'. ''üv-cr dar esceucão ao restabele-
... .- existir, a resocito, mn coni ra-* | 

cimento de algumas linhas de cem réis,

As pnssnaéns dc eom réis
Prefeito approvou hontem a minu-ta do termo de compromisso pan exe-cuçao do laudo das passagens de cem í ta aos dois

m o despacho pro- govecx-prereito, dr. Rivadavia

informaram que a segunda exposição-
feira, realizar-se-á de- o a 16 de julho
próximo futuro, nos terrenos do anligo
Convento dn Ajuda.

O general Caetano do Faria, ministro
da Guerra, não compareceu hontem ó
sua repartição, por estar ultimando o
relatório da sua pasta.

O m;t ro

ÜA IinSPANIÍ

ird.

iüislro da Fazenda resolveu inde-!• requerimento cm que o bacharel jCavalcante de Cusníão, inspector'
inm.ssâo do Lyccu Alagoano, pede I'C-io ela quantia qnc julga ter pagolaicente o relativa an imposto so-
ilcuncal.s c r.o sello de nomea-

"Vudii 
«lc (ão hc!!-.!, tilii

Illiult-IIKI, o out iàii lin is
condições «le n»'eço e

luiitainciid).

RUA GONÇALVES DIAS 71
URUGF.VrAXA S1.

MISSAS OE HOJ
It03,

n-t:

*)..

Í*uT.iKi-**ü ^i;iíi;i flcrtiari.. ;i_. (i<i.
ti., i-srcij rl.i Divino Salvan-i? fPK !-,

-•Vilifi.i-_lSo_.lil, ás g i!j b.-i-i... nn
do h?*.-H<:iSÍ!i.a S..cr;i;r.cn:n dl Ani::

.'.i-.ri-no-. de llcnrici Cereja, ái 9
ti . •¦'¦:.ir:;; -de Santa Kit.. ;

\fíirciíin Valcnca da Santos, á.
r.ií. ii., _-..ra,l.i Ct.cr.çi„ ele y,.n., ,5

I=:i'.!r.i dos Santus IJmn. à-i 9 hor
tííffja (I«í Nossa St-.iiiuríi d; A":.
(•¦'ejeO ;

icjicntc-cerone! Francisco Xavier do X_..
cimento Flores SaVaterra, «ás o lioras, cai
5,-iiit*.\uiia :

Ar.tctiio Henrique de FtRac.rcdo, ús 9 :'.•
hetas. n.i eçrcjn díS, Joià :

Jk.':») Uon.facio Kibciro, ss 9 lioras. ua
taiiipaóó.à :

.íofC* livreira Ca!ilas, &$ 9 Koras, ct: S3o
Tlii.iK" (liiliaunia) :

Cario.*. Vldãl dp^Oíit-cirr., :*. o th ha:z*t
.mn -f-rt-ja í!o S. Francisco de Vaidat

Erancisc» To-í dc Car-.aliio. ís o ib
Acra* na Candelürla.

Por sc Iratar «'e .ts-umpio da cc-:npe-
I tencia do Ministério ela Guerra, o mi-

r.-stro da Fazenda remetteti ao sou col-
lf.ia daquella pasta o processo relativo
ao pedido de papamento (!c soldo a ouc
tem direito o soidado voluntário da Pa-
Iria, llart niano .tose Lconor, nos a;;no.?

1 ele 1015 e 1916, o qual lhe foi enca-
;• • minhado 

"pnr 
intermédio da Deleiçaria¦"*¦* 

Fiscal da Uahia.
Iin 1 -.a_a-^-í» t ar-».... ,

Um movimenío sedi*
cioso evitado

Madrid, 13 i.A. 11.: — Telcgr.-.pliain
d.- Seiiillia:

"Precisamente nc r.iomciUo cm qr.c
ia reljeaiar cm Araiu-,1 um movimento
sedicioso orga^bada por elementos so-
cialistas, ,-.s autoridades compareceram
e, agindo cem a maior decisão, co:isc-
-...'.ir.v.n abafar de.sde I0..0 a agitação.
Foram effcctuadas cerca de trinta pri-
soes. "

itiiin Cafí,
— Só no

Chocolntc c Bombons
MOINHO 1>!C OIKO.

O sr. Pandiá Calogeras, mmislro da
Fazenda, á vista do processo da Dc'c-
gacia Fiscal no Estado do Paraná, exo-
neroii honlem Julio Rodrigues e O-nio
Carneiro, respectivamente, dbs , cargos
de collcctor c escrivão da Collcctoria
das Rendas Federaes, cm Curytiba.

Esses serventuários füo os únicos
responsáveis do ilcsfale-uc de cento c
ranlos centos verificado naquclla collc-
;t"ria

*«*_0'C^C7r^»>j^»-««-

Em solução á consulta do sen colieça
tia Justiça, sobre sc devem ser compre-
hinüidos entre .... isenções estipuladas
ttn art, 13. 11. 2,-, do regulamento appro-
yr.do pelo decreto n. 3.5O4, de 22 de
janeiro de- 1900, a.s coriiinunicações de
vacância dc predios esi;id,-.j pelo ar-
Ligo 1C3, paragraplio 1". alínea a do rc-
rolamento a «iue sc refere o decreto
11. io..:i, de 18 dc março dc 1914,
o ministro da Fazenda declarou que no
entender do sc: ministério devem tacs
caminunicaçõen ser consideradas como
documentos de expediente das reparti-
ções da União, altcuto o fim a que se
destinam, qual o de auxiliar a.s mesmas
repartições a bem deseuipenüarín» o ser-
viço a sen cargo,

pe:ti? d
> entre ,a municipalidade c a firma

Loureiro llarbosa S; C. Não tendo a
Standard sido ...ti..ícYi na sua preten.
vã... ua época^ desejada, passou ti-*de-
lesa dc seus interesses para outro n-J- i
vosa-Jo, que não o orador. Esse advo- !
ÍKtdo consesiiiu oblcV .1 licença a:ub:-
cionada pela poderosa companhia.

n.z o orrid''r. norem. f;*ie. Contra o
aclo da municipalidade de .Maceió, con-
cedendo a licença á Standard Oil "ara
a construcção de um donosito de ;n- f
flaaimavcis, se i:ist:r---a:n Loureiro
ü.it-bosa & C„ propondo contra o go-
verno municipal «mi r.rção de inde-
mnização pnr perdas c damnos, acção |
essa «iüc sc acha "ercorrendo os seus I
turnos no foro daquella cidade. O on-'ior lembrou, então, á Standard Oil,
que so obrigara a defender c-rn juizo
a municipalidade, o nome do -seu ir-
mão, dr. Joaquim Goulard de An inde.
-nara patrono dessa defesa. Deante,
oois. do exposto, não t. — aííirma o
orador — estranharei nue o
figure r,o livro caixa d.i
como '.iíiidj recebiclo certas
Al ;':. ouíros nomes figuram.

da companhia aodo antigo contr....
Christovâa.

— O .prefeito approvou honlem o
novo horano dos bondes dn í.iglit quesiibstiimram os da Companhia Canis
L ruanos.

-aS-0-«»-Oto« , ,-
1 

>; 1 p\m 
EDE I-S'CÜ-VVI;-

Xão 11 «li Lvaran» dcsein-
Imrcíif

O asrente destacado a bordo do pa-
quete ingiez Vauban, houtem entrado«ips .balados Unidos, viu um cavalheiro

da _ Fazenda, cm respos-
tficios qtie lhe enviou o

eruador dn Pernambuco, ,por inter-
me iio do titular da-pasta do Interior,
relativos á cessão ao Eslado. dos ter-
renos ailuexoa ao antigo Convento do
Carmo, na cidade do Olinda, declarou
aquelle seu coile-ga que o Poder .Exc-
entivo não_ r.óile f."._cr cessão gratuita
do immoveís do domínio da União, setn
expressa autorização do Poder Legisla-
tivo e que, na espécie, a autorização
foi limitada a área cedida segundo o
n. IX, 2" parto elo r.rligo 10: da lei
11. a.qj.|, de 5 Je janeiro de 13:5.

.VO THESOTJKO XACIO.VAIi

lhe Aera tfescoiüie-

seu nome
Standard
quantias.

. .acs como
os dos advogados Rento de Faria, Al-
fredo Bernardes, M.-.cl:-.,lo Bittencourt,
Ado.pho C'rne, aue cgtitilmentc presta-
r.-im serviços profissfiinaes á alíudidii
camDanhia.

Aiéiii disso, .1 insiemfícantía das
quantias que parcelladainant. lhe fo-
r.*::^ oagas — opin;i o -orador — sob
recino.. por si firmotlòs, durante run
período de tres a quatro aiinos, afasta
3 idéa dc que com cilas sé r.ttdc-.s?
corromper ritcm quer q-ac s;ia.

elesante e que não
cido. O cavalheiro estava nervoso
queria desembarcar sem demora.'-•-giitilo-iiic o passaporte, o repre-
sentante da policia reconheceu nelle o
caflvn e hdrão Bcnjamin Lazarewitch,
expulso ha utn anuo do território na-
cional.

A policia americana não o quiz mais
ein sua terra. Embareott-o a -bordo do
f aubans Bcnjamin veiu aqui leiilnr u
descrr.barqttc, mas foi infeliz, ficando a
bordo com senti..Ilr. á vista, para 92-
guir pouco depois viagem pari Buenos-
Aires.

1 ¦¦'- ****** *t* «go*» wam ¦
A 1HVIDA Ml*\iril'.\r, T»H

e í

Xlf rHIHIOY '

O prefeito dc Xictíicroy, po:* acto ele
honlem, abriu o credito «ir. lootoooSoao,
que será recolhido ao Banco Mercantil,
em coma corrente do lesado «lo -Rio.
para am.-rtiztt.ãc. da divida da mui»»-
cipa_da;'e.

Os pagamentos que vão ser
eííecíuados

O Thesouro Nacional vae cft.c-.itar
as seguintes pagamentos, hontem regis-
Irados pelo Tribunal de Contas:

de 14:000?, a diversos, de forneci-
mentos feitos a varias repartições do
Ministério da Agricultura;

de tS*76t$ooo, da folha dos alugueis
relativos aos i_t__.e9 d*? íâuciro s marco
deste anno. dos predios ocntpados por
diversas dependências da policia desia
capital;

de 11 :.i09?_o4. da folha do pr-'?30il
tcelir.ico e auxiliar da commissão -fe-
dera! de Saneamento da Baixa-la Flu-
minense, relativo de mez dc abril findo;

de r:.5oS. da foiha «le pagamento do
«.iesso.il operário <la mesma Baixada no
mez de .abril; c

de a7:;65SS8(-, n Con-pagnie des
Cliémms de Fé-r Fcdéraux Bresilicas, rc-
lativo a medição provisória dos traba-
lhos executados durante o trimestre dc

Malionict. Se, dc 11:11 lado, cm nosso
paiz existe a liberdade dc cu!ío3 e
Mnlioth.t deve ser respeitado, de otitro
lado, o prophela devo respeitar nossos
códigos, c reconhecer quc não c liei:o
sob nenhum pretexto manter airuein cm
quarlo oceulto. A soluça.-), dir-se-á, é
c casamento. Não são pretendentes quefaltam á bella Arminda: ha dois queforam recusados pelos velhos turcos.
Espcra-sc mais um para resolver a diffi-
ciildade,... ,c. quem quizer que se apre-
lellte

Ainda o caso da menor
Zülmira Camões

—- Horror:;:a. scmtlhanle historia,
exclamo:', verdadeiramente commovida,
a velha proprietária da herdade queescutava, altcnta, a narrativa, com
eotovcllcs fincados sobre cs joelhos -o olhar fixo na chainma da lareira.A caria noticiando a morle aos
paes cra uma missão difficil e penosa;.1 unia nine que o adorava, que ó trata-
ya ainda como a uma creança Co-'auennslanlc o contrariava), que o protcalacom os seus -conselhos c que o julga.,fiem defendido com o seu carinho
Inutilmente tomei cs... precauções"cila soubera o perderahiilouqtieceti?

f* • . '

a razão.
-ttn.

rapaz não-— O
— 

?**'¦?•. 
"Ouvia

ir.dif íerença.
rrei

com
paes
um

tinha noiva?
falar das mulhe

So se dedic
que nlir

Ten
pliãor,
polici;

do o dr. juiz da í" vara
recebido liontem do chefe
uni officio, Iransmittindo as in

cre.
cava ao.

,, 
-:•- •.-- ahraçára, Erabravo ofiicial, conclue  „,0-"... 

. .". 
<!"C "°3 ^-MSiavamos patasair. J.j quizer.. morrer assim .lor estradas escuras, cheias das re-¦ 

çordaçüc. q-,-.. acabávamos dc evocar,vol ci ü# trincheira. Quantas coisas fi-
I car.ini ainda por dizer, coisas pessoaes,partic.lare_, que não encontram razão

de or-1''*• *»«* •"'-'« palestra humana; são como¦, aroma suave da saudade. Fora ne-sarro accrescenlar que elle tinha notormaçues prestadas pelo delegado dn •*"."'  -¦ - •-., ¦¦ . i-.-- : - - 1 •-,...,
-5° aistriclo sobre a representação do 1 Cla: <l''e era delgado, elegante nervosoreferido juiz 110 caso th menor Zulmi- c ,'"•', f-u conjunto vibra*-m 'a .aca ora Çamuc-s, o dr. juiz officiou em sc- coando _do homem ,,,. florescenci.'d-1

11 da ao sr. Aurelino Leal, pela forma j \" 
¦'«-. P"P Preciso tambem dizer auedebaixo daquelle aspecto <!,. .r*e__ o_».,1- ... í Pitava uma alma cilthusin.t.-, r. _r-.nte

debaixo daqui lie
.:n

devotad

sitas
ira,

e?-
em

podias òj-

nem

»' novembro e de_c-_b.o.

seguinte:"Jiii-0 de direilo da 1* vara
phãos e ausentes, em 13 de maio do i c. "Çvotada á belleza do 

"Vnnndo*-.

1016 — limo. exmo. sr. dr. chefe £l.I-'Je-_ do dever a qu» se entregarade policia do Districto Federal _ Em I Fur*1' necessário ainda afirmar que ale.resposta no officio dc v. ex., dc 12 5re??n''C .vivera uma das grandes hora-do corrente, sob o n. 10:0., remetten- aa li!,'-°'',a do mundo, com ->.
do-me as informaçõe.. do dr. delegado PcraQÇ!_s' port|"s P0"* ellas ludo 15" (liitiicto policial relativamente á "*uã,C:» l!o 

porvir...acção daquella autoridade no caso da Camarada que descansas no .(.uc-inmenor Zulmi-a Camões, envio a v. ex., cemvteri0 de Arlois, lamber, '

por ri>r,-*, o officio n. 317, daquella zer (<uo "-"navas a tlm.. miilii
autoridade, datado dc 6 do corrente! _.íe an"í0r "unca dia o soiit
mez. onde se verifica que a referida

j menor com o seu offensor Ignacio de
Seixas Oliveira, foram detidos na hos-
pelaria n. sr. á ma Mariz e Barros,
devendo, portanto, ,1c accordo cmi o
artigo .,-S cstia letra C, do Código
Henal, modificado -pelo artigo 1", da
lei 11. 2.!..._, de 23 de setembro de•015. ser lavrado auto de flagrante,
figurando como denunciante qualquer
pessoa que tivesse sciencia do caso. e
não_ sendo, portanto, cm de acção ex-
clusivamente priva-J.i, conforme allega
aquella autoridade en» officio a v, ex.,
reportando-se a declarac5csemmani.es-
ta contradicção com o officio ora juntoAssignado -_ O juiz, Alfr.cdí Machado
Guimarães".

¦ yoTI< |M L.2i___. LAGOAS

flaccw,_ 
15 (A. A.) - O intendeni»

stibaictlera a approvação do Conselho
Municipal a planta do bairro da Levada
que passara por vários melhoramentos'

Maceió, 15 (A. A.) — Embarcará
[¦ara essa capital, 110 primeiro paqueteo (u-puttido jo.-é Paulino

Maceió, 15 (A. A.» — O governado;do Estado vae proceder a rcconducü.-s
e nomeações dis juizes substitutos, cuio
penodo tcrmtna agora, ea, tido o ljs-

^w
1-. ;_'- . . .. ¦«.:.-.
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A chegada de Santos Dumont
H —* " Wr

O aviador patrício teve, como se es*
perara, fcrillkaitte recepção
r. ——— '—
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m wwftrôtaw tírah M rfsiien cia do. acrotmtto brasileiro, m si pf, tm. w« cravttm, assignalaio
tor uma crus.

Chegou hontem, So rápido paulista,
como era esperado, o aviador patrício
Santos Dumont Entrou o comboio na
gar* ás 6,20 da noite. Viajava com o'illustrc 

brasileiro, do S. Paulo a esta
¦•apitai, acompanliando-o, uma «ommis-
são do Acro-Club Brasileiro, que tora
exclusivamente aquclla capital bttscal-o.

0 desembarque do arrojado .precur-
sor <la navegação nerca cffcctuou-sc
poucos minutos depois daquellas lioras,
r.a gare referida'. Aguardavam ahi a
sua chegada outra coniiuissão do Acro-
Club, coiiimiindante « ofíiciacs do. Corpo
dc Bombeiros, oCiiciacs do Exercito.,gc-
neral Bruto Ribeiro, casa civil e militar
da presidência Ja Republica, represen-
•..uue Jo dr. Wenccsláo Braz, dr. bouza
¦Dantas, dr. Gastão ila Cunha, drs. t>yl-
vio Homero c Alves da Fonseca, mi-
nistros do Supremo Tribunal, represçn-
tanto do prefeito, representantes <los
ministros dc Estado e grande massa po-
pular.

Dadas ao viajante as boas vindas
com a commissão do Aero o os repre-
sentantes do presidente da .Republica c
•lo prefeito, Santos Dumont tomou o
landim, cedido pelo Ministério das Re-
lações Exteriores, formando-se, cnlao,
o longo prestito, quo sc poz immcdia-
tamente em movimento, seguindo pela

0 anniversario do rei
D. Affonso XIII

Uma festa~no "Centro
Gallego"

¦Fsto sociedade hespanhola levará a
cffcito amanhã, ás g horas da noite,
cos seus salões, um grande festival-cm

praça da Republica, ruas Marechal Fio-
riano e Visconde dc Inhaúma, avenida
Rio Branco, avenida Beira-Mar c praias
do Russetl e Flamengo. tEm todo «ssc
itinerário foi o nome do aviador pa-
tricio alvo de cníhusiasticos appjatisos
da multidão, que aguardava, desde
aquellas horas, a Btia passagem.

O carro, 4 Daumont, em que se fez
conduzir Santos Dumont, foi -escoltado,
cm todo o seu percurso, por um nu-
meroso grupo de sócios do •Club de
Equilação, seguido de cerca de oitenta
carros e automóveis, conduzindo, não
somente as diversas eommissões dc_ re-
cepção, como tambem muitas famílias.

A avenida Rio Branco, como as de-
mais vias publicas do itinerário, acha-
va-se festiva c profusamente cngalana-
da, exhibindo, á noile, com a sua per-
mauente orgia do luz, um aspecto ma-
giiiíicainculc encantador.

Nella sc insinuaram, em diversos
pontos, quatro coretos, nos quaes egual
numero de bandas de musica executa-
vam varias c selectas partituras, sobre-
tudo á passagem do longo e populoso
prestito.

Em varias casas situadas na avenida
Rio liranco. foram, por outro lado, ar-
madas stincfas de lâmpadas clectricas
dc cores, sobrcsainilo, pela belleza do

effeito, entre outros, o edifício da sedo
do Aero-<Club 'Brasileiro. Nas calçadas
da Avenida c assim tambem ás janellas
de diversos predios fthi localizados,
viam-se. além de grande massa popular,
numerosas famílias, que vtctoriavam,
com caloroso cntliusiasmo, o nome uo
glorioso brasileiro, á sua passagem, no
cortejo.

•Feita a travessia, sempre sob os ap-
plausos dos patrícios, que o aguarda-
vam, podo Santos Dumont chegar a re-
sideneia do seu irmão, o dr. Henrique
dos Santos Dumont, á praia ile ria-
incngo, dcteiido-sc ahi o prestito.

—O dr. José Bezerra, ministro da
Agricultura, foi representado 110 des-
embarque do aviador brasileiro pelo seu
officiai de gabinete, sr. Mario Alves:
os srs. Carlos Maximiliano _ e landia
Caiogeras, respectivamente ministros do
Interior o 'Fazenda, foram representa-
dos pelos seus ofíiciacs de gabinete,
srs. Artluir Obino c Manoel Carvalho.

— » m » 
Nota — Na passagem do prestito

pela Avenida Rio Branco, foram distri-
buidos prospectos, aconselhando a_ ban-
tos Dumont, usar o tônico Capincttc,
o melhor preparado para os cabellos.

(J 2965)

Uma boa diligencia

A policia consegue
prender uma quadri-

lha de ladrões de

íiomcnagem ádnta
natalicia Jo rei
d. Affonso XIII.

O "Centro Cal-
lego" pede-nos a
publicação da sç-
guinte nota, diri-
gida á colônia
hespanhola."Siriidn un pia-
cer inusitado cn
ia mayoria dc
DUCStros estimados
compatriotas, fes-

•tcj.-ir con extraor-
dinaria pompa ei
aniversário nalali-
cio dei Rcy dc
Espana, D. Al-
fonsd XIII, para
rcndirle justo, itri-
buto de curiíioso
honicnaje por su
democrático y ca-

.Hcrcsco proce

cl mundo civiliza-
do; no podia sus-
traerso este • Cen-
tro Gallego á tan
merecida como cn-

tusiasta manifcslación e impulsado por
•:sa corrieute dc general simpatia que
tui logrado conquistar itlicstro Augusto
Soberano, como sonoro porta-voz de ;la
noblcza <lc nucstrn legendária Pátria,
ha organizado un grau festival paia ei
17 de Io corriente, hajo cl sigutciUe

PROGRAMMA ,
Marcha Seal por Ia banda dc

Affonso XIII

i"
musica.

2" — Sesion solcmno — Presenlactonj
por e! Secretario dei ('.outro. Dr. Josc
ílerrero, dc! orador oficial Dr. Kiear-
• Io de Elias, que disertará sobre c!
objeto primordial dc tan solcmno acto;
que cerrará con Ia marcha real.

3o — El grupo dramático dei Centro
poiiir.i en escena Ia preciosa y aplatt-
dida comedia "Lo que 110 vuclve .
if — Finalizará I.i íiesta con un
jilendiilii baile, amenizado por 1111a
ias mejores bandas Jo mtisica dc esta
Capiiai.

Dada Ia magnitad dei programa In.
üosle empezará á Ias 21 horas cn puuto,

Pe suplica el traje negro.
Del valioso apoyo de nuestros apre-

ri.iblcs connacionnles, depende el bril-
Jante exito de csa velada que lia de
•honrar una vez mas_ á Ia colônia ds
amestra querida 1'iV.ria cn esta hermosn
iRcgiòn Sul-Ainericana."

canos 1
O roubo dc canos de chumbo e de

nietacs velhos vinha sendo c continua
a ser uma industria rendosissima.

Km todos os pontos da cidade c dos
subúrbios, 03 "industriaes" o seus au-
xiliares nesse, negocio têm operado com
relativa facilidade; não temendo a acção
da policia.

Ultimamente, tuna quadrilha muito
numerosa e bem montada estabeleceu-
so nos suburbios, a roubar os_ encaua-
mentos c a render aos intriijões que
viviam desse negocio.

¦Essa quadrilha tinha seu centro rm
Madureira, mas agia cm outros pontos,
até mesmo na zona urbana.

O delegado do 23" districto incumbiu
dc diligencias, parti qtie a quadrilha ios-
sc apanhada, o commissario Arides
Tavares, que desenvolveu toda activida-
dc (', prendendo dois membros da qua-
drilha, conseguiu depois prender mais
outros, inclusive os intrujões, que são
negociantes, com unia easa de compra
de chumbo c metaes velhos,

,..„.... O commissario Arides prendeu cm
d"r que aplaude primeiro logar os ladrões Thomaz José
sinceramente todo Ferreira c Salvador da Silva Lopes, tendo encontrado uo ibolso deste ultimo

uma etiqueta do estabelecimento com-
mcrcial do compra e venda de metaes
dc José Vieira, sito á rua Mesquita Ju-
nior n. 33,

U cotuinissatio Arides, de posse dessa
etiqueta, logo coiupreliendeti que os la-
drões operavam para vender ao nego-
ciante acima, 

"c dss declarações dos
presos pódc concluir que havia agentes
intermediários. Proseguiu nas diligen-
cias c foi bem feliz, pois conseguiu
prender mais outros, indivíduos, alguns
intermediários inclusive.

Na casa da rua Coronel Rangel,, 32,
foi proso Joaquim Nascimento Silva,
negociante ali, e que tinha cm deposito
30 kilos de chumbo. Interrogado a re-
spcito, declarou que comprava chumbo
para José Vieira.

Logo depois, foi preso no largo dc
Madureira, com 2(i kilos dc chumbo ás
costas um outro individuo. Na delega-

I cia, sendo interrogado, declarou que
„. i comprara aquelle. metal a Thomaz José
í\ j Ferreira.

Depois dessa prisão e teu.lo ouvido
Ia declaração dc Nascimento Í3ilva que"eiru era o comprador cm .gran-
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% Popular cm preço! t
% Fidalga W

% cm qualidade 1 m

AINDA O CASO DA STANDARD.
OIL ;

Os escândalos da poli-
cia Labareda

Na i* delegacia auxiliar teve inicio
hontem o inquérito requerido pelo tr.
Mendes Diniz, oc-delegado auxiliar na
administração labareda. O sr. Dinw
preslou o seguinte depoimento: ¦

.Que, depois que leu a publicação do
dr. Armando Vidal, 3» delegado auxi-
liar, foi aó escriptorio do sr. dr. Isaias
Guedes de Mello, á rua Uruguayana
tt. 142, verificar o que havia, e que Ia
chegado lhe foi mostrado um livro, e,
numa das suas folhas, entre outros as-
sentamentos, viu em data dc 30 de ju-
nho dc igi4 o seguinte: "3° Delegate
— By services in connection with ncws.
paper tratíbles". .

O que reputa uma infâmia, pois o
depoente nunca teve negócios com a
Companhia Standard Oil, quer presen-
tes 011 remotos; . , ,. ...

Que, indignado, saiu dahi c foi ter a
3« delegacia auxiliar, afim de saber
quem em 1914 era o presidente ou res-
ponsavcl pela referida Companhia, e ço-
mo as informações colhidas na mencio-
nada delegacia de todo não lhe satisfi-
zesseni foi á sede da alludida Compa-
nhia; ahi tambem o depoente não co-
lheu as informações que julgava neces-
sarias; , ,. . .

Que o depoente nao recebeu diulici-
to algum da Standard Oil;

Que o depoente não conhece nenhum
dos directores da Standard Oil, nem
tampouco os empregados da mesma
Companhia; .,

Que pediu incontinente , inquérito,
porque a sua consciência está tranquil-
Ia de haver cumprido no cargo que
exerceu o seu dever c não pode deixar
pairar sobre a sua honra a mais leve
suspeita ou duvida;

Que durante o tempo em que exer-
ceu o cargo de 3° delegado auxiliar, de
ig de novembro de 1013 a 17 uc no-
vembro de igi4, a referida Companhia
jamais teve negócios na sua delegacia,

Que a sua delegacia nunca foi fre-
qnentada por director ou directores gc-
rcnlcs ou empregados da alludida Com-
panhia; ... 11

Que na sua delegacia nunca viu dl-
reotor ou directores, gerentes ou em-
.pregados da já mencionada Companhia
c que não os conhece;

Que o pagamento é reicrente a nego-
cios dc imprensa; ,

Oue amistosamente (amigavelmente)
o íepoente não podia tratar de negócios
da Companhia junto á imprensa, pois
é publico c notório que quasi toda a
imprensa desta capital o atacava; coin
vchemeneia, e com a parte que nao lhe
era infensa o depoente não mantinha
relações do amizade e muito menos dc
intimidade;

Que resta a censura durante o sitio
decretado em 4 de março dc 19U e
terminado depois de algumas proroga.
ções cm 30 dc outubro do mesmo anno;

Que a censura da imprensa era feita
peíos delegados dos districtos escalados
previamente para cada mez c superni-
tendido o serviço pelo delegado auxiliar
que est' 'esse dc dia;

Oue ueseja que a digna autoridade
que preside o presente inquérito ínqui-
ra dos delegados que fizeram aqucllc
serviço, drs. Eriictuoso Muniz Barreto
de Aragão (hoje juiz da 7" pretoria
criminal), João José dc Moraes, 01c-
gario Hernardcs, Arlhur de Allmqucr-
que Mello, Franldin da Cruz Galvao,
Íoão Cobra Olintho Pereira Guimarães,
Abelardo Wenccsláo Luz, Cid Braune,
Edgar Paul, João de Deus, Eaustinoda
Silva, Olavo Coutincntino c outros, se
algum dia o depoente deu alguma or-
dem prohibindo que nos jornaes fosse
feita qualquer publicação sobre a Stati-
dard Oil."

Como 'ó natural, com a decrclação da
fallencia da Standard Oil Company fo-
ram os livros desta, bem como o seu
archivo, arrecadados regularmente, ti-
cando sol) a guarda; dos syndicos 110-
meados, no escriptorio do Seu advoga-
do, o dr. Isaias dc Mello.

Uma vez provido o recurso -interpôs-
to pela empresa, da decrclação da sua
fallencia, pela 3* Câmara da Corte de
Appellação, c ordenada a sua denega-
ção, foi requerido 11111 mandado dc bus-
ca e apprehcnsão daqúellcs livros c da-
quelle archivo.

•O mandado, expedido pelo dr. 1'auli-
110 Silva, juiz da a" vara cível; acom-
panhado de outro dc arronibamento

Dentsc^SndamerikaniSGhe Bank A. G.
^5K
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(Banco Germânico da
America do Sul)

B10 DU JANEIRO

Rua T de Março, 57
•Faz todas as operações banca

rias e abona os seguintes jures;
Em conta corrente dc

movimento. .... 1 I
Em couta corrente limi-
tada 4 1
E a prazo fixo

De 1 mez. , ." 3 mezes, . ¦
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O MEU BOI MORREU...

O bai cor de telha velha foi parar a
agencia da Prefeitura
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O falsa boi que anda '-pelas ruas do Rio

Esle boi não era do Piauhy... Era
cá da terra, e eompunhain-n o dois ma-
landros, tudo quanto ha de mais gc-
nuinamente carioca, enfiados numa
capa, encimada pola cabeça de um boi
de massa, cõr de telha velha, e anua-
vam a lazer reclame da revista que
está sendo representada 110 <3. Pedro.

Seguido pela garotada, o hoi de men-
?tira provocava o escândalo, tão prccio-
sameute buscado pelas boas propagan-
das, pois os gavrochos, ladrando ,0 boi
mostrcngo, iam fazendo uma zoeira de
mil raios com a cantilena do "meu hoi
morreu-'...
1... ¦ —

G a reclame seguia tnumphal cm
seus effeitos, até que hontem, na rua
lÕiugua^ana, dois guardas municipaes
pegaram á unha o divenlido iboi, levan-
do preso para a Agencia da Prefeitura
do Sacramento, onde tambem foi dar
com os lombos o respectivo boiadeiro.

•Mas appareceti, por fim, o sr, Pas-
coal Segretó, empresário do S, Pedro,
que ,poz o hoi em liberdade, mediante
o pagamento da multa respectiva.

15 assim o boi escapou, não morreu
ainda desta vez.

'Hontem, na hora do expediente da
sessão da Câmara, forani lidos vários
telegramnias do Espirito Santo, acerca
do reconhecimento de poderes do pre-
sidente e vice-presidente do listado.
Do presidente actual c diroetor geral
da trapaça eleitoral ultimamente con-
cluida, afim da suecessão continuar sob
as unhas da oligarchia dominante, veiu
o seguinte telegramma;"Victoria, 14 — Tenho a honra Je
coinmunicar a v. ex. que cm sessão de
hoje, á qual estiveram presentes vinte
e dois deputados, o Congresso Legisla-
tivo deste Estado reconheceu c procla-
mou presidente e vicc-prcsidentc do
Estado, para o quadriennio dc 1916 a
1920, respectivamente, os exmos. srs.
senador Bernardino de Souza Montei-
ro e dr. Antônio Francisco de Athayde.
Respeitosas saudações.— ..Iarcondes de
Sonsa, presidente do Espirito Santo."

Da mesa da Asscmbléa contraria ú
situação do Estado, foi lido o seguin-
tc despacho:"Victoria. 13 —- A mesa do Congrcs-
so Legislativo do Estado do Espirtio
Santo tem a honra de çommunicar a
v. ex. que, tendo este Congresso se rc-
unido extraordinariamente, de accordo
com o art. 153 do sen regimento inter-
no, para exercer a funeção constitu-
cional de reconhecer os poderes do
prcsiden*.c e vice-presidente eleitos nos
termos do art. 41, n. 2, da constituição
Estadual, depois da verificação dos po-
deres dos seis membros recentemente
eleitos, deliberou, por unanimidade dc
votos, reconhecer e proclamar p.resi-
dente e vice-presidente eleitos para o
quadriennio dc 1916 a 1020 o dr. .losé
Gomes Pinheiro Júnior e o coronel Ale-
xandre Calmou. Cordiaes saudações. —
O prosidente, Joaquim Cuiniarãcs; o i°
secretario, í7iit>ío Coutinho Pessoa; o
2a secretario, Mario Agnirre,"

Além desses, foram lidos ainda um
telegramma dos deputados Dcoclecio
Borges o Paulo dc Mello, coiumunican-
do o que se acha contido 110 despãíhò
da mesa presidida pelo sr. Joaquim
Guimarães, e um officio nos termos,
pouco mais ou menos, desse mesmo
dc£pacho. Tudo isso veiu á mesma ho-
ra, pelo correio e pelo telcgrapho.

Ao palácio do Cattete foram, á tar-
dc, 03 srs. senador João Luiz Alves o
deputados Torquato Moreira, Dcoclecio
Borges c Paulo de Mello, representan-
tes do Espirito .Santo, confcrcnciar com
o presidente da Republica.

Os dois últimos, rcccmvindos da-
quelle Estado, piizerain s. cx._ ao cor-
rente dos acontecimentos politicos que
vão çrecorreudo, ha tdgmti tempo, dc-
clar.tndo-lhc que i anormal a situação
do Estado, naJa respeitando as aulori-
dades pòliciaes, que commettcm toda a
sorte dc'violências c arbitrariedades,
desde a violação do lar a da correspon-
deneia particular. As reclamações c os
protestos surgem do todos os lados e so

não sc tem manifestado a populaçãi/
com o justo ròccio_ dc um massacre ou
de maiores violências.

E' unia situação intolerável — dis-'
scram ss. exx., e as conseqüências delia
decorrentes ninguém poderá prevèc
quaes sejam.

A INDICAÇÃO JOÃO I.UIZ, XO
SENADO

O Senado não pretende retardar <Í
seu pronunciamento sobre a iiidiciiçttt»
que lhe foi apresentada pelo sr. Joàoi
Luiz Alves. 110 sentido de regularizar-

| se a situação constitucional do Kspirit J|
Santo.

A commissão de Constituição e Di-
ploinacia, a que íoi .-.ifecia a indica-
ção, distribuiu-a ao sr. Alencar Cui-
niarães.

O senador paranaense não sabe amda
se opinará pelo seu nrcliivanicnlo ou
pela immcdiata intervenção do governa
federal cm terras capiehabas. Na pri-
meira reunião Ja coniiuissão, que talvez
se verifique esta semana, o sr. Alencar
espera poder lêr o seu voto sobre o
assumpto.
UM TEI.KGKAM.UA

AO Slt. WK\l 1SI.AO
Victoria. 15 — (Do corrMíoiiiiejih;)'
 Com cerca de cem assignaturas du

pessoas classificadas, foi hoje dirigido
ao presidente Ja Republica um longo
tclegramma, cujos teruiúj são nuis oli
menos os seguintes:"Pedimos a v. cs. ímmcdiatns ga-
raiitias para nossas vidas, sériamcn :
ameaçadas pelo banditismo reinante

e: irado*
utciiça,

s factos
ju='.os

policia,1 contra
: barba-

DK S. 1'AUIiO

As feiras ou mercados
livres

S. Paulo, 14 de maio — (Do cor-
respondente) — Não ó possivcl que,
em boa fé, com sinceridade e complc- ^.."...».u v,- —:¦" --. ">" • "l,',7~A;i,in
tamento desinteressado, haja alguém PWtt o caso de relnetanç a. ( c» md
capaz de eoiiileninar ós mercados li-1 "° escriptorio do allud do advogado .1
vres, ha alguns mezes instituídos nesta w? XJrugtiayatia i.^. Os livros e pa-
-...'.., .... r-...-.. .,. i—r., a„ ocis aiitirelicudidos foram deposit

(1DE0N—A< T UA LIDA. DICS

A abertura do Congresso
Nacional

Vir HOJE lio OD1CO.V ns
si'i'iiui (üiiniilns 110 SENADO

¦ m — '» —¦
Aonde se iwdcrá eunier mn polvo i:er,eo

, litípanhola ? só na CAUAÇA GRANDE.
—a m m* %i tm*

VilA. Vl.LILV QUESTÃO

O Moslch'0 do S. Dento
o ns luiTits uu ilha do
Ouveriiiiiloi'

O ministro da Fazcnua pediu ao seu
collega do Interior informar se ainda
continuam sob o domínio c posse da
União as terras que o Mosteiro Jc
S. Bento pretende serem de. sua pro-
ariejade, sitas na Ilha do Governador
o oecupadas pela Colônia de Alienados.

Üisc pedido do sr. Caiogeras prende-
se a uma solicitação que lhe fez a Ca-
usara Syndical dos Corretores dc Fun-
tios Públicos sobre us alludiilos terte-
nos. ¦ mm m mm • 

José V
de escala, o couinnssario proced
mais uma diligencia, indo colher, na
casa de José Vieira, quando ali ven-
diatn o produeto Je mais unia "'colhei-
ta" ç>ito indivíduos pertencentes á' qua-
drilha,

São elles Olcgario dc Almeida, um
menor de 17 annos, que, ao ser inter-
rogado, declarou que roubara os c.inos
de chumbo que tinha ido vender a Tos:
Vieira na Pensão Kio de Janeiro; JoséPaterno, Dcstcvuiio Carmino, Caetano

| Paterno, Alberto Domingo, Carmino
Morelli, italianos; Domingos vios Reis,
portuguez, n Adelino iVíodrignes, nado-
nu!. K'Sie ultimo é empregado na, casn
de José Vieira.

Como se vê, foi uma diligencia acer-
tada c bem suecedida; mas o comniis-
sario Arides Tavares acredita que ain-
da não é tudo o que ja conseguiu, c
e&nera. com habilidade e eom calma,
conseguir a confissão de todos os pre-sos, o que, por cerlo, .trará maior luz
ao easo o o que forçosamente indicará
se haverá mais ^ alguém mettido na
grande "empresa",

As diligencias, portanto, vão prose-
guir c tudo i, de esperar da habilidade
do commissario que dcilas foi Incum-
bido.

IU..1) Jlll llíaUMJ IIIIHJ IHOUlllilHJJ L>.,,\1>

capital, cm beneficio da população. As
feiras representavam, a principio, um
ensaio, unia tentativa, como tantas ou-
Iras que os poderes públicos costumam
levar a effeito, com o intuito dc atte-
iiuar crises. Queixava-se a população
da carestia dos gêneros de primeira
necessidade. Os mercados fixos ou
permanentes, como suecede, de resto,
cm todas as cidades, quasi perderam o
caracter ou aspecto que lhes deve dar
a sua funeção ou -o seu papel cconomi-
co. O que ha, geralmente, «os merca-
dos, são armazéns e estabelecimentos
em que se vende toda a espeeie de
mercadorias. O consumidor difficil-
nieiitc compra os genoros cm primeira
mão, isto é, do prodnctor. Os mercados
estão repletos de intermediários. São
retalhistas de nova espécie, que
dem as frutas, os legumes, mns tam-
bem vão além dos cercaes e. fazem o
commercio varegista sem limitação.

Qual foi o principal intuito do poder
municipal, criando os mercados livres?
Dar compensações aos que quizessem
attender os reclamos da população;
dcscentralisar a venda dus gêneros dc
primeira necessidade; chamar os pro-
duetores de cercaes, para virem tratar
dircctameiito com o publico, offerceeu-
ilo-lhe vantagens, em troca das com-
pensações que lhes dava a Câmara. E
o que é facto é que os mercados livres
têm funecionado cotn uma ordem e
uma regularidade admiráveis, e muito
para louvar.

Nos primeiros tempos o commercio
rctnlliisia tentou uma campanha contra
as feiras, allegando que cilas lhe fa-
riam uma concorrência desleal. Algu-
ma coisa dessa allcgação foi apurada e
remediada. Os mercados livres entra-
ram uos eixos e prestam á população
paulista serviços cxccllcntcs,

| Ultimamente, surgiu oulro contra-
| tempo. Parece que o poder federal
J lambem pretende intervir no funeciona-

mento das feiras paulistas, Assim pa-
rece demonstrar a seguinte noticia:" iv.n resposta ao officio em que o
deleitado fiscal cm S. Paulo subincltcu

sua approvação o noto pelo qual jul-
gon não couiprchendidos' entre os nc-
goeiautes ambulantes, por conta pro-
pria

o Chá Chambard
é o mais agra da o ele o melhor

dos Purgantes.
Recuso-se toda a caixa que não contenha a

MarcadoFabrica"o CENTAURO"reproduzidajunlfr

nesta capitule implantado pelo
do Estado, a cujo serviço estão
tas de capangas é bandidos 1
da cadeia, oude cumpriam s
pela policia.

Desnecessário é enumerar o
diários que attcstaiii os nossos
receios.

Ainda hontem, a cidade foi
dc scètías Jc vandalismo coutrt
posieionistas. .

A cnpangada, apoiada pela
promoveu aggressõcs, tirpteandi
um amigo nosso, que, depois oi
ramente vspancado, foi preso.

O café liio Branco '.01 invadido peta
cnpangada, que den prejuízo ao pro.
.prietario, alarmando a fann!:.i des.o,
que reside no andar superior.

A 'esposa do proprietário desceu, tu*
lucinada, ante ai scenas a que assistia.

O proprietário Jo cate pediu garan-
tias ao delegado 'Mourão, que tudo viu
impassível, tendo como resposta oliscu-
nidades, ... .• ,

O proprietário pediu cnlao garantua
ao capilão do porto, que as deu,, ces-
saneio no café as scenas tuiterum-,
embora ciu outros .pontos continuas»!. 11,

i.\fíirina-nos a v. ex., sob nossa pala-
vra de honra, ser islo verdade. ,

Reiteramos a V. ex. as garantias I".
JiJas, pois sao esperauas grandes -vm-
Icneias contra nós e nossos amigos .

Em Paris

A morte do dr. Miguel
de Teive e Argollo

Por tclegramma particular recebido

COISAS ADUANEUtAS

O contrabando do va«
por "Byron"

pcis appreheiididos foram depositados
110 cartório da 2' vara eivei, sob a
guarda do respectivo escrivão major
Barros.

O coronel Bencdicto Hippolyto de
Oliveira, director chefe do gabinete do
Ministério da Eazcridã, vendo o seu
nome envolvido nos lançamentos que
se diz terem sido feitos em livros da
"Standard Oil", solicitou do sr. Pau-

I diá Caiogeras, ministro da hazenda, a
! abertura dc um rigoroso inquérito,
I pois nada tendo com essa empresa, de-

seja que pelas averiguações colhidas
1 fique patente que sc trata dc uma impu-
I tação calumiiiosa,
1 O ministro da Fazenda offiçiou ao
I procurador criminal da Republica, pe--7- 
| dindo a abertura do inquérito, afim dc'" apurar a veracidade da acousação c a

quem cabe a responsabilidade do que
se apurar.

mm •»»

Sobre o processo instaurado a respei-
„, , lo do contrabando dc colcliões rechea-

, y. --"o--  7„iIpVp„ -in ' dos de meias Je seda apprehendido o
nesta capital, soube-se pie íallc.cen. no ^^ ^
uomingo utluiio, cm Paris, o dr. -Miguel \B 

' 
4ct„M (1é,nos noticia, o inspe-

dc Teive c Argollo '

DINHEIRO

MOVEIS

COXVtóM l.ftll

sob jóias e cautelas
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes — 43 t 47,
raa Luiz dc Camões. Cbsa Gonlhier.
Fundada em 1867.

1 — » ¦ •

NO CONSELHO MUNICIPAL
APIUCálCXTAOÃO D1C DOIS

vno.iiccros
A sessão do Conselho Municipal,

realizada hontem, ás 2 horas da tarde,
sob a prcsideiicia do dr. Osório dc Al-
meida, durou poucos instantes: apenas
o necessário para a leitura c votação da
acta anterior, a votação da matéria dc-
signada para a ornem e a apresentação
de dois projeotos. ,•0 sr. Leite •Ribeiro fundamentou
cm poucas palavras uni desses proje-
ctos, que consiste em prohibir na zona
urbana corridas Jo vehiculos de qual-
quer espécie.

O sr. Getulio dos Santos apresentou,
por sua ver, outro projecto, que é rela-
tivo aos cinemas, suggcrindo varias c
importantes modificações nesses estabe-
Iccimcntos e lembrando ,1. substituição

 _ abertura dc maior nu-
mero dc^.pori.ts de saida, que facilitem
o salvamento, nos casos de incêndio.

Kssts ~projcc;os- foram julgados obje-
cto de deliberação e enviados ás com-
missões respectivas, para apresentarem
parecer,

1 ¦ 1 n

MUITO IMPORTANTE
A Cainisaria Ven:

conhecida pelo process
vender barato,
verdadeiro leiíi

:a, nhn!ijamcnlc
:so que adopta de

por preços, mesmo, de
lão, annuncia mais uma

assombrosa venda do seu avultado
cm condições cxcepcionacs.

o annimcio que vtie inserto
,„. .,...  ... ..  . . "a O* pagina da nossa edição dc

maiores armazéns ilest» capital, cuja leitura convém ;
ninl 1 li 11 ¦ Y~W*   ~ ,te, a venda dc agora

portanto que as que foram
cffcito anteriormente.

MU.AI.IIÃIvS MACHADO & V.—
Itu.i dos Andrndns 19 o 21. Ob

stock,
Conformi

I3JI TOll.NO DE UMA 1AL-
1.1'NflA

Um piTiiiturio uno nao
iióiln sei" cumprido

O ministro da Fazenda, de posse do
precatório do juiz dc direito da Segun-
da Vara Cível do Districto Federal, ex-
pedido a requerimento de Migliara Vai-
verde & C, liquidatarios da fallencia
de Luiz B. Pinto.tpiira recebimento da
contei tio -:r,.,^-f. prúceasada no The-
souro cul nome da firma fallida
Klimicoti aquelle juiz que o mesmo não
pude ser cumprido por ter sido aprç-
sentado no Tliesouro dois dias d.pois
dc eftcetuado o pagamento a J. Fer-
nandes Alies S: C, portadores dc uma
procuração cm causa própria, passada
pelo alludido Luiz II. Pinto, cm -4 d<
:>';v.\o do anno passado.

çASA l;uillü.\ — Cas:. especial
de tapeçarias, üriigiiayana n. 31.

¦ ••*mMm}m<<3*l*~i& BmmM ...—,—

Hoje,
todos, ccrtatiien-

ú ainda mais im-
evadas a

Bebam só Café Ideal
— m o-»^__.

ciaii ni: i:.\(ii;xirAi5iA

ou alheia, dc que trata o art. S", j dc poltronas c a abertura dc
letra c. do regulamento annexo ao dc-
creio 11. 11.S07 cs indivíduos que se
installam em feiras ou mercados livres,
realizados semanalmente nesta _ capital,
o os considerou sujeitos aos impostos
de consumo, o sr. ministro da Fazenda
mandou declarar-lhe que, embora o ca-
so não esteja taxativamente previsto no
citado regulamento, deve ficar ao cri-
terio do chefe da repartição fiscal lo-
cal, utiando sc tratar de feiras, isentar
os expositores do registro, quando se
tratar Jc feiras provisórias, c obrigar
ao regist.ro aquelles que concorrerem
ás feiras que íiinccionarcm sempre, mu-
dando apenas de ponto. "

A população de São Paulo só deseja
tuna coisa: que lhe não perturbem o
funcpioiiaincnto de uni apparclho eco-
nomico — se assim podemos escrever
—- que já faz parte integrante da sua
economia privada...- ¦ ——«^> —1—Jfc <—¦¦ ——- —

BREVBMEX1B" Portugal na Guerra
Revista patriótica illustrada

&¦¦ extineto era um homem notável.
Nasceu na Bahia, a 10 dc maio dc
1850, diplomando-sc cm engenharia nos
Estados Unidos. Logo após concluir,
o seu curso nesse paiz, regressou o
dr. Miguel dc Teive c Argollo ao Bra-
sil, tendo recebido, immcdiatamcntc de-
pois da sua chegada aqui, a incumben-
cia de levantar a planta cadastral da
cidade do Rio de Janeiro, o que fez,
provocando cncoinios.

Varias oulras c importantes comuns-
soes teve o notável extineto, quer do
governo do império, quer do republi-
cano. Assim, cutre outras, que não nos
lembramos de prompto, foi o dr. Mi-
guel dc Teive e Argollo incumbido da
construcçao da E, F. de Caravellas,
Bahia-Miuas, como tambem o longo
trecho da K. F. Villa Nova a Joazciro,
no prolongamento do São Francisco, li-
gando, pois, o oceano Atlântico Aquelle
rio. O extineto foi, posteriormente, di-
rector c arrendatário da lv. l'\ Jo Pro-
lcngamcnto, construindo ahi os mais im-
portamos trabalhos dc engenharia. Dei- i
xou o dr. Teive c Argollo vários tra-!
balhos não só da seiencia cm que era
diplomado, como sobre Finanças, lia
poucos mezes, prestou o fallccido ú
Bahia os seus serviços, na operação do
fundino, levada a effeito com vantagens
para à situação financeira do alludido
Estado, Ascendendo ao governo da fu-
turosa e brilhante unidade da federação,
o dr. Antônio Moniz reclamou a com-
netencia c a collaboração esclarecida do
dr. Miguel de Teive e Argollo, para
superlntcnJcr, no listado, a pasta da
Viação e Obras Publicas.

(J extineto deixou viuva, d. Jovíniana
Crissiuma dc Teive c Argollo, irmã do
dr. Ernesto Crissiuma, lente da Aca-
delhia de Medicina, e cunhada do enge-
nheiro Augusto Mcrci. ^ Do si 11 con-
sorcio, houve o dr. Miguel de Teive c
Argollo tres filhos: d. Maria Argollo
Moniz Sodré, esposa do deputado Moniz
Sodré, laider da bancada bahiana na
Câmara, d. Filhinha Argollo, solteira,
e o dr. Teive e Argollo, clinico.

MANllKSTACõlCS DK IMiS.Ui,
XA DAIT1A

Bahia. 15 (Do correspondente). —
Na Câmara dos 'Deputados i'"i apreseu-
lada uma moção dc pezar pi lo falle-
cimento do dr. Mí^ue! Vci-.v Argollo.
Não houve expediente nas repartições
publicas, causando geral consternação a
morte desse conspicuo bnhiano. Os
jornaes daqui estampam o seu ri trato,
tecendo grandes encomios ao extineto.

ctor da Alfândega deu hontem a sc-
gniiitç "sentença" : ¦ •

"Da leitura deste processo se verifica que
1:0 illa 5 de abril p. findo, i'is -v!á horas da
manhã, os officiaes aduaneiros I.uiz Gonzaga
i!u Britto e José Praneiseo .Moreno achando-
s'1 cm serviço a bordo do vapor inglcg "By*
rou" appreliclideram ires colchões c um sac-
co conteúdo meias, a«c aiKiui:; estivadores
eoailiinaJiis com d.iis fogüistas daquelle ua-
vio procuravam passar uara terra, 110 1110-
mento cm que largavam aquelles o seu ser-
víco a bordo.

Declararam os mesmos oíficiacs que tive-
ram de lutar com 03 conlriivcutorco, iil«uns
tios (\nncs, st» acliavaii) armtulos, sendo ellcs
auxiliados pelos j°s officines. setia compa-
nheiros de serviço a bordo, r.'.Iro Kamos
iferrc*ira e Joa<|tnm IVtíro 'Ia Motla. _.

Trazido o'facto ao conhecimento dn ms?c*
cv.ri.i foi mandado instaurar i> respectivo
processo, sendo lavrado o indispensável auto
Je apprcliciisão, e convidados por edital do

I it dias publicado 110 Dario Offieicil ie o
I daquelle mez, ns 1I01103 di 111crcr.no:ia .ipprc-
i hcuilida a virem allegar o uue oatcndesscni
i a In »i d.i seu direilo.
I Tindo furado duvida sobre .1 jiarlo que
1 ln.viaiii lido na apiirelieiuiiu os ofíiciacs 111-

f'!cai!ns como ansiliarcs ila inesiiia, sendo quo
o. cotuliietoics !¦! mercadoria não puderiup

I Eir ilctidus naiuielle acto. á vista da atti-
í tilde agitressiva cm que se adiavam, foi feita
• a acareação entre 05 qualro olnelaea aduanei.

ros c/ouvi-lo em seguida o empregado da
casa l.atte Irmãos, ile nome Manoel Horge3 no
Nascimento, q.ie íoi tcfitcinanha presencial
do facto.

Desta diligencia 'resultou lu-ar verme-.-
I do que Iodos os ouatro oiíieiac-, tiveram

parte et;m:l na iipproliensão. devendo porlan-
¦ 10 ser considerados nara os efleitoj legacs

Clipreíieiisoro: dor. quatro volumes.
Ivntretnnto decorreu o praso marcado no

.ilado edilal dc 9 dc abril, sem que tivesse
ulmieiri cnr.qiarcciilo ou nprosenlado qual-
ouer .reclaniaçri), pelo uiic f -i no prow sso," ' vrado auto uc perem-i fis iS, 1

avaliação c o.ar*
.prclicndiJn.

como se

Teve logar em seguida
sifícacão ila mercadoria

A' vlsla d" cxposlo ,
Consideranilo que fii a mercadoria appre-

Iicndida cm flagrante nos nrccisus lermos do
art. 610 parwaplio 3° coinbinailo çom_o art.
-,(.n paraeniplie 1» dn Xova Consolidação das
l.eis das AliaiidrRas;

Considerando que o processo correu a rc-
velia ;

lulgo proccilcnlc a npiirehcnwo.
Intinic-se c liquide-se. ndludicuiido.se .ali-

nal o prudueto r.<-, ofíieiaes uuuaneiros Luiz
Gonzaga dc Britto, loso Moreno. Pedro Ka-
mos Ferreira e loauuim Pedro da Motla, de.
duiitos ns 50 "l". ar'.. ..v, da lo 11. j-az-lili 5 de laneiro dc mis. revigorado nçlo rte
n. 115 da lei ,-joíí'j Je S de jmieiro ultimo .

UM "CASO" SINGULAR

Phenomeno a estudar
V DAXSA MA0A11HA DB M0VK1S13 

LOUÇAS
Sob estas epigraplics publicou hon-

tem o ãrtito ii S. Ponlo o seguinte
telegramma particular que com a oc-
vida vciiia transcrevemos:"Recife u — Os jornaes de hoje
noticiam o seguinte facto, que causou
sensação: A„n-,0n

Hu dois mezes, reside u rua A«SU«a
n. «9, Joscpha dc,Barros, cm compa-
nhia de uma cwadinha. Mana Ltiua

^sdc^güns dias. Joscpha nota que
as Jouças e moveis da casa se deslo-
cam, á proporção que Luiza se appro-
Sina. A criada foi reprehcnJlda .1 ela
patroa, que julgava ser alguma brinca-
dCAnte-honlcm, 

porém, tudo foi despe-
dãtdo em casa Jo J. josopha, mio ta-
vci.J forças humahns que de-tivessc,
c 

"dza. 
espavprida, fugiu, *$%>*$£

se na residência do sr- Frederico Co-
âiecira, repórter da "Província...

'Este reuniu os seus amigos e 01 sec-
correr d. Joscpha, que gritava desesne-
radameute em sua casa. O sr. Codi-
ceira e seus amidos, ao entrarem na
casa ficaram assombrados: endeiras sc
moviam sem tacto Jc ninguém, a louça
dansava 110 espaço, relógio e quadros
dc-iiregavam-HO das paredes e se des-
pedaçavam as esvarradeiras aos pis dos
^ 

Litiza, a creadinha, estava cm exta-
sis. Uetiraram-11'a da residência c tudo
voltou ao sou sitio apenas ela saiu.
Verificaram o caso os srs._ Ulysses (ia
Silva, Arnaldo Torres, Iwnco Quen lal,
Frederico Codiccira, o literato Silva
Lobato, Arthur Barbosa, o snb-deUg.i-
do Epiplianio dc Oliveira, Araujo c
McHo c outros. .

liontem foram convidados os reprç-
sentantes da imprensa, pessoas qualiíi-
cadns e dezoito jornalistas c muilo povo,
liic entraram na residência abandonada,
percorreu Jo tudo. O representante do
"Jornal Jo Kccifc", accciideu o can-
difiro e deu o braço a Luiza, que pc-
netron no interior Ja casa. A pobre
,11. nina soltou um grito, largou o cm-
dieiro e caiu extasiada. A louça, que
estava na mesa, voou pelos ares. c as
escarradeiras da sala de visitas come-
çaiiini a correr tropeçando uos pes dos
espectadores. ,, .

Um sargento do Exercito tentou le-
vm-ar Luiza; mas não conseguiu, pre-
cisando o auxilio de mais cinco lio-
mens devido ao seu extraordinário
peso.* Dois sub-dclcgados saíram ten-
dos por estilhaços dc garrafa. _"\ Provincia" chama a altenção da
classe medica para estudar este phcno-
"'O. 

Joscpha de Barros perdeu toda a
louça, sendo obricada a abandonar a
sua casa."

mm*m*mm*

BRASIL-GHILE

Um chá no Pão de Assucar
O almirante Alexandrino dc Alencar

oCfcròceu hontem, 110 Pão de Assu.-r.r,
um chá ao vicc-alniiranto chileno Joa-
quini Muiioz Ilurtado c sua cxnla. W-
hiilia. „j:.i

Foi uma festa interessante c cordial,
que a todos satisfez .pienanicnfe.

O ministro da Marinha fez-se acom-
paiibar dos contra-almirantcs coinman-
dantes das 1" e 2" divisões navaes, 111-
spector do Arsenal c diversos oífimaes.

O nosso illustrc hospede e sua fami-
lia chcgai-am á estação Ja Praia m-
mclha ás 4 1 já'horas da tarde.,

Ahi já aguardavam os cxcursioit,.si„s
o almirante Alexandrino e sua çonut.iyi'..

Recebi dos todos pelo coronel 1'riUO-
Uno Cardoso, este, com a sua prover,
bial gentileza, providenciou immcdiata-
mente para que dois bondes especiais
levassem ao alteroso morro os nossos
distinetos hospedes. ,"',,''•",

Todos os empregados do Caminho
Acrco ostentavam, no braço, uni laço ili
fila com as cores, entrelaçadas, daa
bandeiras chilena e brasileira.

Os dois bondes tambem levavam Dan-
deiras chilenas e naeionaes, que egual-
mente eram desfraldadas uas cstnçocí
do Caminho Acrco.

Essas demonstrações dc apreço c cou-
sideração muito desvaneceram o ,vioc-
almirante Muíioz Ilurtado, que reiterou
os seus agradecimentos por tao capli-
vanlcs gentilezas.•No pico do Pão do Assucar foi collo-
cada a mesa, á qual sc sentaram qua-
rciita e tantas pessoas.

O chá foi servido por 'entre as (Ie-
monstrações da mais viva c commum-
cativa alegria, reinando sempre, cimo
os presentes, intenso júbilo.

A mesa tinha, aos cantos, laços Ue
fita eom as cores chilcna-hrasiKiraa.

O vicc-almirantc Ilurtado e sua ta-
milia não cessaram, durante o tempo cm
quo sc conservaram no Pão de Assu-
car, de revelar a grande impressão qin
.produziu em seu espirito o maravilhosa
panorama que se descortina do alto.

Ií ali permaneceu o nosso visitante
até que a iluminação da cidade .se £1-
zesse por completo, subindo então do
ponto a sua admiração, ante a profusafl
de luzes que via aos poucos surgir do
todo3 os recantos da nossa mos, em
enormes ic cerradas irradiações._ ¦

Tiveram enlão palavras as mais calo-
rosas dc cntliusiasmo pelo maravilhoso
espectaculo que e a cidade do Rio de

O qm: a OASA.MUMZ atarnnto:
a supcrloridudo dos seus iu'«
tidos c iiiodieidailo do l'i'COós.
Ouvidor n. 71 — Tel. 11.0.

m&m — * m.

 I

O dr. Hilário de Gouyêa, de volta a
esta capital, recomeçará quarta-feira,
17 do corrente, a dar consultas ás se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 2
ás 4 lioras da tarde, no seu antigo con-
sultorio, á rua da Assemblea 11. 26.

J. 20S0.

O conselho
da

O conselho director
ITIlIlf-SL' ÜOÍU..irector do Club de Kn-com-1 gcnharia reunc-so Iioj

tarde, para ouvir
sr. Álvaro Uodavalho acerca do planodc viação geral da Republica, ,• dis-etitir o trabalho do sr. Miranda Uibei-tação tclcphonica".

mm «¦

ãs 3 horas
communicação

sobre "Ta

CIMENTO
( I.SSOI A CHUVA NO MA-

RAXIIÃO

•V. Luic, 14 — (A. Al (Retardado)— Ila tre»- dias que não chove, tendo
começado a baixar as agitas Jo rio Ita-
p..vtirt'i.

Do interior de todo o Kstado chegam
snagnificas coticiü a respeito Ja ia-
voara, .„

Gilibs. i 11.

loieiilionn eiU-l, Central. .^ Kua:
Stiutn Lu/iii 'iiVZ

— PAULO PASSOS & C. —
1 m-mm « mm, ,

XO liXKRClXO

lladiotraiiliiti jnilitnv
O ministro da Guerra approvou, cem

modificações, as instrucções organiza-
das pelo Grande Estado-Maior do
Exercito para o serviço radio-tclegra-
phico das estações existentes nas for-
talczas c repartições militares dest» ça-
pitai e de Siç.thcroy^ i

instrucção Municipal
Pelo director geral foram liontem as-

signados os seguintes actos:
Designando t
Agenor Pinto Garcia, para a 1* esco-

Ia masculina do 17" districto;
Domingos da Costa Rubi

masculina do 13o;
Alberto Marinho Dunliam, para

masculina nocturiia do 7';
Leonicia Medeiros de Almeida

tos, para a "•* masculina Jo 12o!
Eclizarda Mello Godinho

feminina do 12";
Luva CarncilO uc v aBCOUctiíOsi

a 5* mixta do o";
íeotícia da Cruz Cardoso, para

masculina do ib";
José Caetano de Faria, para

masculina do ij ".'.veir

A IXSTItUOOÇO EM MIXAS

A. cldadi! do Turvo tom
mais mn collegio

Foi-nos enviado o seguinte Klegram-
mn:"Turvo, 15. — Poi installado hoje
nesta cidade o collegio 8. José para
meninos e meninas, sob a direcção ho-
noraria do padre Del Gáudio c techitica
do professor Arlindo Cruz c senliorita
Maria da Conceição Salgado. Estiveram
presentes á cerimonia da inauguração o
presidente e vice-presidente da Câmara
e muitos pessoas gradas. A população
recebeu com grande 

'contentamento a
inauguração do novo instituto do ensi
tio. — Ür&fliio Gak'ão."

¦ »i»i»i --—
"JORNAL DAS MOÇAS''

para a 1

a 3*

San-

para a *.*,

a 3"

regerAdriana Pinto da S
a 10" mixta do 7";

Gastão .Meorbeck de Gotivca, para
servente desta direetoria:

Dispensando: do logar dc servente
da Direetorin, Leonel Bandeira dos
Santos.

iRequerifflctiio despachado t
Isaura dc 1'. M. Silva — IndcferMo.

Um numero attraente e scinlillante
é o de hoje, deste querida revista illus-
trada.

Pelo resumo, qtte damos abaixo, do
que ciic contem, tanto cm gravuras,
como no texto, melhor aquilatarão 03
leitores da excellencia do numero que
hoje circulará.

Kis o suinr.iario:
Mez de Maria — Cerca Je ;o instan-

tancos ás portas das egrejas do Meyer,
Engenho Xovo, Santo Affonso e São
Praneiseo Xavier; ampla secção d? Mo-
das. concursos 5portivos — Taça Jornal
das Moças c campeonato de Uur.-leu-
nis; O futuro, secção dc cartomancia
por Mr. EJmonJ; uma incalculável
collecçáo Je relatos dc gente chie, bi-
lhetcs postacs, escolhida e variada col-
laboração litvraria, photpgraphia de
collcgios, etc., "O noivado de Helena
por Antônio Torres, "O joven encau-
lador", secção infantil interessante,
etc. cie. v

Fluminense F. C, "versos"
Palmeiras

o arando nintcli do football
Vor UOJK nu 0DKO3Í

— A CILA1.IDADES

EPPE1T0S D.\ C1V1SE

IMnis uma fnllonrin
O dr. Alfredo Russetl, juiz da ]

vara eivei, decretou liontein a fallencia
de Valdoiniro Josc dc Oliveira, esta-
heleeido com armazém dc seccos e mo-
Hiados á rua Bella dc S. João 180, que
confessou o seu estado de insolvabilt-
dade. ,. ,

O juiz nomeou syndicos os credores
Pereira Carvalho & 

'C 
marcando o dia

1- d" junho para a assemblea Je cre-
dores e o prazo de 15 dias pára as
declarações dos créditos,

ATTENÇÂO
AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, camjrs". de ar e Ue-
m»is pertences, só r.a rua 7 ue Se-
tembro n. 182. ..,.,,,-

Peçam tsbeilas.
ALFREDO 1'AVAüKAU

Casa matriz: praça da Republica
n. 52 — Kio dc Jar.tiro.

OS ESQUECIDOS

O Maranhão e o seu serviço
telegraphico

V.M A VIOI.KXCIA POLICIAL

Viiin iieusiio íirroiiiljadn
A Pensão Colombo, á praça José de.

Mencar n. 14, foi hontem, ás IO horas
da manhã fsegundo nos informa a sua
proprietária}, victima dc uma grande
violência policial. ...

O facto i o seguinte: um hospede da
referida pensão teudo-se atrazado nos
sein pagamentos, e pretendendo mudar-
sc sem pagar, a dona da Pensão Lo-
loínho, reteve-Hic, como garantia, al-
-amas matas-. A policia do o" districto,
intervindo uo caso, penetrou houtem
violentamente na pensão, arrombou
portas e armários e aggreditl os eni-
pregados que sc queriam oppur a sei-
vageria desse acto, levitido-os presos
para o 6° districto.

Damos a noticia sem commentari03.

Janeiro, com as suas extraordinárias
bcllezns naturaes observadas á luz sola:
c com a incomparavel massa pliosphp-
recente que rciirescnta a sua feérica il-
himinação á noite.

Eram 7.15 da noile, quando o vice-
almirante Ilurtado e sua família de*,
coram Ja montanha, sempre a manifes-
tar a agradável» impressão que traziam
do encantador passeio, já pelo raro pa-
uorama que acabavam dc ver, ia pclaa
gentilezas recebidas, tanto do almiran-
ic Alexandrino c seus collegas Jc elas'
se como do coronel Fridolino Cardoso,
que a Iodos cumulou das mais fidalgas
cortezias. ,

O nosso illustrc hospede preten.? vi-
sitar hoje o couraçado Minas Geraes,

^VSfri » ^a^grXnde: j 0
«¦ t m» *-rm- 1—.

A FALTA DE POLIOIAME.NXO

Os desordeiros cm Ja-
c.'11'í'Pim'uá

MoraJ^s do locar denominado Ca-
mocim, em Jacarépaguá, vivem_ conti-
miamenfc alarmados devido a talta "de

policiamento.
Dois botequins ali estabelecidos con-

stituem ponto predilecto de perigosos
desordeiros que, mesmo a altas horas
da noite, promovem conflictos, prote-
rindo as maiores ob-ecnidades.

Seria de toJo o ponto justo que o
delegado do 24" districto por lá appa-
recesse para ver sc consegue limpar a
zona de elemento tão prejudicial a or-
dem publica.

Va actlialiilade, pensão a íoS, íó na CA-
BÂÇA GRANDE; av. Mem de Su, 13—15.

Feijoada, I —¦ ¦— >
JÜ155 AXXULLOU O

PROCESSO
'Emiiio Ramonet Registou propoz no

juizo da i" vara federal uma_ acção
rescisória da sentença proferida _ no
mesmo juizo que decretou o seu dívor-
cio em ii de novembro de 1012^ « dc
sua senhora, dr. Salvadora Rojas y
Guerrcro,

O processo seguiu os seus tramites
regularcs, e por sentença de hontem o
dr. Raul Martins, julgou nullo to-'.o o
processo, visto na procuração dada ao
advogado não haver podere? especiaes
expressos para '.ratar dc uma acção que
diz respeito a estado civil.

E o'autor ainda'foi condemnado nas
custas.

\nnuuciada a hora do expediente da
sessão Jc houtem, 110 Senado, o sr,
•M dc Almeida pediu a palavra para
pleitear perante os altos poderes da na-
cão alguma coisa, cm favor da terra
maranhense. Disse o orador, que quasi
todos os representantes do povo no
Confesso Nacional conseguem cnm rc-
laliva facilidade aquillo que solicitam
itin-.i aos ministérios em favor das uni-
dades federativas que lhes dão assento
110 parlamento. A si, porem,, tudo c
difíicultado e sc quizesse insistir nas
secretarias cm prol desti ou daquèlla
medida d? caracter collectivò, não te-
ria outra coisa a fazer senão andar de
deo em déo.

O orador já reconheceu que os nu-
sterios lhe são hostis. Por isso, nao

íiic restará outro recurso senão a.lm-
nrensa c a tribuna do Senado, vindo
por .'estes dois caminhos appeilar para
o .presidente da Republica, afim de que
o Maranhão tinha um serviço telegra-
phico á altura das suas necessidades.

O que lá está c uma lastima,
d'","ndo se notar, que, nestes últimos
annos, até o material enviado para o
interior tem sido recambiado para Esta-
dos differentes, mais favorecidos da
poli'ic.1. Citou o orador varias cidades
maranhenses isoladas do resto do num-
do, concluindo por se dirigir ao cheie
da nação, a única pessoa a quem re-
conhece com direito de attender o seu
appello. ,

Depois de ser a terra dos poetas, o
Maranhão passou a ser a terra dos cs-
quecidos «i»<i«»

A ULTIMA CONSPIRAÇÃO
Foi ouvida 1» ultima tos-

tcmiiiiha numeraria
Proscguindo hontem, perante o dr,

Amorim Garcia, o summario de culpai
da ultima eonspirata, foi ouvida 11 der-
radeira testemunha arrolada (icio órgão'
do Ministério Publico Pcder.ü c pro-
curador criminal da Republica.

Foi elia a praça Josi Mendr-s d.i
Silva, da guarnição do forir^ Jc Gra-
go.T.á, que tio inquérito policial ihz a
autoridade ter alludido a um mocinho
que lá fora confcrcnciar com o sar-
genío I.ucena.

A testemunha nada dÍ3Sc de positivo
sobre esse ou outro qualquer facto,
não reconhecendo no tal mocinho alltt-
dido a pessoa do dr. Aggr.pino Xaza-
reth, como era propósito da aceusaçúo.

Terminado o depoimento o juiz mau-
dou que os autos fossem com '.ista ao
dr. Pedro Jatahy, para requerer o qU3
lhe parecer dc direito.

 mm-mÊm-mmm —
UM JACTO CHAVE

HESPANIIA-V OUGPAY
A leeacüo unisunya cm

Madrid-Montevidco, 15 — CA. A.) — Cor-
rc como certo que será brevemente no-
meado ministro do Uruguay na llespa-
nha, o subsecretário das Relações Kx-
teriores, sr. Benjamiu Fernandes y'Mcdiua,

Com a direetoria da
Cantareira

Ji ii do domínio publico o facto _ la-
menlavel suecedido com a barca "Mar-
tím Affonso", na viagem «Ias 11,40 bo-
ras da noite, de ante-hontem, cm quo
a referida embarcação esteve entregue
a tres individuos, cm estado de cmbria?
guez, que andaram dando voltas e rc-
viravoltas na bahia. com grave:: riscos
para os passageiros .

Pedem-nos chamemos, rasis uma vez,
a .-atenção da Cantareira para o caso,
afim de evitar futuras desgraça--.

mm-, m » —" '
MUSEU XAOrON-VL.

F' a seguinte a estatística dos visi-
tantes Jo 

' 
Museu Nacional, durante «I

semana linda: Terça-feira, 9, n6»
nuarta-ferra; 1", 100; quinla-feira, u^
166; sexta-feira, 12 184; domingo, IA,'
3.406. Total, 3.97* psssoati:.

¦A
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O HOMEM TRABALHA DURANTE
GERTAS HORAS DO DIA. A
MULHER NUNCA TERMINA
íPara uma mulher de boa saúde c for-

íc os cuidados com a casa são bastante
opprimentes; mas, se se encontra com
uchaiiues, sempre cansada c soffrendo
desde .pela manhã, até ú noite de dôrci
dorsaes, então os affazeres domésticos
tórnam-sè insiípportavéis";

As l-IliUIiAS DE KOSXEn VARA
OS 1MXS teetn resgatado dc afílicções,
deste gênero, milhares de mulheres o
tem-lhes trazido vida. nova, saúde e
força.

As mulheres são -propensas a padecer
dos rins. A roupa .que vestem, os tra-
balhos (.ue executam, a falta (le exer-
çiiain. lü'|o contribuo nara tal,

«Dures i 
' 

costú3, dôrcs uterinas, c de
cabeça, desmaios, flatos, ataques de me-
Inncolia, são sympiomas coimnuns de
affecção dos rins. Ao apparcccr algum
destes achaques, juntamente com. irre-
gulnridadc na acção dos rins, c evidente
(«ue elles se acham mal c que teem Ue
ser auxiliados.

A 9 PIIaUIaAS
DK FOSTIíK
VARA OS ÍUXS
têm amparado uma
infinidade de mu-
lliercs débeis na
oceasião em que
unia affecção re-

, nal teih vindo du-'iplicar 
os seus sof-

frimentos. listas
pilulas não affe-
ciam o estômago
nem os intestinos.
nem couteem dro-

I gas nocivas, perigo-
I sas ou que causem

mãos hábitos.
São um remédio

adaptável tanto a
mulheres como a

homens c o seu exito é devida a que a
*u_ formula é de mérito e a que as
Pl.iMr.t.S DIS PÔSTER PARA OS
{tinta são utn remédio especial para os
rins •-.- bexiga q nadu mais.

•As P,_,_.._._ I.isl li'üáTEB PARA
OS líl.VS ruluim-se á venda em todus
as Pharir.iicias.

Enviar se-á uma amostra grati-*, fran-
co de potte, a quem a solicite.

FOSTIOK-McOLKIaDAN CO.
Df*nt. O. Caixn do Correio 1.63

ltio do Janeiro

Sports"türf"
INSCRU-ÇOES NO JOCKEY

Pata :i corrida dc domingo próximo
uu Jockey ficaram lioniem organizados
os seguintes parcos:

Parco Dezeseis de Maio — iCop me-
tros -— 11500$ c 30o$ooo — Davics,

, Feniano, Cuuorua. Majesue, Bcllc An-
, gcviiie, David, Aluado, Guerreiro II,
íinnga c Slcilia.

Parco a-iiiiwiiifüO —- i.qoo niclros —
i :Goó$ e .-pi .ooo — You-Yoti, Buenos

•Aires, Príncipe, Voltàire, Claimant e
Patrono,

Parco Prado Fluminense— t.6oo *nc-
tros — i :6'.ioS c 3-'o?ooo — Mastro-
.,'.101, Aliam, Uo.tacaz, Marialva, Scamp
.• Alias.

Clássico "Esperança" — i.Goo me-
rios — .1:000$ e _oo$ooo — Monte
Christo, Poiiui Canci, Enérgica, -Pajo-
nal, Cuido, Spano Muni isosc, Ornati-
nho, llatpin, Parati;'., Batlcry, Rampc-
Hon, lniervlew, Kali-.o, airagon, Pegas.,
.idulgo c Zc-inhc.

sO demais parcos estãn reabertos nas
mesmas condiçõea ate hoje, in 4 i|a da
tarde.

VARIAS NOTAS
Poram chamados :'i secrelaria do Der-

liy cs jockeys Pablo Zàbala, Enrique
l.odrijjucz e Joaquim Coutinlio.

-'() jockey Marcclino de Macedo
.uotitnríi o c.-ivullo Intcrview, nas grau-
des provas em que está inscripto no
joekc.-Uub.

— Maipü, sentiu-se, r-.pús a disputa
lio .parco Itamaraty da corrida de ante-
hontem, no Uèrb..

—- O jockey aprendiz Antônio Fon-
siac.i deixou de montar Ptstachio no pa-
ico Dois de Agosto, por sc achar ligci-
lamente enfermo.

FOOTBALL
1 'I.UMINl.XSI. IxiOTIíAXT. ClaUB

lhdugiirani-se boje as sessões dc pa-
tinnção deste Club, ;.s quaes serão rea-
lizndas esle atino quinzenalmcntc.

Tocará na sessão de hoje, que co-
meçarn ás 8 1I2 du noite, unia das ban-
das dc- musica da Marinha.

O i:\TOXT-.O ENTRE O ROTA-
iOUO K O S. G1UUSX0YÃO

Devido a um truncamente iin p.igi*
n..ção, foi honteti! prejudicada parte da
clironici referente a esta prova, moli-
vo pelo qual foram notadas pelos leito-
rcs certas dcsconncxücs na mesma.

Solicitamos escusas por essa faclo
involuntário,

AMERICA Í''0'()l'..AUi CLUB
A directoria deste Club, reunida em

•essão ordinária, resolveu o seguinte:
..) nomear uma commissão composta

dus srs. associados: Pediu Hess,
Adlicvbal Mello, Moacyr Leitão, Julio
Moreira Pilho, Ciccro Pimenta de Mel-
lu, Francisco Lage, Maximiniano José
Gomes de Paiva, Oswaldo Barata For-
les, Armando Clareia, Gualtcr Castcllo
-tranco, Sictiio Albuquerque Lima e
Luiz Pinto ile Mello, afim de auxiliai-a
durante o anno de 1916, não só por oc-
er.sião dos jogos da temporada, como
tm outros serviços;

H estabelecer que o ingresso ao cam-
no, ::os dias de jogos, só será permit-
tido aquelles dos .srs. associados que
apresentarem o recibo, do me/, corren-
te, tendo esses o direito de ingresso n
duas senhoras (pessoas dc sua familia).

os ladrões nos suBüimios
A policia do 18° deita
mão a uma quadrilha

A policia do iS" districto deitou a
niãn a uma quadrilha dc ladrões («ue
vinha operando,. ha seguramente dois
mezes, nàquella redondeza.

Us membros dessa quadrilha Cavam
sendo procurados e pareci.: bem diffi-
icil poder agarrai-os.•Finalmente, as autoridades daquelle
distri.to .prenderam toda a quadrilha,inettendo na xadrez os ladrões Antônio
iW Oliveira, preto, de .15 nnnos; Timo-
ilorico Gonçalves, vulgo Saudtoich, la-
drão muito conhecido: Leandro Antônio
Alves o João Antônio.

•lim -poder desses amigos do ,i!'.-,e':o
encontraram as autoridades dois revól-
vers Siuhlt and Wesson, o primeiroroubado juntam-Mo co.n um relógio
itlleiuão; o segundo, roubado de 11.11
caixeira de botequim; doze folhas de
zinco, o um cordão dc ouro, roubado
na rua Figueira n. 22, e que parece pc:»
tcnciir .'. faniilia Ccsario Alvim, queu.-ir,.-.. nessa rua c numero.

.\ policia do iE" irá hoje ;'i C3sa
011 lc . reside a familia Ccsario .Alvim,
actualmente, a cyudicar sa ile faclo lhe
pertence o cor".io roubado, mesmo por-
que os actuaes moradores d.-, casn nu-
iiicro 22 da ma Figueira dir-e:a q-.:c tal
objecto r-So lhes pertence.

A policia do ib° vae presesníir ms
diligencias e ver se descobre mais ai-
g-:--i indivíduo (pie faça parte <S^ ._ ;a-
d. ilha.

— -ta«-^**»S»-í»-nc--r.— ——.

X'M CItmi. KEPUGX._N1'1_

Avô e pae ao mesmo tempo
Por meio dc uma caria anonyma, a

policia do 22° districto conseguiu saber
de uni facto que repugna.

Essa carta denunciava aa pessoas no
caso envolvidas, assim como esclarecia
0 logar onde moravam.

A policia poz-se em campo, a agir.
Facilimo lhe foi descobrir tudo quan-

to a caria indicava.
As autoridades foram á casa n. 56

da, rua da Regeneração, cm Bomsucces-
so, onde moravam as pessoas implica-
das no caso.

J.cpois de obter, pelo que ali ouviu,
a confirmação do que a carta lhes dc-
uunciava, as autoridades levaram presoFrancisco Cardoso, de nacionalidade
portugueza, de 50 annos, que não pôdefugir á confissão do crime que lhe era
imputado.

O caso é o seguinte:
A menor Arlinda dc Jesus Cardoso,

de 17 nnnos, portugueza. residia, em
companhia dc seus paes, Francisco Car-
doso e Maria de Jesus Cardoso, á rua
da Regeneração, em Eomsuccesso.

Não ha muito, a vizinhança, que nada
podia suspeitar porque nada se passara
que merecesse suspeitas, foi tomada de
espanto com a noticia. de que Arlinda
dera á luz uma creancinlia, A mãe de
Arlinda, interessada em occultar aquclle
facto aos que o conheciam e aos seus,
deu-se .pressa cm depositar o recem-
nascido cm casa de nma familia co-
í-hccida.

. O facto, etn toda a sua licdiondez,
ficaria occulto, escapando o criminoso
á acção da. justiça, se as autoridades
do 22" districto não houvessem recebido
denuncia por meio da carta anonyma.

A menor Arlinda fura deshonestada
pelo próprio pae, sendo a creança fruto
desse horripilante incesto.

O criminoso não negou esce seu acto.
Arlinda, tambem ouvida, tudo confes-
sou, da mesma fôrma.

Arlinda vac ser mandada a exame c
a delegacia do 22" abriu inquérito, paraapurar esse facto tão escabroso.

" GRAVA-EIRO" AUDACIOSO

Um transeunte assai-
tado

Com destino á sua residência, .na rua
Saldanha Marinho n. 33, passava hon-
tem pela madrugada ua rua General
Pedra, o sr. Luiz Simões. Encarou-o
o ladrão Mario Paulino de Avellar, c,
ao que parece, não gostou da côr da
gravata do transeunte c pensou que es-
tava uas suas mãos presenteal-o com'
uma outra muito mais forte, causando-
lhe surpresa.

Inesperadamente procurou engravatar
o sr. Luiz, porém, clle, não foi na
"corrida dc ganso", defendeu-se herói-
camente, conseguindo fazer com que .o"feitiço virasse contra o feiúccirü",
pcis' prendeu .0 audacioso biltre, (]tte
l.vndo para a delegacia do 14° districto
policial íoi auioado e mcttido no xa-
drez.

INGLEZAS
As lciritliiui. «iseiiuru. sú 1111

CASA LONDON
Unico deposito 110 ltio. Ternos

sob medida

50-f.OOO, 60$000 e 70$000
a\__niii'-'iitos do 1' riuulidnde.

Cuidado eom os imitadores. A
uossu casa 6

UVA UBÜOOAViVtíA, 1SG
¦¦¦ o um ¦» ¦*¦*-""

EM S. PÀlI-iÒ

Uqia morte niystcrinsn
S. Paulo, 15 — (A. A.)— Partiu

para Pindamonliangaba o medico legis-
Ia da policia, que ali vae autopsiar o
cadáver de um indivíduo encontrado
num sitio pouco distante daquella cida-
dc. Presume-se que se irala de um caso
de envenenamento.
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Sociaes
Ual..»_-i .., Xl_l<_.*'

Fazem nnnoa "hoje:
O sr. i.rancisco Vieira de Magalhães lias-

tos;
-- o_ travesso Ivan. filho do p!.,ir:nnccutico

José C. Barbosa dçi l*'ranca c dc d. Anua
dc Carvalho lfrancn.

—- o sr. CUmeiio da -Silva Monteiro,
chefe da fcecção dc café da casa -Mc. Kiu*
l.iy S: C.

o dr. Moacyr Iíábçllo Leite, clínico cm
Própria, 110 listado dc Sergipe.

o sr. Alberto Moura de Souza, empre-
K;:do no commercio.—iMillc, Ambrosina Cavalcanti, filha do
coronel llrasilíano Cavalcanti, director da
revista "Terra e Mar";a sra. d. Onilliermina Dalíro;o sr. Octacilio GtiadeKipe Silva, cm*
pregado no commercio;

o sr. João José .-.vclino Cocü.o, esti*
mado funceionario da Repartição dc Obras
Publicas;

a sra, d. Maria Lydia, filha do 6r.'Messias de Castro Almeida;o menino Mario, filho do architecto
Barnabé Moreira V.oi-cs; _a senhorita Nina -Cuiomar.

Vct. annos IiQjitcm o sr. Arthur Con-
ç.-.lvcs ile Magalhães, empregado no conin.cr*
cio desta praça,lfez annos antc-liontcra o ?r, Arman-
do Cocüiij da Itocha, auxiliar do commcr-
cio desta pra.a.

CASAM1.XT0S
. Consorcia-se amanhã com a senhorita I'r.19-

tine Pires, filha do sr. JoSo Alves «lc AI-
meida Pires, funceionario da lí. I\ Central
do Brasil, o sr. Joaquim Pereira Pinto
Sayão, 2U official da secretaria da Via-
ção.

Os actos, civil c religioso, terão lesar na
residência dos paes da noiva. Vindos elles,
os uubciitcs subirão para Petropolis,

Na *ni..'.ri- do Santíssimo Sacramento, ef-
fectua-sc hoje o enlace nupcial ila gtíitil
senhorita Rrycina de llarros, filha do co-
ronel Kduardo de Uarros, com o i° tenente
do exercito dr, Manoel Collares Chaves.

O acto tivil terá logar, ás 7 horas da
noite, aia residência dos paes di noiva.

. Contratou casamento com a contil senho*
rita -N.u.mn, ililccta filha do dr. João A.
d. Carvalho Leite, distíneto medico do liscr-
cito. o dr. J0Í10 Lopes V. dc Carvalho, ad*
vogado nesta capital.

Contratou casamento com a Rcntil scnlton,
;,i Latira ferreira, filha do commendãdor
Dnmingo_ Ferreira, o ioven Mario Montei-
ro de llarros, funceionario da Central do
Brasil.

BODAS 1>F. PÍIÁTÀ'
Festeja hojo as suas bodas de prata o

t!:. Cunha Cru:., medico legísta da policia,

XASCIMIàNTOS
(» capitão rTosú Pereira Soares c ?-.ta cs-

pesa, d. l.miha Uodrigucs Soares, tem u ^ell
Ir.r. cm (esta pelo nascimento da galante Dc!-
phina, *

Está cm festa o lar do sr. Cunha I.opes
e de sua> esposa, com o nascimento de uma
robusta menina nue, na pia baptiimal, ;c-
ceberá o nome de Cjary,

BAPXISADOS
X.t matria dc S. Josí, baptízotvsa cnle-

liontcm o innoccnlc menino Mnrio, fiíhinho
do actor do tlieatro S. Josc, 'fobias Kodrt*
cues c d. d. Juditli da £i-v.i üiidrlgues.

O lar d,* sr. Oscar Soares .\r.ilr.a, chefe
Ca estação telcgrapliíca tio _ Ucalengo, esteve
I'ontqtn cm testa.1-, oor motivo do nnnivcrsa-
ri.i de sua filha, a graciosa senhorita Nair,
data esta escolhida nara'ser levado á pia ba-
ptismal o menino Max irmão da anniversa-
riatite.

Foram padrinhos o dr, João de Araujo
Campos, medico militar c a senhorita An-
dria.

!Ü :;: $
C0XPEUEX0IAS

Na sede do Curso> PropcJcutíc.;, effe*
luar-ío \ sabbado próximo, ds A horas da
tarde, a ''Hora literária", promovida peladirectoria do estabelecimento, com o iu-
tuito .de desenvolver o gc.to e aptidõesí:ler<_'_•_._ d-j salumnos,

Ncísa preva, que será publica, ouis fran-
,;-_c.-i.-ic-r... 03 Filõca do cstabekx-imcito,tomarão parte diversos • aluauio-, e proícs-

Tira Iojar air.mliã, ás í-.': luras da
noite, :iat iBíulioíbeca Nacional, a primeiraconferência da serie organizada par., cate
anno pela a\ssociaçâo Brt-.leira da I.stll-
dantes.

O ilr. Theophilo Torres íar.i nesta ::oiic
uma coüfereiicia sobre o pranteado prefes-

ASS0( lAÇHQ OOS E.1ÍP11B*.

GADOS XO xO.M.Ml.liCIO

Communicam-nos:"A conunissão directora eleita e r-n-
possada, cm assembléa deliberativa rea-
íizada cm 12 do corrente, distribuiu
entre -'-i 05 diversos cargos da adminis-
tração, pela seguinte íórma: presiden-
te, Arruando Pereira dc figueiredo; i"
necretario, Jacintho S. da Cosia. Maga-
ihãi-i*: 3' secretario, Pcdto Xavier de
¦Almeida; 1° tliesourciro, Joaquim Ma-
noel de Campos Amaral; 20 thesourci-
tro, Samuel de Oliveira; i" procurador,
Heraclilo Domingues; 2' procurador,
lAugiiSto Carlos Setúbal; director Dl-
l.ü-i.K-cario c do curso commercial, An-
¦tonio .Monteiro da Silva; dirccior (los
serviços d.aicos, Victor Rodrigues Ju-
¦iu.."

5m*—umãVm—iBBiiuu—3tl 
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sor de direito criminal e primeiro presi-dçnlc dc honra da A. 'L. dc .., Lima Drum-men d.
A entrada é franca.

AíaMOOOS
A Câmara de Comnicrcio Americana parao llrasil aproveitando-se .!., demora motivada

pelo adiamento da partida tio "Amazon", e.n
nue seguiu para os l-.stadns Unidos via Por-
tugal, l-rança e Inglaterra o ijroícssor dr.
J.:ncolu Hutchiiisoti, addido commcrcial dos
Kftados Unidos da America no Brasil, resol-
vei, offcreccr-lhc um almoço intimo que teve
Iccar no Cluh Cc.ltr.-.l ilcatii capital uo do-
iiiingo passado, 14 do corrente.

Aquelle almoço compareceu lambem o novo
addido commercial que vem substituir o dr.
Ill.tcl.i.lso.., o sr. Williams C. Doui.es, pro-nuâciou um discurso cumprimentando o dr.
Xlutchiuson c o novo addido connnercial sr.
\V. C, Downes, 03 quaes responderam cm
termos muito affectuosos a saudação quel!:c3 era feita. Icnilo-sc feito tambem ouvir
nàquella oceasião o sr. Alfred I., Moreau
Cúttschalk, cônsul geral daouollc'. paiz nesta
capital, que nlliidiu :. acção conjunta da Ca*
nu.ra dc Commercio Americana paVa o Bra-
sii e do antigo addido commercial a quemera offírecido aquclle almoço no desenvol*
vimõnto das relações conimcrciaca entre o
Brasil e os libiados Unidos da America.

•» ti: Ü!
OJiURS 1. FESTAS

C.IMÍ.MIO .A1III,IAR ACUCKN'A3 DI,
DEODORO — ilini asscmbléa geral extra*
ordinária, rcunem-se hoje, ás zi\2 horas
da noite, os associados deste Grêmio, para
osstimptos urgentes, de interesse social,

VIAJANTES 
"

Para Cumpo lk'.!^ rcaressou hoje o cc:o::tl
Jcaquim Rios,

A bordo do Amazon, em viagem do rc-
crcío á líuropa, partiram, em companhia da
sra, Helena de! Carrh, os senhoritas Ma-
rietta e íímilia dc Lima Barbosa,

Hospedaram-se honíem n_ Pensão Nogueira
Arthur Frederico, dr, Fábio David e

família, Gilbrando dc Oliveira, Raymundo
Guimarães, Kurico Schmidt e senhora, Cr-
1-i'tio Ferreira, Horacio Mocha S. da Silva,
João Henrique Ferreira, dr. João Carlos c
familia, d, llernardina Araujo, Atcibiadcs dc
Faria e senhora. Castro Juíor capit«ão Clati-
dio Coutinho, ,'furiano Proeopio do Valle c
f&milia, Raymundo de Abreu, Francisco dc
Assis Sintas, Frederico Daibcrt, dr. Olym*
pio ferreira, aVgostinho Soares o d, Nathalia
Alvares.

Tomaram aposentos nr. "Hotel Globo" —-
Padre Vicente Pons, Agviíre 1. Villanova,
José Tieií, Ribeiro de Almeida, Henrique
Alves Ribeiro, Aristides Santos, A. Mi-
gnonc, João A. da Rosa, :\, Flores, dr.
Flarcshino Flores, Oscar Freitas. Francisco
Martin, José Garcia de 1'rcitas, Jcan Picrrc,
Francisco Alves da Silva, dr. P, Mo tia Ju*iiior. Rodolpho Cunha, José rerez, AI. A,
Cittharínida, Antônio l.cmos, Pouciauo _dau-
ricio Dumas, José Ülyntho de Freitas, Kmi-
üo Robbo, Carlas Martins.

•*: Si Si
aVSSOOIaVÇOBS

O Conselho Administrativo da Associação
Bahia na do Beneficência, communica aos as-
saciados que. na sede social, á rua Buenos
Aires n, 218, sc acham promptos c devida-
íntr.te registrados, para serem distribuídos, os
nevos Kstatutos sociaes, approvados em As-
sembltn Geral d« 10:5* A secretaria se
picmptifica a rcracttcl-os pelo Correi?, a quem
o. solicitar,

RKIaTOIOSAS 
"

DISPI.NSARIO ?. JOSH' — A festa
promovida pelo Dispeusano dc S. José, na
1;-..: triz do l.nycuho Novo, realizou.sc com
simplicidade, soado, porém, muito concorrida

Ao Evangelho, o rcv. Pedro Ribeiro da
Silva, prendeu a attenção du auditório com
eloqüente sermão,

A" noite, live locar a leitura do relato-
:io do Dispensado,-feita pela se_ihorita Ri*
seleta Procuça o pedido da secretaria.

MISSAS '
Effcctua-se hoje. ús o horas, na egreja de

S, João Baptista da Lagoa, a missa de se-
tinto dia, pelo fallccimcnto dc d. Alzira
dc Carvalho Comes, cunhada do tonente Car.
l-.s Calucr Vclloso, itmaniicnsc dos Correios,

Km suffragio da alma de d. Maria Josc
de Mello e Souza, u rosem tura dc d. Ca-
rotina dç Mello c Souza, aj-..dar.:c da a\;:cii*
ci.i do Correio da Praia Vermelha, será re-
zada hoje, ús o horas, missa, na egreja de
X. Senhora .Ia Lapa ..do Desterro.

r.U.I.IICI.MI.XTOS
Apó-: longos padceirncfitas falleccu sexta*

feira ultima, cm Nictheroy, victima de uma
Í;.tc-ção paíudosa, a senhorita Maria Ali-
ru Gonçalves Lima (Santinha), dilecla fi-
\íí-\ do dr. Francisco Lccpoldiuo Gonçal*
ves Lima.

(J corpo, cujo enterro realizou-se sabbado,
á tarde, no cemitério de S. Francisco Xa-
vier, veiu de Nicthcrpv em lancha ___ especial
ate a Ponta do Caju. comparecendo «mu*
...eras pessoas amigas c parentes.

Moliilias a prestações j
ALFÂNDEGA, lil \

A fesia (3o V regimento de
artilheria montada

Realizou-sc no dia 13 do corvenle a
sólennidade da entrega do prêmio con-
(]i'.islado pela 1" bateria, do conluiando
do capitão João Soter .da Silve, a, no"raid" contra o analphabetis.no, achaíi-
do-se presentes, o general Celestino Al-
ves Baslos, eommandante da 3* brigada
de artilheria, representantes do com-
mando da 3" divisão e do inspector da
arma dc artilheria, comniundamcs de
corpos, dr. Ennes dc Souza, presidente
da Liga contra o aiial_rh_betistno, c nuit-
tas familias.

0 major Leão de Souza, coimiiandan-
te do i° grupo, a que pertence a Ia ba-
teria, para coiiiiiicmorar esse acto, • or-
ganizou uma bella festa, cujo prograin-
ma consta do seguinte: • •

i" — Hymnò á Pátria, pelas; praças
do i° grupo,-- 

' . t
2o — Entrega do prêmio.
3? — Conferência pelo' major Ray-

mundo Pinto Seidl,
A carta-monologo dc Coelho Netto—¦

pela menina Nair da Silveira.
4o. —• Hymno da Proclamação da Re-

pi-blica, pelas praças do 1" grupo.
Parte militar:
Escola Coronel Innocencio — Eqilita-

ção. pelas praças da i" bateria.
Escola Tenente-coronel João J. de

Lima — Cyninastica dc apparelhos pelas
praças da 2" bateria,

. Escola Major João Ribeiro — Exer-
cicio de conduetores pela 3* bateria.

Parte sporliva:
Páo do vae-vem, exercício dc força,

sendo vencedoras as praças da c"'-laa-
teria.

Carreira a cavallo, incluindo a rapidez
do cnsilhar, concorrendo tres inferiores
por bateria, sendo premiados em i° lo-
gar o i" sargento Aristides, da 1* ba-
teria; em a» o 2" sargento Newton
Américo dos Reis, e em 3" o 3" sar-
gvnto Sebastião da Cunha, ambos da
3* bateria.

Carreira dc eslafetas, n pé, tomando
parte os tres corredores mais velozes
de cada bateria, sendo vencedores as
praças da ia bateria.

Rapidez de transmissão cm uma ca-
deia de postos montados, concorrendo
quatro inferiores montados de cada ba-
teria, sendo vencedores 03 da _" bate-
ria.

Partido cm corda, campeonato de for-
ça entre as baterias, concorrendo nove
praças por bateria, sendo vencedoras asda aa bateria.

Tendo terminado a festa com a dis-tribuição de prêmios e uma soirée dan-sante i|uc sc polongou até alta noite.
i*üí-r-i*i-*j-**___i *-__U*t|3___i,

O OÍI NAS ESCOLAS 1

A AliMA MAIS MODERNA

Uma caixa de engraxate
quebra duas cabeças

Hontem á noite a praça 334, d.i 4"
conipanhia do 1» batalhão da Brigada
Policial, levou presos, eom a.s cabeças
quebradas, os menores Joaquim Piuto.
porlugiicz, de i.| annos, residente á rua
dc S, Pedro 310, n Fausto Ferreira,
tambem portuguez, de 13 atino., resi-
dente á rua da Alfândega 313.

O motivo da prisão foi uma discussão
acalorada e que terminou por Fausto
atirar :i cabeça dc Joaquim uma caixa ,
de engraxate. Este, pegou da caixa, |atirando-a á testa do antngonista que a I
guardou para leval-a â delegacia c con-'
lar o oceorrido ao commissario dc dia."Como ambos estivessem feridos, veiua Assistência, que applicou ponlo falsonos dois pequenos turbulentos, recolhidos em seguida ao quarto escuro

ESMOLAS
Tara os nossos nobres, Um Anoiiymoem ¦coiumcnioração ao 18° anniversario

do fallecimento do Emma Lccomte Be-roud; enviou-nos ic$ooo.— Em memória a Pedro Boulict, fal-leculo cin 16 de maio de 1915, tambem
para os nossos pobres, eo$ooo,

--**3S3Bl*C____T__l____*i3*_J*-^^

TIlATAMENTO OO ÈSX0Má'fiÒ !VISANDO O FIGAOO, l'I!IX.\S I
li INTMSTl.VOS COM O

:EI__ÍEST©'Í)i. S0ÜI2A
l.xtraeto fluido tins tres no-

fies : aVoi. do Kolii, Noz Vomica
o Adi. Moscniln.
TÓXICO IISTO.MAOAla o DÍÜ-
___-,l,lCO. contendo ,-iiiiila 11

MEIilSSA, o a\NIÜ o o
OMllVAO.

AN1.WA. I.KI{lIaIl)ADF. NKIÍ-
} Oíi.V, Más digestões, mão tia-
lito, peso do estômago, ilôros
d(i c:il)i'p:i, faliu «lo iiiinotitc.

.. Gl.ANAl>0,v>C.,-_.0 do Muito. 11iffrTíirri m— ii
l^»--C*'-*3!t>-*n>'3Pi in

O SONHO 00 BENJAMIN

Arvorou-se em autoridade e
foi para o xadrez

Causado de ser fundidor, f.irlo de
bater cm ferro frio, Benjamin Pimenta
do Valle sonhou que era autoridade po-licial.

Logo pela manhã de liontcm, ainda
meio a dormir, foi para a praça Mu-
tiicipal, arvorou-se cm comniissario da
;o:ia o começou a prender gcnlo ds
pagode,

A folhas tantas scismoti co:r. o Pi-
menta, achou (|ue clle eslava por demais
ardente, n patrulha do ronda, c, dcu-llu:voz. uo prisão.

15 ahi está como o Valle foi se met-ter num valle dc mitos Icnçócs na dele-
gacta do it" districto policial.

l'ACL!LiiA»Ji 1>1C MEDICINA DO KIOI
DE JANEIRO — K' convidado o compa-*rsccr á secretaria desta Faculdade, com ur*
gencia, o ülumno Gregorio dc Paiva.

FACULDADE DI;"dIREITO TEIX.EI-
RA DE EltEITAS — Pcdtm-aoí a pública*
ção do seguinte:'.'As . comniissOcs Ce.-itral, de Imprensa.e
do Quadro, dos biicharelandos desta. Fa-
culdade, rciuienl*se hoje, terça-feira, ás 3
horas da tarde, uo edifício d;i .Escola, para
tratar ile assumptos urgentes."

¦ESCOLA DE DIREITO, PHARMACIA
ij. ODONTOLOGIA — Os grandnandos
em odontologia remiram-se, ás 4 horas'.-da
tarde, no edif-cio da mesma, em sua sede,-
á rua do Kosario n. 154, sob a presidência
do alumno Waldcmiru Treire. de Carvalho,
aeelamado pelos seus -collesas, afim de ele*
ger o paranymiiho c o orador. Convidado
o alúituio Edgard Hilário dc Oliveira, deu*
se inicio á eleição, sendo eleito o dr. Ju-
venal Ferreira de .Mello, lente da cadeira
nc protlitse. Por acciamaçao de seus col-
lesas, foi escolhido o sr. Reno valo Meira.
Procedendo-sc á nova eleição, foram accla-
mádos os professores cathcdmticos drs. Ju-
lio El.zardo dos Santos, José Maria Mar-
tins Ramos c José Guedes Pinto, para ho-
menagens e gratidão ao dr. Mòucqtvo Vi*
lho.

Destas resohiÇfiS' foi o dr. Pedro Paulo
Aiitràii, director da Escola, soíent^ cado por
oíficio.

COI.-LECIO AXCHI1.TA — AV.o I-ri-,
òíir_.o — KealizotiíSc -domingo ultimo o pri-
meira das prcmia.õcs btmensaes com que
os padres jesuítas costumam entreter a emu*
lação e o aproveitam neto de seus alumnos.

_V cerimonia, que teve logar no saião
de-netos, compareceram distinetas famílias
cariocas o frihurtfiKíJScs, que foram applau*
dir os triumphos dc seus filhinhos, confia*
dos aos desvélos dos jesuítas.

A festividade, iniciada ao anoitecer, ter-
minou por uma oração congratula tona, pro-ferida pelo desembargador IJuUiõct Pcdrci-
ra. Os vários números dc musica, executa*
dos pelos alumnos. muito agradaram, e bem
assim o iu «cto do "Mcdcein infllgrá lui".
Os alumuqs patentearam seu aproveitamento
iu língua de Molicre, não descuraíido o
bom desempenho sceníco da peça.

Obiverani o i° logar nas respceívas sé-
des, abi{jcoitaudo os prêmios todos, os se-
guintes alumnos: Edgard 1-ath e José Mot-
ta (5* série); Roberto Freitas Lhna c
R. Vianna Neiva U"); Armindo Jlraga c
S-lva c Ivl. Magalhães LusTosá (.'); a\n*
dré ii. Martin:, de Andrade c Victor S. Sa-
raiva (a"): AlvinUir dc Carvalho, J. Souza
Rezende, Sutil Macedo c Paulo i\ Fon-
seca Saraiva (ia); Carlos Marques, Anto-
nio. Lima e Adalli. rto Vioma (curso pri*
mario). *

ESCOLA SUPERIOR DE COMMIvR-
CIO — Serão iniciadas sabbado, 20 do
corrente mez, ás 3 horas da noite, as aulas
¦de litleratura geral, díctadas em francez
pelo lente cathedratico desto Escola dr.
Jcan Achar.

•*q » um _ a» - ¦
TERRA & MAR

Exercito
_ Foram >trajisferidos na arma da cavalla-

ria ós primciros-tenenteJ Mario lícrr_do, do
4° reginicnio para o 2" esquadrão do 5"
corpo dc trem, l.or de Campos Pacca, des-
to esquadrão para aquelic regimento e Ju*
lio Gnertcner, do a° esquadrão do ju cor*
po d. trem para o -"* do iu corpo.

— Os officiacs e praças que sc destinam
ás guariii.&es dc S, Paulo c Matto Grosso,
deverão scfçtiír nos seus destinos uo dia i<>
do corrente, devendo embarcar na estação
Central da Jí, de Perro, ás 5 horas da
tarde.

* * ->
Brit-iiiln Policiul I

Serviço para hoje :
Superior dc dia, capitão DütuingoS Ar-

tinir Machado Filho.¦ Official de' dia ii Brijrada, alferes José
Cândido da Nohrefia c Silva.

Medico de dia ao hospital, capitão dr.
Guilherme llarros da Rocha Frota.

Interno dc dia, alicies honorário Pedro
Chapa.

i)ia á pliarmacia, alferes pharmaceutico
Alberto Mailet Soares e -pratico Camcrino
Nascimento J.Ímo.

Inspecção de Saude, capitão dr. Gui-
llicrme JJarros da Rocha Frota, tenentes
drs. Ovidio Peixoto -\Icira c João da Cru:
Abreu.

Pia ao Rahincte odoutologíco, cirurgião
dentista Octavio dc Castro.

Musica do promptidão, a banda da Uri
ga.la.

Auxiliar do officiul de dia a Brigada,
sargento Chignall.

Rondam: no 4" districto, tenente Arthur
José da Silva; as patrulhas, tenente Abe-
lardo McireUcs de Souza c alferes Ramiro
Duarte d(. a\maral Lage; os 19o e .aou dii
IrictóS, alferes José Joaquim dos SantdS e
ua Saude, aiícrcs João Baptista Coelho.

Promptidão: na cavallaria, tenente Faus-
tino José A.ves e uo i" batalhão dc infan-
teria,".ilíercs Salii.10 José dn Cunha,

Guardas: na Amortização, alferes Olivei-
ra dos Santos I,oüro; na Conversão, alfe*
res Carlos da Fonseca''Carvalho; no The*
«ouro, tenente Manoel Scrvulo da Costa c
na Moeda alferes Francellino Escobar.

Dia aos corpos: no i° batalhão, capitão
Iíorocio Alves dc Campos! no -", alteres
Affonso Mello .Silva; 110 30, tenente Ili-
líria .Fernandes Nogueira; r.o 40, tenente
Anse'mo Viriato Pereira de Lttçena; na
cavallaria, capitão Nicoláo de Oliveira Car-
neiro; no quartel do Meyer, tenente gra-
duado Thetnistõclcft Soido de Barros Fui-
cão e no quartel dá Saude, nlfcres Samuel
Ribeiro dc Mello -Moraes.

Uniforme, .(".

Como de Bombeiros
Sei víço para hoje :
listado maior, tcuente Alcântara.
Auxiliar, alferes Monteiro.
i" e -•' soecorro, tenentes Castos c Mi-

renda.
Manobras, nlfcres Fiigueiras,
Ronda, capitão Adeluio,
Medico de promptidão,t capitão dr. Oraça.
Kincriíoncia, a!feres Frederico e capitão

dr. Triio.
Uniforme, 50.
Coir.mandante da Riiarda, furriel 11. 236,

Dia r.o Corpo, -' sargento n. .19.
¦—..,—¦¦, *um\r*1w*4~í »*___— ¦ i- -1 ¦¦¦
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a GDERRÃ
DE PORTUGAL

Lisboa, 13 — (A. A.) -— As reda-
cções affixaram boletins com as noti-
cias da vietoria alcançada pelos portu-
guezes na margem do rio Rovuma, sen-
do enorme a agglomeração de pessoas,
que commentam c erguem vivas ao
exercito e is nações aluadas.

Lisboa}, 13 — (A. A.) —Noticias das
províncias aqui recebidas dizem que ti-
veram grande brilhantismo as coiumc-
tnorações á passagem da data de hon-
tem, não se verificando nenhum facto
anormal.

*
Clmrntos VIEIRA DE MELLO

os melhoreis
CYSNES«

O discurso do sr. Poincaré
em Nancy

Paris, 15 — (A. II.) — 0 altivo e
claro discurso pronunciado pelo sr.
Poincaré cm Nancy, proclamando de
quo gênero é a paz que a França de-
seja, é por todos considerado um acto'
de grande relevância c. uma resposta
direcia ás declarações feitas peto clian-
ccller allemão, com o fim do illudir, os
paizes neutros.

A voz do chefe do F.stado elevou-se
para frustrar essas manobras. 0 que
a França quer 6 uma paz definitiva,
uma paz segura, que sirva ris gerações
actuaes como um penhor da paz. éter-
na. A França mediu os seus sacrifícios
e os seus esforços pela grandeza, pela
nobreza desse objectivo e tem a plena
certeza de que o ha de realizar.

0
COSTUMES CHIC?...

LaMaison Nouvelle
«, tó.A (iU-\tJAIaVE.S Oi AS, 9*

A missão franceza na Itália
A'oiiiii, 15 (A. 11.) — Telcgrapliam

de Udiue:"-•V missão franceza, composta dos
srs. Barthou, Pichou, Rcinach e Oer-
biile, foi hospede por quairo dias do
Conluiando .Supremo.

Depois de recebidos "elo rei e «cio
duque de Aosta, os membros da missão
visitaram as linhas de frente. No Car-
so, . ercorrerain as trincheiras até além
de Castcl Nuovo, Collazzo e Redipu-
glie. No dia 13 do corrente a rhissã.
visitou cm (Irado as escolas, laborato-
rios o instituições de bencftccncia crea*
das pela Marinha. Esteve etn Aquileia,
onde visitou a basílica e o niii3cit, e as-
sistiu ti inauguração da "Casa do Sol-
dado". Na Carui-.i, visitou Stllc Neves.
A missão' inspeecionou em todos os se-
ctores da linha, aerodromos, parques de
engenharia, depósitos da intendencia
núiitar, hospitaes de saude, podendo as-
sim avaliar com a maior minúcia da
organização militar italiana.

ca 'svior sVfÁivó-.oomoiis nosíví.svzítraoNi SVXVAVUD
Os deputados portuguezes

que se acham em Roma
Roma, 15 (A. A.) — Os jornaes

desta capital noticiam que o sr. Mar-
cora vae offereccr um banquete aos
deputados portuguezes que aqui se
acham cm visita.

Os referidos parlamentares da Repu-
blica ibérica serão amanhã recebidos
por sua majestade o rei Victor Manoel,
seguindo depois á linha dc frente ítalo-
austríaca. *
O dirigivel que ardeu ao

largo de Toulon
• Paris, 13 — (A. H.l — Está an-
nunciado que o dirigivel que se incon-'diott 

nas proximidades de Toulon per-
tencia á marinha de guerra franceza.
A carcassa foi, por ordem superior, rc-¦bicada para o porto de Toulon.

Ainda uão foi possível estabelecer as
causas do sinistro.

A SITUAÇÃO NO ES-
PIRITO SANTO

As violências e depreda-
ções dos governistas

Victoeia, 13 — (Do correspondente)
— Hontem, após a manifestação rcali-
zada uo sr. Bernardino Monteiro, cons-
tituida, em sua quasi totalidade, por
capangas, soldados de policia, presos
perdoados, funecionarios estaduaes, che-
fiados pelos empregados federaes Luiz
•Fraga e Aristóteles Santos, que se
acham aqui licenciados, por Mano Oo-
mes, pseudo deputado, « Cícero los-
tes, fiscal da Limpeza Publica, entrou
toda essa gente a fazer depredações em
propriedades, aggredindo os opposicio-
-listas. .„

Os capangas, quando sc retiraram do
café aSio Branco, onde quebraram me-
sas e chicaras, atacaram, á rua Jero-
nymo Monteiro, o sr. hrncs.o Gianor-
dori, politico opposiociomsta, esbordo-

Gianòrdori tentou fugir, sendo alve-
jado por vários tiros, cujos stgnacs se
vêm nas paredes da casa Libancza.

Afim dc afugentar seus perseguidores,
aquelle cidadão disparou para o ar o
seu revólver. Foi, porém, mais adeante
agarrado e horrivelmente maltratado,
sendo recolhido á cadeia puoliça.

Chefiava o grupo desse malfeitores,
composto de sessenta indivíduos, ap-pro*
-vitnadamente, José Maria Gomes, que
de chapéo mima das mãos c empunhai.*
do o revólver na outra, gritava que
lynchasscm Gianòrdori.

iKssas deploráveis scenas foram . pre-
senciadas pelo3 moradores da citada
rna, entro os quaes se achavam,o dr.
Costa Leite, procurador fiscal (ta ra-
zenda Nacional <-¦ sua família, que me
autorizaram a usar de seus nomes como
testemunhas.

O dr. Costa Leite disse que quiz
-soecorrer Gianoidori, mas sc viu Uiipo-
tente para fazel-o.

Dominado pelos seus perseguidores,
Ernesto foi conduzido para a delegacia
de policia, fuzcudo todo q percurso de-
baixo dc grande pancadaria.

Seu irmão quiz hoje visital-o na pri-
são, não lhe sendo isso pcrniittulo.

O dr. Mario Agmrrc, . chamado a
medicar a vicjlma ua cadeia, acaba (te
declarar-me tvreséntar a mesma. esco-
rincões de rcfl-es -pelo corpo, sir-nacs
evidentes do esbordoanicuto que solírcu.

Os governistas preparam a iarça oe
dizer que Gianòrdori pretendeu assas-
slnar José Maria Gomes, o que t uma
torpe mentira. ,

Esse processo tem sido, alias, usado
repelidas ve.es, contra outros opposi-
ciònistas, victimas do cannibalismo do

b 
Consta que o capitão do porlo, com-

•mandante Reginaldo Teixeira, lelegra-
.phoii ao almirante Alexandrino dc
Alencar, narrando esses factos, e que

DA ARGENTINA

VARIAS NOTICIAS
Buenos Aires, 15 — (A. A.) —- O

governo resolveu suspender provisória-
mente a autorização que permitiia ;'.i
legações argentinas no exterior recebei-
depósitos ouro por negociações, çoiu*-merciaes,

Buenos Aires, 15 — (A. A.) — O
governo •municipal resolveu a greve de-
clarada entre os. empregados da limpe-
za publica, substil.uindo-os por novos
empregados, que já tomaram conta de
seus serviços, terminando assim o mu-
vimeiuo.

Buenos Aires, 15 — (a\. A.) — A
bordo di> paquete . italiano Tòmciso di
Savoia chegou lioje a esta capital a
companhia lyrica, que vem trabalhar no
theatro Colon.

O maestro Saint Saens fui saudado,
ao desembarcar, por varias personalida-
des da colônia franceza, pessoal da le-
gação . consulado, personalidades ar-
gentinas c outras muitas pessoas.

•Sobre a temporada 110 Rio do Janei-
ro, posso antecipar que Messagcr diri*
Rirá dois concertos symphonicos e
¦Saint Saens dois outros dc piano, indo
tambem a S. Paulo.

Quanto a Guitry, comquanto nada
ainda esteja resolvido, diz-se que o
mesmo estreara aqui e ao Rio de Ja-
neiro.

Buenos Aires, 1$ — (A. A.) —- Ef-
fer-luou-se lioje a cerimonia do enter-
ramento do general Mariano Pr.-.vo,
sendo enorme o acompanhamento, ter.dú.
sido prestadas as honras da pragmática.

Buenos Aires, 15 — (A. A.) —- -En-
eontra-se aqui o sr. S.-.dae Ma.tsumura,
cônsul gerai do Japão no llrasil.

Buenos Aires, 15 —- (A. A.) —
Seguirá,"' brevemente-, com destino ao
Rio de Janeiro, o sr. F.üenne Masante,
que faz parle da empresa que arrendou
o theatro Coliseo desta capital o 110
qual está trabalhando a conipanhia dc
operetas Scognamiglio-Cariimba.

O.sr. Masante irá ahi combinar a
próxima loarné-,' que nessa cidade, como
em S. Paulo, realizarão as companhias
que a empresa contratou para a tem-
porada de 1016.

Como lelcgrap-iámos opportiinaiiient.,
;3sas companhias são as aa famosa bai-
íarina Isadora Dnncan, l'ranl; Iàrown e
seu circo e a de operetas acima mencio-
nada.

PRIMEIRAS
"RIGOLETTO", NO LYRICO

a\ companhia da empresa Rotoli-Bil-
loro encerrou hontem o primeiro cyclo
da sua temporada nesta muito hcròiun
cidade de S. Sebastião, dando o Lyrieo
a popular opera dc Vcrdi — Rigclettc,
que conta muitos admiradores da cha-
mada Velha Guarda, c ainda arregi-
menta novos, os quaes, 110 reinante

NO XltóTE-

L"mn seiiltoriln poroce
S. Paulo, i5 _ (A. A.) — -Noti-

cias de Campinas dizem que, quandohontem, em conipanhia dc varias pes-soas atravessava, num bote, o tanque
do Parque Ideal, na Villa Americana,
a embarcação virou, caindo todas n'a*
gua, sendo salvas pelo joven, losé Sau-
ttago, com c.xcepção da senhorita Agar
Lobo,_ filha do amaiuiense do Gymna-s:o Campineiro, sr. João Marianno, a
qual pereceu afogada. A morte ila dos-
venlurada moça causou grande pczarc:u Caivapinas, onde era muito esti-

v,m i;ri:\o.s AIRES

Jlnis uma crivo do
trabulliiulorca

Buenos Aires, 15 — (A. A.) -- Os
empregados da repartição municipal de
limpesa publica, declararam-se cm pa-
iode, exigindo («ue seja supprimido o
desconto de a °j° que lhes c feito nos
ordenados, o pagamento pontual destes
.: a suppressão das multas c suspensões
provocadas por faltas commctl.das 110
serviço, e tendo ainda outras preteu-
ções.

Ifoineiinsem ú nictnorln
ile Kllben Dario

Buer.cs Aires, i.-i —- (A. A.) — No
dia 20 do corrente, realizar-se-á, no
theatro da Opera, a grande sessão li-
leraria em homenagem á memória do
illustre escriptor nicaragueiise Ruiic-n
Dario, organizada por um prnpo de ho*
meus de letras o artistas desta capital.

-««His-**^a_»

O nnniversnrio ila ve-
volucão do maio

a-.iiç«oj Aires, 13 — (A. A.) — A
aVssocinção Patriótica Nacional está or-
g-mirando, com grande actividade, uma
iiianifcst.-.ção popular para commemo-
rar o 106o anniversario da revolução de
tr.aio, c (;u_ s_* realizará uo próximodia 24.

Os manifestantes reur,ir-se-ão na pra-*ça úii CongrcssOj desfilando depois pela
Avenida de Maio. rua Florida até á

praça pau Martin, onde serão proaun-
ciados vários discursos.

No dia 23, nume roso grupo dc estu-
dantes se reunirá na praça de Maio,
onde será cantado o hymno nacional,
seguindo üopois e:;i visita aos túmulos
de San Martin c Bclgrano, sobre 03
quaes depositarão flores.

A .-\ssociacão Patriótica tciu recebido
numerosas adhesiíe s.

-a, »-__) » l»i .
DR. F. O. FAÜLHABER -- Do

liospiial da Santa Casa — Doenças do
apparellio urinario — Consultório: rua
da Carioca, 30 — Das -, ás 5 horas.

J 3390

sooieoau.. -ui_i__Gi_o_ai.-_p.arA.
A reunião de nmnulu.Rcu:;e:u-sc amanhã, ás .; horas da

tarde, as commissões nomeadas na ul-
lima reunião do conselho director da
Sociedade de Geographia do Rio de
Janeiro, paia ciiiittircm parecer .-obre o
niappa do território do Acre, apresen-
lado pelo engenheiro João .Alberto
Mas.'', da qual fazem pane 03 srs. ;.!-
mirante A, C. Gomes Pereira, dr, An-
tonio Olynrho dos Santos Pires e ma-
rechal A. Vicente Ribeiro Guimarães;
e paar orgauiz..r o regulamento das me-
1l.1u1.is honorificas, composta dos srs.
dr. Jo.-é Arthur Uoitcux, coronel J. M.
Moreira Guimarães c dr. Antônio Olyn-
lho dos Santos Pires.**"'' *n % t8n~a^mfn^mm
EM NIl.TílKIiOV

¦Tiiltriiineiito de um uns-
.. . . sntlor dc íiiiicilii fulsu

. .\u juízo federal do Estado do Rio.
foi hontem julgado o indivíduo Pedro
Bisehoff, ..coitado de haver tentado
trocar em uma padaria de Nictheroy,
Uma cédula falsa de ::oo.-.ooo.

A aceusação foi feita pelo dr. Pedro
de Sá, procurador da Republica, e a
defesa pelo seu curador, dr. fansen de
Muller.

Os autos foram á conclusão do juizfederal, para decisão fín.d.

nBHORSIlÉ
D8

Bmesfo Souza
BRONCHITE

Kcaquidio, Asllma,
Tuberculoso pulmonar.

GRAHDE TÔNICO
ate o . pêilis 1 crsdii! 3

lorci muscaiar

fiRUNADO 4 C. J'd, Ma.-so, 1*
•a^l-Oí—•.¦!__—*í> ¦*?»*•

Edine Silveira
A viuva Silveira, dr. Eiie-ilo,

Edegario, Kdemar e Hdcrto Sil-
va, viuva Contincutino, dr. José
Continentino, senhora c filhas,
Edgard Continentino, senhora c

filhas, Argentina Silve::.'., Jlaria Car-
inclua Silveira c Edilasio Silveira coic-
nmnicam o fallccimcnto, oceorrido hon-
tem, dc sua idolatrada filha, irmã, ne-
ta, sobrinha e prima EDINE. c convi-
d.mi a acompanhar o sai.nento fúnebre-,
ás io horas da manhã, da rua Dr. Pau-
lo César n.'!?.'. Nictheroy, para o ce-
mite.-io da Confraria de N. S. da
Conceição, confessando-se c'err.amcntc
gratos. . (3067)

UMA REONIaVO DE ODON-
TOIaANDOS

A cscollin d.) paranyinplio
Reuniram-se hontem, cni sessão, como

estava marcado, os alitmnós c.o curso
odõntologico, da Faculdade de Medicina,
para procederem ú escolha do seu pa-
ranympho e homenageado. Foi eleilo
liara presidir a sessão o alumno Luiz
Moliíeruo. Assumindo este a presiden-
ci.i iiouicou 1" e a" secretários os
srs. Álvaro F. Ca..:c!!o llranco o Chris-
tovam Berbercia, respectivamente. Fei-
ta a apuração foram eleitos paranym-
plios o dr. Frederico Eyer e homena-
geado o dr. Souza Lop-rs.

Nesta mesma sessão foram eleitos os
alumnos Luiz Moliterno, paia orador
e Luiz de Castro, thesoureiro.

Deixaram dc comparecer á sessão
dois .-Juninos,

EM NICTHEROY

Vistoria 00 circo de touros
Sob a presidência do juiz federal no

Estado do Rio, foi realizada hontem
uma vistoria 110 circo de touros levan-
tado nas Neves, em Nictheroy, afim de
serem cons-ivadas as suas condições de
estabilidade.

A' vistoria, que é co.n arbitramento,
foi requerida pelos srs. Souza Blánco it
C, proprietários.do circo.

Os peritos pediram o orazo dc q-.-.iucc
dia.-* pr.ra aprese::'.a-ção do competente
laudo.

tcicirraphou aos drs. Wencesláo Braz 1 c;-,0li ja musica moderna, abastardada
e Calogeras, ao inspector da Altitude* dè wagübrianismo, ou, antes, de wa-

ga e ao delegado fiscal. , gncrianismo abastardado, admiram. . na
O guarda-fios dos Telegraplios, José nmsica antiga, as mais puras matutes-

Alves que vinha percorrendo a linha, I tações da arte, e nell.is deleitam o cs-
(lcsde_a serra, ao chegar á ponte <>c | piriio. E fechou, cotn chavo de ouro,
passagem, na entrada da cidade, teve 1 csse cyci0i porquanto 03 esforçados ai-

'-1 _._.*_— —.*—. r*..*,l,l*lal--MÍ t i O , ........ _.--- _ 1-.MM. ., *-AP.-.,-%.«-*---.K,l.passagem, nu cm...*.-* «•• *>¦-•*,-7 - .
os passos embargados por soldados de

policia, que lhe puzciam ao peito suas
carabiuas, imimando-o a voltar.

losé Alves só entrou na cidade üc-

pois dc mostrar todos os papeis que
trazia, para comprovar sua qualidade
do funceionario federal.

A scena foi assistida pelo ur. Ama-
deu Severo, inspector de linhas do Ie-
legrapho. , , , * _ ,,

O chefe do districto telcgraph co le-
vou o facto ao conhecimento do dr.
Euclydcs Barroso.

A situação aqui e de perfeito leitor,
dc verdadeiro estado de sitio.

Vietoria, 17, —Nos discursos liontcm
proferidos' eiii palácio c na rua pelos
que fizeram a manifestação . ao sr.
Bernardino Monteiro, foram feitos vio-
lentos ataques ao dr. Wencesláo lltaz.

\o passo que eram erguidos vivas a
Bernardino c a Marcondes dc Souza,
levantavam-se gritos de morra ao dr.
Wencesláo Braz c ao sr. João Luiz Al-
ves

As autoridades estaduaes eram as
que mais se excediam nos morras ao
presidente da Republica, cujo nome au-
dou sendo alvo de chufas c debolics.

O dr. Mario Aguirre acaba de ser

tistas que assumiram as rcsnqnsabili-
dades da pujaute creação verdiana sc
houveram com a bravura que o publico
cm cada espectaculo tem sublinhado
com seus applausos.

O pape! dc protagonista, no nnnnn-
cio distribuído 110 barytono Marturano,
.passou, ú ultima hora, 110 xão menoB
valante cantor Federici, o qual, desde
n celebre monólogo do 2" acto até o
remate da opera, foi continuamente'alvo 

do mais caloroso apreço da pia-
téa.

a\ não menos celebre J-endctta susci-
tou o costumado enthusiasmo, com os
concludentes pedidos de bis, mas o sr.
Federici, arriscado a muito trabalhar
¦por essa temporada cm fora, quiz pou-
par suas cordas: uão accedeu aos dese-
jos do publico.

A sra. Clasciiti, amoldada a papeis
de gêneros vários, desfiou as ro.iií.i.í,
os trinados e os sentidos cantares com
que as Gildas Iacrynicjam as paginas
do seu romance de amor, afogado pelo
cutello vingador do seu próprio pae.

A scena com Rigolctto, o. duo co.u
o tenor c o caro nome, finalizado COltl
tim mi bemol sfogato, valeram-lhe

O dr. Mario Agu.rre açaba de se - 
approvat.Scs/q_c 

'sc 
traduziram cm

chamado novamente a cadeia, alun dc '•-,„,,• .,' ',,.,,„

Charutos VIEIRA DE MBIiLO
os melhores

SALUXARIS

O processo de Rogger
Casement

Londres, 15 (A. A.) —• Teve inicio
o processo instaurado contra o agitador
Rogcr Casement.

O fiscal Smitli aceusou-o, dizendo
que o mesmo fomentara a rebellião na
Irlanda e tentara um desembarque de
inimigos da Inglaterra nas suas costas.

A sessão realizou-se no Tribunal da
Bow-Slrcet, sendo grande o numero dc
pessoas presentes.

.A p£tl£i_vr__, oríicial

AGÜERRACONTADA
POR ELLES MESMOS

ALLEMANHA. -- Berlim, 13 -- O
quartel general communica, cm data de
13 do maio:

"Etn vários ponlos do sector cnlre
05 Argonncs e o Mosa violentos com-
bales a granadas de mão.

Uma tentativa do inimigo de ganhar
terreno nas florestas dc Avocotirt e
Malancourt fracassou. Um ataque no-
cturtio a sudoeste da altura de Mort-
Homme foi repclüdo pelo fogo da
nossa infanteria,

Numa inútil investida contra a pe-
dreira a oeste do bosque de Ablaiu sof-
freram os francezes grandes peruas,

Um avião dc combate allemão aba-
teu um biplano inimigo sobre o bosque
de Bourguignon, o sudoeste de I.aon.
Os nossos canhões dc defesa aérea der-
ribaram uni acroplano inglez, próximo
a Artucnliércs.

Os -russos atacaram as posições que
tínhamos conquistado recentemente ao
norte da estação de Sclburg; foram.
porém, promptanieute rcpellidos, dei-
xando 100 prisioneiros cni" nosso po-
d-ar."

Berlim, 15.-—O quartel general com-
mímica, em data de 14 de maio:" Próximo a Poegsteerr, ao norte de
Armenticrcs, e a Givenchy dérám-sc
pequenos combates que nos foram fa-
vofaveis.

A oesle do Mosa rcpcllimos atatpies
dos francezes a granadas de mão con-
tra a altura ,>o.|. Em ambos 03 lados
do íio vivos diiL-iios dc artilheria."

ÁUSTRIA. — Vienna, 1- — O os-
tado-maior do exercito communica, em
d.va do ia de maio:

" Na frente da Wolliynia a artilheria
desenvolve constantemente grande adi-
vidr.de.

Na frente italiana oão-sc egualmente
duellos ele artilheria dc in:ermittc:ite
violência.

Dois ataques do inimigo sobre Mrzliv
foram rcpellidos."

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Londres, 15 — (A. A.) — O rus*

sos occtiparam importantes posições e.n
Rowanduz, na direcção dc Moserl,

Londres, i-j — (A. A.) — Informam
,'*e Petrogrado que na região norte de
Tcliartorysck houve, depois de forte
bombardeio, um ataque de tropas rus-
sas ás posições cnlrinchcirailas dos
austro-aüeuiãcs, que tiveram dc aban-
donar muitas dellas, em virtude do vi*
gor da offensiva moscovita.

A artilheria continuou funecionando
iuinterruptamente.

. Petrogrado, 13 — (A* H.l — (Of-
íicia!) — Na região de Tolyka, o fogo
da nossa artilheria, provocando uma
explosão, destruiu ccmplciameiue uma
bateria inimiga.

O exercito do Caucaso repeliu: na
direcção de Briburt todos os ataques
dos turcos, i_fiigi_do-li.es importantes
perdas.

Forças turcas consideráveis atacaram

iailUIllilU. IIUVUIU-h.v .. —- ;

tornar a examinar Gianòrdori.
Esse clinico fez-se acompanhar dos

médicos Flavio Pessoa c Arlindo Somédicos" F^,P5__?^s4A;,müv?;tfm0^
dré, que constataram estar- a vic ma „ Dotado de vigoroso órgão
ferida por bala, que penetrou no liypo-
sastro, saindo no ílanco direito.

Os médicos tiveram '-•'•"•"'¦l-
Wii IU-.U1VUB »'»•¦•"¦¦  . |

chegar até ao cubículo em que esta dc
tido Gianòrdori.

Este, apezar do ferimento que apTC
senta, está sendo conservado »o xa

. direito. »«•"« *• -»•-¦•'¦-« ¦* ,j,j-* *--**.-¦-, *•#«-•* —o-
difficuldade em ao que veiu na Calista do i" acto, re*

lenta está sendo conservado »" -"•-*¦- •*•-*¦•¦. ..¦•..-—— .—,....»» ......

_r.z!'„ão querendo a policia removel-o Donnaén,,bt,e nao «»

ccbeiulo geraes npplalSOS.
No 2" acto, conduziu com sobriedade

> o ducito com Gilda, attingindo, (poi
vezes, límpidos e sonoros agudos, e na vaticiiliu

para o hospital.

Noticias de Santa Ca-
tharina

Florianópolis, 15 (A. A.) -* O com*
mandante Thiers Fleming, stib-chete.üa
c.-.sa militar do presidente da Republica,
teve hoje pela manhã demorada, conte-
rencia com o dr. Felippc Schmidt, go-
vcrnailor do listado.

FlorianopoUs, 15 (A. A.) — A bordo
do vapor Saturno, seguiu para alu,
acompanhado de sua familia, o coronel
Blitm. ,. . , _ „

Florianópolis, IS (A. A.) — Falleccu
hoje o sr. Manoel Victorino Lessa, por-
teiro da chefatura da.policia. _.

DE S. TAULO

Morreu o professor René
Barreto

S". Paulo, 13 (A. A.) — Falleceu
hoje o professor René Barreto. O ex-
tmeto deixa viuva a professora Rita
Macedo Barreto e oito filhos. Kra ir-
mão do professor .Arnaldo Barreto, dos
srs. Raul Barreto, Anlonio Barreto e
Maria Barreto Braga.

A cerimonia de seu cnlcrramento ef-
fectuar-se-á amanhã, ás ia horas, saindo
o íeretro da rua de São,, esquina da
n-.a a.uroda, para o cemitério da Conso*
lação.

DE PERNAMBUCO

Uma reunião em Jaboatão
Recife, 13 (a\. A.) — Reuniram-se

hontem cm Jaboatão os representantes
das classes conservadoras c do opera-
nado, para escolher os candidatos ás
eleições municipaes do 10 de julho, sen-
do escolhidos para prefeito daquclle mu-
nicipio o dr. Carlos Paes Barreto e
sub-prefeito o coronel Ignacio Silva.

- - — ¦-»-»

Minas na exposição
àlgodoeira

Bello Horizonte, 13 — (A. A.) -- O
dr. Raul Soares, secretario da Agricul-
tura, desejando o comparecimento do
maior numero dc cultivadores de algo-
dão na Exposição Àlgodoeira, que de-
verá se realizar nessa capital, breve-
mente, tclcgraphou aos presidentes das
Câmaras Municipaes d_ Eslado, pc-
dindo-lcs para se interessarem l.iittlo
aos mesmos, no sentido de enviarem cs
seus produetos cujo transporte o gc-
verno custeará.

em vários pontos da rc;:ão de Asclika-
Ia, em direcção a Erzingam, as nossas
guardas avançadas. O inimigo, porér.,,
viu-se obrigado a desistir dos ataques,

des baixas que soífrcu.
a re-

Ei

devido
N

¦ iuu iu __iunui,a ut-ti.\i_j vju_ .-.u
a direcção de Mcsoul oecupámos
ão de Rewanduz.

Nas linhas anglo-belgas
Londres, 13 (A. II,) — (Official)

— Depois dc u-.n violento bombardeio,
levado a effeito com peças de todos os
calibre?, 05 allemães atacaram as nos-
sas linhas no bosque de Ploegstecr.
Um grupo conseguiu penetrar nas nos-
sas trincheiras, mas foi immcdiatamcute
expulso, deixando no local dez mortos.

As tropas escossezas desbarataram ou-
tras columnas inimigas e conseguiram
tomar pé cm algumas trincheiras inimi-
gas ao sul do canal de La Eass.ee.

Bombardeamos ns posiçScs inimigas
norte de Mouchy c a leste de Ver-

caudas rodas de palmas.
No tenor Del Ry a empresa Rotoli-

Billoro adquiriu um aproveitável ele-

caracter. Dotado de vigoroso órgão
vocal c af feito á boa escola, disse logo

do bis, coisa, aliás, que succr.de tão ra-
ramente aos tenores dc real mérito.

Sparatinclli e Monteronc, duas per-
sonalitliides completamente opp^stas, cs-
tavam representados por d-ia persona-
gens ile multa affinidadc ar'' -a: Me-
ioccl.i Fiore, baixos ambos . 'Ia co-
tação.

¦Os coros não desafinara... e " or-
chestra não quiz ficar em plano ínfe*
rior.  
"O C0ND15 DE LUXEMBURGO",

NO PALACE
Em terceira recita de assignatura, le*

vou homem a festejada companhia
Palmyra Bastos n popular c alegre ope-
reta Conde de Luxemburgo, que innii-
u-.cro3 süccessos tc:n conseguido di
nossa ptaté.i.

A sala do popular theatro da rua
do Passeio achava-se repleta.

A opereta de Fran/. Leh.ir pú.lc dizer*
se francamente, teve pela companhia
Palmyru, uni intolligcnic e magnifico
descnipsnho, o que, aliás, era de espe*
rar.

Palmyra Bastos conseguiu os niatl
francos applausos no desempenho da
papel de Angela Didicr. Viva, alegre e
com .1 sua agradável voz, teve a dis-
linda actriz de repetir vários numero*
dc musica.

O tenor Almeida Cruz, foi uni Conde
Renato excellente, tendo egualmente
como Palmyra Bastos e a insistente*
pedidos da platéa, de bisar alguns nu-
meros.

José Ricardo, o cômico de sempre,
de linha, conseguiu, mcttido na pelle
do Prinee Basilio, arrancar a3 maia
gostosas gargalhadas, o mesmo aeonte-
cendo á actriz Adriana dc Noronha, qus
foi uma endiabrnda Julieta.

Muilo contribuíram ainda para o sue-
cesso do Conda de Luxemburgo, de
hontem, 03 actores Armando de Vas-
ccnccllos, Carlos Vianna, M. Martins,
Malhias de Almeida, Antônio Paiva i
outros.

A orchcslrn sob a direcção do maes-
trn a\s.is Pacheco portou-se bem, sem-
pie muito afinado.

Vestuários a rigor e scenarios bons,
principalmente o do 2" acto que foi d<

inlelligcnUbellissimo effeito tal a sua
confecção e a profusão du 1
-¦ ——- «i««.*>p»

Nem a policia escapa
. O motorista do v.uo 1.75.1, João

Francisco Pinheiro, ao passar, á meia-
noite, pela rua 1 .ysaiiilíi, ci.nio da de
Senador Vergueiro, atropelou c feriu
gravemente o guarda civil da reserva
n. 10-, que ali eslava de serviço.

.0 guarda, cujo nome é Joaquim da
Silva Leite, foi cm eslado melindroso
para o hospital da Brigada Policial, ü
o motorista foi preso e:u flagrante.

Ficou tudo em susto
João da Silva, na rua Mornos e Valle,

uma navalhada cm Nicauot
porque esie tuitara dar*

fugir, mas foram
audiência do dele-

crio voltar á liber*

tentou dar
Carvalho, isso
lhe um tiro.

a\i!it)os tentaram
presos, c hoje, na
sano, tentarão <le '
dade.

A artilheria allemã
n-ellc

esteve muito octi-
va cm torno de Souchcz, em Cambrin
a Saint-Eloi.

Paris, 15 (A. H.) — Communicado
belga:

O duello de artilheria travado na rc-
gião de Dixmude augmcn.ou sensível-
mente de intensidade."

DE SANTIAGO

A morte de um financista
chileno

Saiiiio.., 13 _ (A. a.) - Falleeeio sr. I'ran.isco Valdcz Vergara Pri'.-conhecido financista chileno.-—. mmm*^<>*mM>mm^nsmmm.
AS ELEIÇÕES EM S. DOMINGOS

O papel dos soldados
norte-americanos

a ntIVasington, 13 —(A, n.)-
mas de S. Domingos, capital ,„, 

'r_J,'J.

blica Dominicana, annuneiam que ojsoluados norte-americanos oecuparam ¦;
centro da cidade para assegurar a li-vre eleição do Congresso e do presi*duuc provisório da Rcpublic».

->*.. •-.**»
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CINEMA IDEAL
QUIIMXA-F-EIRA

Um assombro einematojçmphico 1... Uma obra nltra grandiosa !...
Um flim que representa um dispendio de uma íortuna....

O ultimo momento da arte mudai...
SJÊiíJ TITULO E'

A MORDAÇA
em O actos extrahida do romance de Vietorien Bardou

Aos srs. con.m_.cian.es de
seccos e molhados e ag

respeitável publico
¦Contra as nossas normas de commercio

e. sem o caracter de reclame ao nosso pro-
dueto, somos obrigados a vir_ hoje pela im-
prensa, fazer a deolaraqao infra, em vir-
tude de agenciadores menos escrupulosos,
de casas congêneres (inclusive uma de bem
dúbio proceder) procurarem difamar o caie
moido da marca "GENUÍNO", com ça-
luminosas asseverações, que entretanto tem
o valor dc bolinhas de espuma de sabão,
porque bastante intelligentes são os srs.
commcrciantcs, sendo os primeiros a repu-
diar tal systema (invejoso) de descrédito;
como tem acontecido com vários, a quem
o "CAFE' GENUÍNO" hypotheci seu re-
conhecimento pela defesa espontânea e pro-
teceão valiosa que lhe têm dispensado, a
qual espera « pede lhe continue a ser dis-
pensada, pois tem e terá sempre o "LAra.

GENUÍNO" (que nunca foi multado, e q»c,
já analysado, revelou não possuir terra,
areia, milho ou outros elementos estranhos),
o maior empenho em lhes offerecer um
produeto como o seu titulo bem traduz;
"GENUÍNO", ail.ucrindo (como até aqui
tem feito), cafés dc superior qualidade,
manipulando-os cm aperfeiçoada inaciiina
americana (única cm funecionamento nc
Rio de Janeiro), qu* os livra amda das
ruais pequenas impurezas.

VIEITAS ® COMP.

COMMGRCIO 100 ir-iot
33(800 a :6J;o*

Não ha

Ruas da Prainlia n.
riano Peixoto ti. 38.

— * «a

19 c Marechal Hio-
(5 3-->-t')

O QUE A TODOS INTERESSA SA-

BER, é que .1 Joalheria Esmeralda, de-

vido a ter de entrar cm balanço, está

vendendo por preços tão baratos que
causam espanto I

¦_ . mn » r» '

.. _« T 1. A melhor é aMassa oe Tomate- ^sí,!.
de Conservas Alimentícias.

Hotel Nacional, vrrUadioD05SlÍ
Excèllentes accomniodacô.s para familias c
cavalheiros de ttatamento. Cozinha de _i"
ordem. Diárias de 6$ c 7$. Sem «liana,
4$ouo. Teleph. .1-167, Alves & Itibeiro. S

fixo tuiu-J-na-j de costas

famoso ZA-LA-MORT, c ALBER-Os interpretes são as sumniidndes do Pà1cò.Jial"ano. __:- .
&]._,_.A IHESPERIA, .. Rainha da arte; EMÍLIO GHIOljE, 0 ......~. -"YcMACIO 'IUPI 

que
TO COI.LO; o joven querido das damas, secundados ainda por IDA CARI.ONI e 

^'"^0 Kul 1, que

vos tlesiitíhbrai-ão em suecessivas scenas da alta sociedade, reproduzidas com todo o esplendor da sua ri

""'" 
A Tpul-Sci^dos vestuários, a fécrie dos salões, as festas de sala, as recepções elegantes, o^ soberano*\ rmu encti tio', vestuários, a íecr e uua auuca. u_. ..-.ua "*- »»*»i «- ——«-»— - « . *

ronlu-to d. nu.fo e das .duccSes femininas. As damas e os cavalheiros na.pompa dos banquetes e d
•Sírien Tarl " faisean.es de luz c ir. rara formosura, atirando olhares maCiosos^^-vo*. c por f

n riso, a alemã conimunicativa em doloroso contraste com as magoas de uma nine, que curte cm suciu

dos
m

encio

o seu iiinrtyrio, apoarentandò calma c satisfação. ,--..'-, ,--i ._ p.r. _„„,_..in,- n illo
Eis o que irei. apreciar cm violentos transes de profunda dramat.cidi._e. 

^'r,^„dX,._ custar .m
valor desta _Uistr.il obra, basta dizer que a sua luxuosa montagem e compento arl.st co e 1 tado ™«»ram

à rubrica Titór-1'ilni; de Roma, a importância de 1.200.000 liras, cerca de 8.|o contos da no» a 
gy

Os srs .-.-entes lllitm & Scstini, por quatro cópias, com exclusividade nara d ..Brasil, de.p_ii-cra.il

u_ mii"uras!'éSlentes"a 65 contos en. moeda do oai_. O Cinema Ideal, para exhibir durante quatro

dias um exemplar, pagou a iinportaiic".. dc Rs. i2:oon$ooo.
A artista HESPERIA, na qualidade de nrincipal interprete, %

de 300 mil liras -para posar no film, estreando nesta sua ultima creação 43 toile.tej

qual a mais rica c vai osa

recebeu da fabrica editora a quantia'
dlffcrehtcs, cada

Uniu niiosníittiduviii jui*
Kiiila illc_.ul

O Tribunal de Contas julgou illegal
a concessão de aposentadoria do auxi-
liar da Delegacia do Serviço de Inspe-
cção c Defesa Agrícolas 110 território
do Acre, Domingos Gomes dos Santos.

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
/Canto com a rua do* Ourives)

INSTALLAÇÕES
dP, LUZ

e AGUA
Vinde ver, que saliireis extasiado;? S 30-iS Gottas Virtuosas

P..-^.--.-^.-"---'---^'-'-''^ ¦l^i^l^U^^*,'^'JU^V!^^l'^"^'?^ "*W,*>t—**^^ ^jl^a^^^™''-^>^K^^^,^''-M^^f^^i^^^^,"•••^^^^^

de Emes-
to Souza

Curam hemorrlioides, inales do . utero.
ovarios. urinas t a oronria Cvstitc.

Rio, lfi de maio de 1916.
NOTAS DO MA

Hoje, _ 1 hora- da tarde, devera realizar-se
a assembléa da Companhia dc fiação e Tc-
cidos S. Felix.

O corretor Josó Villeniscns, autorizado
por ordem judicial, venderá hoje, em leilão,
na Bolsa, 31 aeções da companhia dc Viação
e Tecidos Alliança e 75 ditas da Companhia
dc Tecidos Progresso Industrial, pertenes em
uiofruto a Gaspar Marques Leite,

AS9EMCLÉASCONVOCADAS
Conipanh a Morro da Mina, dia 17, á l

hora.
Banco do .Brasil, dia 30, i 1 hora, _
Companhia Usinas de Produetos Chinu-

cos, dia ao. ás 1 homs.
: Companhia de Seguros de Vida "Guina-
bara", dia _o. ás 3 horas.

Sociedade Brasil Mercantil, dis. 22, as 3
horas.

Companhia Iv_prcs.o Federal, dia -3, *
11J3 bora.

Empresa Auto.«\venrda, di» 24, « * ho-
ras.

Companhia Estradas dc Ferro Noroeste
do llrasil, dia 27, ás 2 horas.

Companhia dc Semiros t. l«loyd America-
no, dia 30, á t hora.

Sociedade anoiiyma Casa Colombo, dia 30,
á 1 hora.

Companhia Predial e dc Saneamento do
Rio dc Janeiro, dia 3°. » ¦ hora.

Companhia Siderúrgica Urasilcira, dia 30»
às 1 hora.

Companhia Propriedades l:iuminws_*s, dia
31, .a 1 hora,

REUNIÃO ÕíTcnEDOlIES .-¦
Fallencia de Damincos ferreira da silva

Oliveira, iiia 10, á 1 hora.
Fallencia de j. Caclano de Oliveira, dia aa,

á i hora.
Fallencia de I,. Soares Figueiras, dia cb,

_ 
'1 

i!a hora.
Fallencia «le Standard Oil Company oi

Brasil, dia 2Q, ás 2 horas.
Fallencia dc B. Uabcllo «. C, dia 30, a

i hora.

C0XC0RR15NCIAS
lXNU.\CI<__r.AS

listrada de Ferro Central do llrasil, para
o fornecimento de triicKs c ciígatosj dia 17
ao meio-dia.

Dir.cior.a Geral dc Obras e Viã.ão ao
Prefeitiira, para construcção de um pou.
tilliso na rua .Miguel dc Frias, dia 18, ás
2 horas;

Directoria Ccral de Obras e Viação da
Pt c fei tara, para ilhiminai,ão eleetrica, pubU»
ci e particular Ja ilha dc Paiiuetáj da 23,
á 1 hora.

CAMBIO , . . ,Ainih hontem este mercado abriu indo
eis", declarando os bancos sacar a unolía
e 11 15I161!. «

Para a acquisição das letras dc cobertura
vigoravam as taxas de 12 c 121(32",

Para' os vales ouro o Banco do Brasil
af fixou a taxa do n .t.l6.|.d.

Os negócios conhecidos careceram de in-
teresse, fechando o mercado em calma, vigo-
rando liara o fornecimento ile cautUtaos J*3
lusas dc IÍ2QI..2 c ni.lilid. e para a
compra do papel particular as dc 12 d. e
12 i|jad.

Taxas affixadas nas tabtllns dos bancos:
Londres. ...
Paris ...... t
Hamburgo. , . t

A' vista:
Londres . . • ,
Paris -..••!.
Hamburgo . 1 .
Itália . . . . .
Portugal ....
Nova York. , , ,
MontevidC-o, • •
Ilespanlia . . ,
Suissa , . * . 1
Buenos Aires . .
Vides ouro por 1$
Vales do café . .^^

Vendedores a aoSOoo o compradores a .....
aoíioo, poiíin, sem trans..ccõcs conhecidas.

í.l-TRAb 110 TlIüSOÜRO . .
Vendedores, conforme a data de emissão,

aos cxircroos dc 6 a 61I2 por cento o com-
prjidorcs dc O1I2 a 7 1I2 por cento, mas
sem negócios divulgados.

CAES DO PORTO
Relação dos vapores e embarcações que se actiaw.m atracados uo Cáei do Port»

(no trecho entregue á Compagni. du Port) no dia 15 de maio de 1916, ái 10 lio-
r_i da manhã.

F.MBAR CAÇOUS

P* carvão.
1

.i
_-3
S—7.

ti
7
.

P..9
P. SI.M.

V. io
ia

í, 11
11

'S—.

Ili
17-s
17-8

Vapor.,
Vapor..

Chatas.,
Chatas..

Vapor...
Vapor...

Vapor..
Vapor..

Vapor.
Chatas,

ma;_o

Inglez.
llolktndez,

,.1
.1 Nacionaes.

Nacionaes.

Nacional
Italiano .

Nacional
lngic. ,

Inglez. .
Nacionaca

• • A #L A

18 iCliata..,.,.l Nacionacj
T. Mauá |Vapor I luglcz. ,

"Phidias"....
"Anistelland*

Diversas......<
Diversas
','i._i.liclpíi'ià;."
"Procida1'

•UUVAtSEl

20Ç000 26J7CO
_tO$/UO 3u$OQ<3
|o$'juo 4i$700
aoSooo 235300
y.i$-joü 9b$uuo
qsÍooü 96S001]
67jüoo 70520Q

ÍAnnal..
HCavour"

"Vauhan"..
Diversas...

I Diversas.'.;."Dcscado"..

Vago.
Vago.
Vago.
Vago.

Vago.
Desc. de gencroí da
tabeliã II.

I.ir». de manganez.
Cie. de v. vapores.
Vago.
Cabotagem,
ltcc. carni coage-
,lada.Vago.

Cíiliotageni.
¦Hcc. couros

(xarciuc).
Vago.

C|c._di Cardignan-
ihirc.',

Desc. bapaRcm.
Trans do passágs.

Tor «Ilo
2$000 a 2$20)
i$(íoj a

lei

MIJAO
Preto

Dc Porto Alegre. . 1
Dito, idem, do terra.
Duo. «item, de San.» Ca-

tharina ...... 16S700 a 21*700
Dito. manteiga a.iíjoo a _6$700
líito, de core» diversas - aoçõoo a 305000
Dito, mulatinho. . . .
Dito amcudiitm * . • •
Dito, branco, idem. ,
Dito, vermelho idem. .
D.to, enxofre
Dito, branco, estrangeiro
Dito, iradiuho, idciu .

rUhu
fumo em corda
R:o N*ov< i

Especial, - . . .- ( .
Rtfjiilar . . . .- _ 1 _

-.. de Minas;
Segunda. ......
Kspecial. • ¦. • • % t
Primeira. , , , • .
Terceira *••:••¦ •

Goyano;
Eüuecial, • • • • . ,
Kegular

FUMO EM FOLHA
Do líio • brande:*

1' amarella. .,•••-
2", idem ......
1" coiumum ¦ ¦ , • •
2*. idom. .,..,, t

FRUTAS
Maçãs, caixa. • v • ••
Veias, caixa * • * 1 •
Mangas, caixa ....
Uvas Hío Grande, caixa
Ditas, estrangeiras,, barril

GORDURAS
Rio da Prata, idem , .
Uio (rrande • * ¦ • •
Matadouro. _-¦*• 

*< 
<t «

Dito idciu, idem, juros do março
em tk.uUe, *i 

'Muiiictp&cs de 1906, port., 3, 8,
„iü Ditas d. 1.914. port., 13 a. • ¦ »
Ditas itlt.ni, 30 a. . . . * ¦. •
Ditos idom, Si:50-a. ... . .
E. dc 'Minas Cernes do 1:000$,

4, 7 
lv. do Itio (. "\") 2, 3, 9, g,

25 5° 
Companhias :

ííOtcrias N. do Urusil, 100, coo a
Minas S. Jeronymo, íoo, 300,

100, íoo, 40Ú a. .*••••
Ditas ídc:n, 100, 100 1
Dqcas da Ualiiu, ioj a. ¦ * • *.
-Dit.u itlijin, 50 a. ,••*•*1 Dciciiturci :
Fabril Paulistana, 50 a. . 1 *¦*-.-
Ua.icu União S. Paulo, 5. » * •

opfííTtas

7ÍJ5?ooo

i8S$soo
l82$000
1_.'?500
i8j$oòo

77?500

i3?3oo

I'J$000
jij?j5o
30|5pp
JI$00O

4.1$000
7u$ooo

11 713 11 15116
$71.1 $7.10

?Sjs

it stlja 11 25b?
$7:0 $731$s.|o
$C.... ??io

2$o_o 3%02.\
4$i8o 4$.._.i
.$5.5 4>í-3"
SS4. S1..D
S8.0 ÇS.15

i?3.i5 1S8.10
2$a95

S7tg $725

PRIMEIRAS
OS FILMS DH HONTEM

Como Jo costume visitámos hontem os

mais importantes cinemas «Io Rio, por ser

dia de (trandea primei™. R' claro que não

nllcrando o. nossos hábitos cominodislas
iniciamol-a pelo Parisiense nue, sem medir

Siicriiicios, nem poupar despesas, e.eaba dc

11.15 ,1-nr a "reprisi;" «lo monumental film

dramático cm uni prólogo .0 cinco longas

l-nrteo, posto em scena pc'o -celebre artista
Alfredo I.ind, do tlieatro Kcal, dc Cope-

nhoEUC, O inchcy ilo morto.
Achánios desnecessário qualquer ^ 

closio

nn empolgante traballio que ora está sendo

oliibido no luxuoso c (requentado cinema

da empresa Staffa.
Toda a rechme que se fizer por clie c

ficará muito Squcin da

do por Sarah Bornhardt, cxhibe actualmen-
te : A jior de Ih, soberbo drama cm tres
aems, fazendo Oco Madison o pap-1 d'

protagonista e O Terror, drama dc amor
intenso em tres longos aetns.

Dómos por terminada a nossa visita aos
cinemas, deixando fará o fim o Cinc-Pataís,
por uma razão muito simples. O fraco de

quem escreve cMns linhas ú a musica, c

possuindo o Cinc-Palais um sc.xtelto primo-
roso, dirigido por m.stre, passamos o resto
da noite a ouvir uni repertório dc primei-
ris.ima, desde o \Vagner <ató á Vedora, dc
Ciordano, o só quando os musicas começa-
ram o sair, deixámos a sala do espera

para assistir ao programma novo do con-
fortavel cinema. V, vimos entro outros films

primorosos: littpulso terrível, licllissimo (Ira-
nta; Duvida cmc!t commovcdpra comedia,
c o inicressautisãimo fiíra natural —

flrini,.. fabrica Crciisat,
 ii » — «i m*. 

pouca, pois que
realidade. Verdadeiramente cnipolsantcs,

realmente arrebatadoras, as scenas dc.te

grandioso drama de aventuras e de omor

transportam o espectador a viver no in-

timo dos protagonistas dr- romance, sentiu-
«lo cora cllcs, amando, soffrcndo, sacviíi-

cando se o tornando-so horoe pela r.tn ai-

dia que se infilira no âmago dos corações

daquelles dois jovens cuja vida s; tornou

um poema.
J.' bello; ó admirável ; é monumental

c.iio traballio que ides apreciar. U Parisien-
sc vol-o offerecc como n s-.m melhor jóia,
como o film mais digno de tão digna plalía.

A pro\a da satisfação com que o publico
carioca recebeu a reprise do Jockey di inçr-

tc tivemo.a liontem. Não fomos á primeira
sessão -Vi i hora, por ter-se esgotado a lo-
-tação; cai todas os outras sessões, quer da

tarde, quer á noite, os logares andavam

jior empenho.
O Odiou. Tambem o elegante cinema da

Avenida estava roplcto. Na sala de espera

a orchestra dc mine. ttobi.b-.i tocava o
Parsifal, e, nós, como bons aminos da nm-
sica wagneriaua, perdemos a scís".o a ouvir

.mídias soberbas rcminiãceiieias da grande
.opera allemã. Infelizmente, depois dc Wa-

Rner, mino. Hobldou, como hoa -parisiense,

ncliou -mellior locar uma valsa. Entrámos

apressados no salão fi. Abria o programnia
.-. interessante fit-.i Cmr.o são tratados cs

prisioneiros allcmãcs «o Franca, film tira-
do eom licença do Grando EstadoO.Iaior «le

Joffre, na qual acompanhamos uma visita
nos campos de concentração. A seguir t
Cm coração de eo annos, bello traballio da
fabrica Gaumont ; O th s.-:dna', graciosa
comediu cm que tomam parte dois artista-
einho- di íabrica Gauinout, o "Miúdo" c
"Lcvcsque", e "Odcon — Aclualidadcs",
variado jornal de informações, reproduziu-
do na lé'.i os factos mais importantes da
eemana, ete.

O Pathé, que para quinta-feira promette
._ primeira exliituçâo do grandioso film etn
cinco aclos dc Victoricn Sardou — .-1 mor-
tlaça, fazendo os papeis principaes, mlle.
Ifesperia, í.müio Ghionc e Alberto Colli,
cmfiuanlo não chegue c;sc dia conserva no
cartaz ttlítn Jo Eciupte interessante Udlait
Journal; dos bcllos films : Dever da riu*
fiança, drama de aventuras cm tres actos
da -Savoia-1'ilm! Coração singelo, delicada
cc-.ncdia em duos partes, «l.i Eclair, inter-

prelada _>or Henri Rouss c mlle. Rcnée
Sylvaire, c o engraçadissimò film cômico
de geuero vaudcvillc, representado pelo cx*
cellcnte artista Camillo de Riso, S. 2?.r,
St. Deputado.

O Ideal ,,-.ie nunca fica atrás na con-
Ifeeção dos set.í programnms não podia üii-
thr mais acertado do rjuc andou cxhíbitido
lambem as mesmas ftins do Pathé. Para

quinta-feira a dedicada empresa XI. Pinto
_xhibii-á aos innnmero3 frcqticnladores do
ftfti apreciado cinema, o drama dc Sardott,
, í Mordaça. Companbciros do Ideal são o
íris e o Paris i no primeiro estão sendo
<'_liibidos o maravilhoso traballio da bella
Hcspcria — Marcelia, drama <ie Sardou, e

O valle da merte, cí!-:o ion.os aclos de
um bellissimo drama de emoção c de en-
rede palpitante. O Paris, emquanto se

prepari para a "primeira"' do grande dra-

ma r-nü-ial Vampiras, quinta-feira próxima,
mantém no programma fitas excèllentes,
como sc.ia_i: Um coração de Jo mnioj (ou

paixão juvenil), drama passional cin dois
retosi O Idiolj, onimovcnte hiato*
.in infeliz: Visões «fj guerra, filih

.! ^-«ineiiii Mascolte, interessante
¦ir-:_:_!i-_, e:n dois longos aclos, c

S.::ica, íí.i cômica, coma extra, ra

NOTICIAS & RECLAMOS
COMPANHIA 1.V11ICA, NO

APOLLO
Estréa hoje a companhia lyrica Rotoll &

Hiíloro, que até hontem esteve Irabalhán*
do no tlieatro í.yrlêo. A peca dc estrea
é a opera-baile, em 4 aetos de Ponchtclli,
"Gioconda", quo tem como protagonista
a soprano liaria llaldini. A coiiipauliia
continuará no Apollo a sim . totiriicc' com
o mesuio brilho que manteve no Lyrieo,
Não obstante ser esta companliia orgiiii-
z.-ida com alguns elementos de lama intui-
dinl, o que quer direr qno deve ser uma
companhia de folha elevada, os preços
cobrados pelas localidades serão os se-
guintes! camarotes .loíooo, cadeiras c ya-
randns (-,.000 o entrada Reral, ií..«-o. Sao
preços popuínrissimos. A ilansarina Au*
gusta Marehetti, com o corpo dc baile,
executarão no i" acto a " Eurlana' .0 no

1*» "A dansa da3 horas'. A estréa da
lyrica hojo no Apollo vac ser um acon-
teciniento.
"DE CAPOTE E LENÇO", NO

RECREIO
E' inconte3tavelmeh!c des melliores re-

v!1*tas portug-nezaá ;t "Oc capote ií 1í;:;';o ,
que boje vac ser dada no Recreio, i-ir.
estréa da companhia Unas, a mesma que
lia dois annos a deu com crande successo
no Apollo. , __-

Desla ver, a!.nn dc outriM oltractivos,
como o do Cabo lilyslo ser icito por
Joaquim Prata, cômico do grande valor,
lia ainda o «le entrar na peça o Cicnilü 1,
cançoiietista querido dos cariocas, fine
dirá entre outros o "Regresso dc r-ir.'.s„.
"Mauon", "Ilvinni ao llrasil" c o Colo .
números de grande successo o que cm
Lisboa foram npplrtudidisMmp.s sempre que
foram lindos a publico.

Lembraremos lanilieni a m.twc. ui re-
vista, original do maestro rcllppc I''ar-
te, ariista qtie mais bem conaccc o pa-
ladar das platéas populares.

l^b "Amazon" dão conta do enorme s-.icces-
so obtido pela companhia Esperar./.. íris,
lr.f;o â sha estréa, a 6 do corrente, ao
theatro Avenida dn Ilucnej Aires.

A companhia üprc_en_òu se ao publico da
capiial portenha com a nossa conhecida ope.
reta — "El mercada do mucliaeliii.', que
fru recebida cnm o maior agrado pela mui*
tidão qua enchia o tlieatro. A critica, por
sua parte, rcicre-sa elogiosamente no reper-
torio da companhia) organizado da modo
a poder variar o cartaz diariamente c sa-
jiénln com ènUiusIasmo o facto da uma
companhia gciniiiianicnt. americana, como
essa, andar ha ,*.i mezes já em tournej,
sem sair daa Republicas americanas; dais
rjuaca ato agora visitou 14-

'Como sc subo, a companhia Esperança
íris trabalhara cm Üi.ehos Aires ató o dia
9 do junho, seguindo dali parn Montevidéo
c depois Chile, Peni, Equador; Colômbia,
Costa Rica, Havana, México. demorando
alfiumas semanaa nesta ultima cidade. Km-
bnreará então para o Rio onde devo chegar
cm maii do hü". sondo provável qne pDSsa
depois attender á; varivtí propostas para
írahahnr rm theatros europeus, especial-
mente Madrid c l.isboa, onde lia grande
curiosidade em vtr a companhia,

PALMYRA CASTOS, VOLTA
A' COMEDIA

A empresa do Palace-Theatre^ sn1! a di-
rr :çãa de I.ui-í Galhardo, projecta uma
Kraude recita de homenagem á sra. Pai-
myra Ilasto?, para assjgnalar # a resolução
em nn.! a distiucta artista está de abando-
nar definitivamente o gênero «Ij o;creta
(iif-ra sr dedicar dc novo .1 comedia «*: nn
drama, em uno já oecupou tambem um Io-
nar do destaijue.

I.ssa recita, para a qual já estão á venda
03 bi betes, realizar-se á sexta-feira, só do
icorrentjf, sendo o programma ¦constituido
por tres actos diffcrenlcs das treu mais ap-
plaudidii.. opcretai do rc^ertoriij d:j sra.
lialmyra Uastos.

•Um intermédio nelo,*. principies artlstós
da companliia abrilhantara essa festa.

sraDhir.., scrn ¦ cxhibido na próxima quinto-
feira, na Pathé. .,

Os scus pri-.icipacs interpretes saoi^ n
bella I-Iespcrla e os applamiidos. A. Collo
c lí. Chibne, o celebre — "Zá-la-Mort .

Avalia-se quo _ucccsso uno vao ser um
film dn importância de-se, interpétrado por
tres artistas do valor dos acima citados.

O NOVO PROGRAMMA 1)0
ODEON

Obteve o mais franco sueeesso o cxccl-
lente programma hontem estreado no ele-
ganie cinema Odcon.

Dentre os lilnis apresentados, o que
maior cnthusínsmo despertou entre os as-
sistentes, foi o intitulado — "Como são
tratados oi prisioneiros allemães", que,
além de palpitante actualidade, tem a re-
coinmcudal-o n nitidez com que reproduz
ura incidente da suerra apanhado do na-
t tirai.

SILVA LIMA. RIBEIRO í. C.
Rua Marechal Fioriano Pcixolo, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

CAP13'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos bacca»
Existência em 11, dc
larde ibQ.4..
Kntradas cm 12;

•E. lí. Central. . .
:_!. i>. Leopoldina, .

Barra a dentro. . •
Kntradas cm 13:

,E. ií. Central . . .
(Entradas cm 14:

¦E. I'. Central. ¦ ,

Total. . . .•Embarques em ..12S
•Eurofa. .....
Pacifico

VARIAS NOTICIAS

A linda opereta do inspirado mães
tro Mrssaaer — "Verônica" constituirá o
programma da .ia réciia de nssigrintttra da.
companliia Palmyra llastos. hi fcalizar-se
quinta-feira pronimn, uo Palacc-Thcatre.

0.1 tri-j principaes impeis serão' désempe-
nliadoa por Palmyra Pastos o Almeida Cru_,
scus creadorej em lingua portujiui-zn, e Jo-
só Ricardo; que pela primeira vez desein-
ipenlia a pnrte de CoqU.enard. A sepiir a
"Verônica" a empresa remontará a celebre
opereta "Eva". que a sra. Palmyra llastos
lia quatro annos não representa entra nós
c nue será posta em scena com verdadeiro
esplendor;

—• •!).. actor Tgnãcto Peixoto, da compa*
nliin do Polytheaiiia, de 'Lisboa, a qual
scruIu hontem para S. Paulo, recebemos
delicada cartão d-J despedida.

rorj.ioo
19.3:0

a;. 060 -I.JjS

IiS.7.0 1.979

9«3
193-7-19

1-730
350

dc
S70 .970

¦aX_-«I>-«>«

Cabotagem, , , ¦
Existência cm. 14.

farde. 193.7:9
Hontem, este mercado abriu estável, com

procura dc pouca monta e regular quan-
lidade de café á venda, tendo s-do etfc-
itii.das, de manhã, transacções de 1.109
saccas, nas bases de io$Soo a 11$ a arroba,
pélb typo 7. ... . _'.V tarde, foram realizados negócios dc
cerca de 2.000 saccas, aos mesmos preços
da abertura, ficando o mercado cm calma.

Passaram por .Tiindiahy 8.700 saccas.
A Bolsa dc Mova York «abriu com ü a .1

pwitós dc alta.
Não houve entradas.

_-'..-'¦•.. ... . n$aoo a n$.<.o
.-..a?.-., «_•,. io$8oo ô Il$O04

8 ..... . loiioo a io$óco
Q t , » * * * io$oqo a ioJ^oo

Geraes do i :oooÇ.
Emp. do ioo.í. ,
Dilu de lonq, ,
Dito dc. içjit, • -,:
Dito do 191-\ . ,
15. do Itio (4 "I") .
Dito de 1915. . ,
judiciarias . , . «
Dilo de 500$, nort, .
Dito, Minas Geraes
Municlp. de -goü •
Ditai nnm
Ditas dc 1904 port. _
Ditai nom. . . ,
Ditas dc to,t4, port.
Ditas idem, com. ,
Dilas dc 1909, port.

( Bancos:
Commercial. » < •
Brasil. . • . 4 ,
Lavoura. ...,,;
Commercio . . , ,-
Nacional Ürasil . ¦
Mercantil. . . . ¦

C, dc Seguros;
Garantia. ....,-
Brasil
Minerva
Anulo Sul*Americana
Confiança
Indemnizado:*.! , ¦ .
Integridade. . ,. .¦
Prcvidcnlo. . . i »
Arcos

hsíradas de Férrox
M. tí. Jeronymo. .
Nprocs.0. . . • ¦:
Goyaz • «'¦
11.do Mineira. , ,.
Morto dp Ürasil , »]
Victoria x Minas. •

C. dc Tecidos;
Brasil Industrial • v
Confiança . . , _
Covilhã. ..,».:
P. Indtistrinl . . ,;
Pclropnlitana . ¦ , t
a. Ecli. .....,-

C. Diversas:
Docas da Bahia. *
D. dc Santos, nom.
Ditas ao port. . . .
Loturias^ ....<_
T; e Carntafrcns. •
T. c Colonização ¦ .
Centros Pastoris . .
Const. Brasil, c.<to °J°
Carbureto de Cálcio.
Usinas Nacionaes . •¦
Uauscatica ..._»*

Dcbenlurcs*.
Docas de Santos, *-
M. Municipal. •• y
Tec. Magccusc . . ,-
America fabril. .- .-
JM, Fluminense. * •:
Brasil Industrial» .
Tec. Alliança . %• r
Tec. llotafogo. . .
l*\ Paulistana • v v
T, Confança. , . ,
P. Industrial. ¦ ,
S. Felix . . . .
S. P. Alcântara. .•
Tecidos Carioca .
I inlio de Saaopcmba
Navcgãç-p Costeira
M. Progresso . • •
R. U. de S. Paulo
ITanseatica ....
C. Urahma ....
T. c Carruagens, .

8:5$ooo 8a.lSooo
875$000
7_ít$i)oo
776^000
780S000
77$500

780,000
76o$ooo
4105000
7«4$ooo
iSS$ooo
i9j$uoo
3_o$ooo

78.|$ooo
778$ooo

7SS000
78--$ooo

700^000
iSij$ooo
ígtíÇuoo

3i5$ooo
i8j$ono
itstí$ooo

200$0O0

2IOÇ0O0

200ÇO0O
I7$000

íf$00O

f|Ü$000
u5°oo

6oo$ooo
95o$ooo

I9$a50
yoÇooo
3-'?ooo

i8$ooo

ASSUCAR
Branco, erystal . , ¦ •
Crystal, amarello , • _.
Mascavo. ......;
Branco, 3* sorte, . *. •
Somcnos ;
Mascavinho

ÁGUAS MINEUAES
Nacionaes: •

Ca>:ambú (4a garrafal) .
Lamb.-.ry (48 carrafas), .
Cambuquira (-1^ Rarmfas)
S. I.ourénco (48 gari^fas)
Salutnris (18 garraias. .

Kstrangeiras:
Vitby (50 garrafas) , .
1'crricr (50 garrafat) , .-Jita 

(100 quarios). . .
Scliers (34 _arraías. .
P. Salgadas (48 garrafas)
C. Moura (48 garrafas) .

AGUARDENTE
Paraty
Angra  . .
tampos .»».!*•
ll..!iin. .......
Macetà( • • ». • • _ •
Aracaju. ......
Sul  . « .

AIXOOÍ-

$fió:i a
$-,80 a
$160 a
$670 a

Não ha
$500 a SCoo

í63o
$610
$480
Ç700

sRfooo A
i.tíooo a
a.l$(ioo a
_!.í$uuü a
rjSooo a

aS$ooo
2,*i$U00
J.ÍÍOOO
;J$ooo
s.4$óoo

jSooo a
i$6oo a

, ií^od a
$600 a

a$_oo a
i56oo a

i$i_o a
iSuoo a
1Í050 a

$950 a

s3$oeo
_I0$000

Não ha
Não ha

50$ooo

1S0..0 >
ííoso ¦

Nominal

1$ 8oo

íjio»
1J805
1*10.

$800

_íso»
1 .to.

i$iei
1J050
ltlOO
1)000

58$ooo a 58*000
5ó$ooo a s6$6oo
C6$ooo a 6*5$piío

Nominal
48$ooo a 48$ooo
4ü$ooo a 40^000

I70$oon a **7S$n00 ,
jóoíooo a i6í$ooo Dito,
150SGOQ a 1555000 *' '
ISüSoõo a **55-?ooo
iSnSooo a iS5$ooo
iín$ooo a t55$ooo
i5o$ooo a i55$oo°

tS.-Çooo

ião^ooo

I.) lí$000
I9.J000
100$000
I44ÍOOO
175$000
204$000

i_$000
2 ISOOO
Ssjooc

50$000
5_o$ooo

19$ooo

_3$ooo
11$000
_.'4$ouO

2005000 —

I.tige «j- Irmãos communicam «íue as eo-
taçücs de cafe são as seguintes 

ror. 15 kilos

COMPANHIA MARESCA -WEISS

A companhia italiana dc opereta Maresca*
WeÍS3 dia a da vae conquistari-do o favor
publico, variando cida vez mais os seua
espectaculos,

03 cspeclaculos de sabbado, domingo e
o dc homem, foram muito concorridos c
opplatiflidos por uma sociedade de escol,
ifue vac íac.-iih o seu pinlo predileeto,
íi noite, uo Carlos Cumes, cvhIc lem a cer-
teza dc ouvir operetas bem representadas
_.' cuidadosamente montadas.

liontem íoi a f.-sl-a anistica da primeira
soprano da companhia, Clara Wcss, que
se' tornou alvo dc carinhosas manifesta:

Ni Princesa des dcllc;;;. a :antar-se hoje,
Clir.-i Weiss fará o papel de "Daisy" e
'1'inn d'Areo, o de "Alice ÇondcrV,

Vamos ti.r unia magnífica tntciprcíaçuo
da tão querida oper-cta.

COMPANHIA PALMYRA PASTOS
O espectaculo de li««j«-, no Palace Tliea-

tre, oude trabalha a apreciada companhia
Palmyra llaslos, será cora á applaudida
opereta "A boneca. t ,

Jn pela c.tccllencia da peça, uelu-i-l 1 c
grarioja, já pelo correcto desempenho que
ibe dá aquclla '_'troiinc",_ — "A boneca"
chamará esta noite ao elegante theatro da
rua do Passeio numerosa concorrência,

O TRIANON E AS SUAS "MA-

ThNÉES ROSliS"
I'V i.í tlepois dc amanha que se inici-tm,

no Trianon, a* "matinces roses*', intelli-
ecnlemcnte ideadas pelo director artístico
ua companliia que ora oecupa com sue-
cesso aquelle theatro. Serão espectaculos
chies, que decerto vão fazer successo.

A empresa e a companliia do Trianon,
além de datem aos «eus "'í.aWl.tés" a re-
prc-_cnucno.de uma peça magnífica,^ cn-
graçado '' vaudcvilli "

HESPERIA EM "A MOKbAÇA"
O? popular romancQ de Sardou — "A

morduça , transportado para a cinematogra-
nbía poi uma arrojada c:iir-resa oinemato*

Única o
Verdadeira cura da
.Sli.M liri'!!Al.-ÃO, por i)ii'in

O CARTAZ DO DIA
XOS T111.AT110S

S. JOSK' —, Para h^je, annttncin a po
pular companhia do theatro S. José mais
tres scssScs com a peça de costumes rio-
grandenses — O aaticho.

jI'cia originalidade do scu entrecho, ramo
polo caracter especial de scus episódios,
desenvolvendo scena-, dc vida typlca, a peça
dc Kaul Pcdé_¥icirà3 c J. Praxcdes tem
logrado o mais franco c absoluto «agrado.

. ttUPtíBWCcV — O publico carioca con-
ttníia a freqüentar o Republica, onde a
comparíliía -do American Circus vac con-
quístando os maia calorosos applãusos.

O successo da funeção di: hontem foi n.
apresentarão dos dois leões selvagens, cau-
samlo admiração ã numerosa concorrência
o arrojo do capitão Pusvta, (pie, com o
maior sangue-frio, penetrou na jaula, fa-
zendo as terríveis feras obedecer á sua voz
dt; mando.

Hoje serão novamente cxlnbidos os dois
ícoes, animaes <lc bella estampa,

*'ÍRIANOK — Novas representações tem
liojc a interessante eomcdia-vaudcville de
Picrrc Wcher, fraducção de Portugal da Su-
í3 ._ "20 dias á soinhr..." com que estreou
a companliia Alexandre Azevedo, fazendo a
reabertura do Trianon; «íue passou por ini-
ni.rtantcs reformas.

A sòcioJadc cleftânre nue freqüenta o
Trianon não tem rcfíàteadò os seus applou-
sos A excellcnte "troupe". aue tão màüistrai
n-.onlc desempenha cijuella neca.

anã

3.
4-
5.
6.
7.
d.
9.

I_$_00
ji$900
1i$6o 1
11$300
1I$00J
io$6oíi
ioÇíoo

\ «\ftencia Pfer.-.l dns Cooperativas ARri-
colas do Estado dc Minas communica a>

C_5t."ç-ES DB CAFE' POR .5 KltOSt

i?eSooo

,.8$ooo

3i$ooo

1.1S..00

8$ooo
ca$oo'J

r.|o$ooo
i_o$ooo

I.oSoo»
so..Sooo
I80$000
igo$ooo
aosíooo
intiSooo
..o$noo

iyo$noo

I.tO$000

roo$ooo

tO.í^ooo
t6o$ooo
SoSooo

íoa$ooo
aój)$Õ"po
_:oo$ooo

i-4o$ooo
35J00U

IÓSSOOO
lGjíooo

,-joSòòp
40*ò$oòo
4a5$ooo

i3$-'5o
6o$ooo

;$5oo
i6$ooo
8o$ooo

cioèoon
nojooo

2C>?5ooo
l83$ooo

I55.oo«

StlSnoo
.ll$ooo

i8ó$noo
iS..$ooo

j8n$ooo
i8o$ooo
I*O$000

.16 aráos. . r t *
40 sráos. . . ,-

A° FAFA
Nacional. . . v í V í
lístranceira, kilo. * • •

AZEITE
ícnalvn, lata. ....
Port, luta «le 16 litros
Portuguez, laia. . . .
francez, lata de 16 litros
francez, lata . . ¦ • ¦

ALPISTA

Nacional, . . 7 t r •
Estrangeira . t • • »

ALGODÃO
Pernambuco. . . • •
Rio Crande do Norle. .
Parahyba 
Ceará ........

BREU
Claro (aSo libras) , «
Kscuro, idem

BATATA,.
Nacional, |ior Kilo. ,- •

HORRACHA
Uangabeira; conforme a

qualidade, oor 15 k3t
BACALHÁO.

Peixolin. ......
(Jaspe. ,*..•••'
Noruega. .?.•»_

BANHA
Janha de Porto Alegre.

lata de 2 kilos . . »
DHa. idem, lata de 20
kilo ••

Dita da Laguna, lata
Brande. . . . .-.-¦*

Dita de Itajahj. lata de
2 kilos

Dita, idem, lata grande
Dita <le Minas, lata df

2 kilos •
Dita, idem, lata grande

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Patos c mantas . , .- *
Mantas ....... x

Kio Grande :
Patos c mantas. * t •_
Mantas . . . . • >" 1 v

Matto Grosso!
Patos c mantas. . . »'

CARNE DE PORCO
Do Paraná e Santa Ca-
tharina • .',

Rio Grande. , ,: 55 _r
CIMEHTO

DOVS . . ,-". T T , *:.*
'lotlicdral . . . . -.- ••
Alpha. ..... t t ••
Pyraiuide ...-*»
White & ürotliers , t .v

CHAMPAGNE

PrancMa. . • ¦
Portugueza. . t

COUROS

480 litro»
_?4o$ooo a asoSqoo
2Go$ooo a s;o$ooo

$?8o a
$.-So a

..$000 a
aü$ .00 o

i$riOo a
sgiooo a

35000 a

$.'00
$.90

.itooo
3o$noo

3$noo
33$000

,t$30«

Por 100 hiloi
S4$ooo o 5'J$qo_)

Não ha

jqÍooo 31$noo
ro$noo 3Ó5000
aq$ooo ,io$ooo
2Q$ooo 30J000

5^Sono a 5-2$ooo
Nominal

. Ç180 a í-60

;o$ooo a 4o$oo.

71 $000 fl 7_.$tlfiO
Oo$ooo a q.Sooo
o8$ooo a ioo$ooo

Só$too a SE$Soo

88$8oo a qo$ooo

?5$Soo a 3o?ooo

Não ha
Não ha

Não lia
;o$Soo a ?3$:oo

Não ha
Nâo ha

GLYCERINA

Bruta, sem vaiilhame, .
Bruta, cia latas de 12 i|j

e 35 hilos ....
Loura, sem vazilhanie. •
1.oura,- cm laias de n l|l

e 25 kilos. ...»
Branca; sem vazilhanie .
liranca,' cm latas dc ia i|a

c 25 kilos
Branca em latas dc .) kilos
Branca; em latas dc i c

2 kilos
MANTEIGA

Modesto Galone, sorlida.
Brétel fréres, lata . . .
Lopctct-Cr, íatã . . « •
Modesto lialoue, l_:a . .
Tf ltrum, ....*«
üc Minas .,...£

MILHO
Arvarcltõ, da torra. , ,

branco, idem, . .
1'ifo, da icrra, mixlo .
Dilo, «amarello do Norte

MADEIRA
Americano, pc • > • •
Kezina, dúzia. • » « •
Spónoc, duiía » ¦ • •
Sueco, branco. • t • •
Dila vermelha •:•'?-,"»

Pinhu do Paraná
i* qualidatle . •'""«.«¦
3* qualidade * **.»:*

Ol.EO
Dc linhaça» lata. ?; _ •
Dito, barril .... «~*

QUEIJOS
Dc Minas ..«._»•

PHOSPIIOROS

Rio Branco . . . t .
jjrilliaule. • ». x < *
Pinheiro. .••*••
Vp tranca. •¦>•«•
K.tÍO X. t « a ¦' • •
Mimosa • ç í ¦ i >' t •

CÉKA
Ypiranga. ¦ » • • •
Olho ...-..-,..
Raio X c X' .1 <¦ »¦ * •¦

SAL

De Cabo Frio . . ."Mossoró. • • • •
Aracaty. , c > c S)

SABÃO

Em 27 tijolos. »: ;* r* -a
lim 9 barras* ¦ v. * • •

Por kilo
4J000 a 4$ooo

4$100 a
5$oeo •

j$ioo a
($000 a

6$ioo a
.í-00 a

4«ooo
5?ooo

5$ioo
ÉJoo»

6Sioai
6$jc»

É$3oo a d$30»

Não h»
Náo ha

a$j«i» a 35700
Não Ua

3$ouo a 3%1-la
j?.loo a a$8oe

iiSooo a 13Í001
1JÍ...0 a i6$700
n?ooo a líííW

Náo ha

{.i.io a $t.»
ijjjooo a i3_5ooi>

Não ha
i6o$ooo a ifioSooa
iõo$ooo a 160.000

79U00 a jg.noa
Ou.«oo a ógíooo

a$ooo 1-1
1SC00 M

$S.io a 2j-)-n

Lata
jo$ooo a 5o$ooé
50.ooo a 5o$ooo
4q*000 1—1
_íb$D00 —*.
48Í000 *~i

6-1 $000 a
66$oeo a
G-i$oeo a

64.oon
ÉÓjooo
64.000

Não
Não

ha
ha

NSo Ua

Oleiira, virgem, cm tf-
jolos, .| kilos

nieina c virgem, cm ti-
jolos pequenos, 3 klloa

Oleina e virgem, ein ti-
jolos n. 1; a kiloi, . .

Kspecial, cm tijolot,, 4 K.
Kspecial, em tijolos, 3 Ic
Especial, iJe.li u. i, 2 ks.

Tor 6o kilos
3$ouo .($oeo
34ijoo 4$3oo
3íaoo 4.300

Por kilo
S;oo a I700
$700 a Voa

Por caixa

3$3jo a

¦$7oo a i1?oo

l$mo
15000

0$000

KKXDAS .PUni/ICAS
AI.I-AND1-.GA DO RIO

Renda arrecadada hontem: ___
Em ouro •¦ 0.:.l8oSo78
Km papel . ,- í , í i . • 1 Co-.su $004

í..o:0'>aio.i:

De r a ... . . v . v ¦¦ • a...3o:S98Í3.13
Km egual período dc ioij • 2,32713775°•¦*

Diffcrença a maior em toifl 3i2;o$5io

RKCEBIÍDOIUA DK MINAS
Arrecadação do dia. i.í , • 3:74if.79
Dc a 15 •••;•,•• • 97:032.020
l--,ii, cRual período do unno
passado •¦'*.'• 3Í3:j39$3Ss

Preços correntes do mercado
do Rio de Janeiro

i$ono a
$950 a

Tor barrica
25S000 -•

Nüo na
Não ha

a6$ooo —
eOJooo -

Tor caíra
TQOÍOOO a 31O$00C
i_5$ooo a I3..$ool

por liilo
3$8oo o j$ooo
2$4oo a
2%f>oo a
s$8oo a
2$4oo a

i4$ooo a

Sola "Pelotas-'. . . . •
Sola "Mineira commum"
Sola "S. Paulo",commum
Sanla Catharina. de i". .
SeRuiida e baixa. . .
Corrcciro (o nino), . .
Atanadas, R. Grande (cada

da um) 3.$000 a
Atanadas. inferior até (ca-

da um) 16$ooo a
Atanadas de Campos (cada
um) 3j$ooo a
CACAU

leo
•Sooo
.15000
_$400

l6$509

26S00»

iCScoo

_6$ooo

ICspecial de peso , • «
Virgem de peso . _
Virgem superior, • ¦

VINHO
Rio Grande . . .. •
Collares, tinto, superior
Dito, inferior. . , •
Virgem do Porto. , .
Verde portuguez. . •
Lisboa, tinto
Dito. branco, !4 grãos.
Figueira; tinto . , .
Hesnanbol tinto. . . .
Dito branco . . . ¦
Vermoulli (Cinzano) ,
Portuguez . . . . .
I:iancet, caixa. • 1 *

VINAGREI

11.00
3*300
a$550
t$700
kilo

$780
Í5i0
$600

ijroo a
jijoo a
4Í550 a
1,;oo a

Por
$780 a
$5zo a

, Jíioo a
Pipa

, i6o$ooo a i8o$ooc
, 52o$ooo a 5óo$ooo
, ..50.H00 a 4So$ooo
. 46o$ooo a 54o$ooo
. 4605000 a 540.00a

Náo lia
470S000 a 500Ç000
jooíooo a tíoojooo
Não ha

410S0ÜO a 500S00CI
j*í$')oq a 36Ç000
34$ooo a 36S00»

4, 4i$oüo a 43JÚQC.

Por pipa
, ,130.000 a 350$ooo
¦ 330$ooo a 35o$oüo

Raliia. % • t
Pará
Pernambuco. .

CEDOLLAS

Kilo
Nao lia
Não ha

Não ha

Cento
2S.I00 a 2$8oo

ARROZ NACIONAL!

T.-pc.

i
Cafés do Sul | Cafcã de outras

Oeste dc Minas | procedências
Comin. I Côr | Comm. I Côr

uSsCa a iaSCót i2$sG= i:$(i6|
ia$255 a 12Í.59 i»í=55 i-'?.S9
nS8'.i7 a 11.S47 1 iSíJ.17 n$Si7
n$.i39 a 11Í-.5 115-139 ii»-45
,.c..o 1 , ,.:¦ -.1...-0 .. ii?a..3

100 kilos
50$ooo a 53$400
,|o$ooo a 4.1$4oo
33$ooo n 3õ$ooo

3o$oooo a 3<í$700
30.000 a 3i$ooo

Especial, . • v •* •
Dito superior, r ,- . ,
Dito, bom. .....-,
Dito do norte, branco .
Dito repilar . . . . . .
Dilo. idem, do Norte.
rajado rs$-l°° ¦' 3!«00
ARROZ ESTRANGEIRO;

Acullia, de .". . . . 90$ooo_ a
Dito de 3". . . .
Inglez. ,.,'._.-«- 1

9i$?oo
Não ha

3C$;oo a 3S$4C0

Rio Crande . t t
ERVt.HAS ,, .

Nacionaes .....-.- Wnmmaes
Ditas, estrangeiras . . TijSnon a i:ofooo

FARINHA Dl! MANDIOCA
De 1-orto Alegre:

Kspecial. ¦••-¦•¦
Primeira, ,,.,..»-
Fina. ..••¦¦•
Grossa . ¦ .•••«¦•

De LsíTuna:
Grossa. . . . -_ • • _•

FARINHA DE TRIGO
Moinho Inglez

Semolina. . . 1 .- •
linda Nacional. • i* •
Nacional. , . • * •
Urasilcira. .....

Moinho Fluminense
Especial
S. Leopoldo. * . • •
O. o. ..... •

Moinho Santa Crua
Terola  ¦¦•
Santa Cruz
P.-.ulicéa

32$oõ(- 33$ooo
2í',ç^oo 2g$8oo
30$7i>n 3IJ200

Náo ha

_o$ooo ei$ooo

3_$5no ,i;$ooo
..fií.ioo ,.d$7oo
35$ooo 3S$50Õ
34Í30O 343700

3_$nno 3li?..no
35$noo 3S?S0"
3l$ooo 341500

.lfi$nno jf-h""
35$noo 355500
...i.ooo .l.iíõoo

Pranco . r •• t
Tinto . . t ¦* 1

VELAS
Grandes, de s e 6, caixa .

de 55 P3C0.cs ..... M$500 a I ,$S0»
Pequenas, de 5 e 6, cana

de as pacotes. ... . 9$«o a 9$««
Fragatas de 5, caixa da

so pacotes. . .... aa$ooo a 2a$oji
Iiocomotoras, de 6, caixa .

de ao pacotes aiísoo a _ijsca
Carro, caiia dc 30 pacotes i5$soo a istsoa
Cano "Urasilcira", caixa

de 30 pacotes. . . aojooo a sojooo
Domesticas, caixa de 35
pacotes «3$500 a 335500

Loannotor... "Brasileiras,
de 6, c, de 20 pacotes 34.000 a 245000

Condor, c. de 35 pacotes 32$ooo a 32$ooo
Brasileira, caixa de 25
pacotes 33?ooo a 33$00o

•Brasileira", em lata, ia
latas 33Í500 a 33$S99

Paulista, caixa de 25 pa-
cotes 33$5co a

Ypiranga. idem. * _ • 27$5o° a
Colombo, idem, . • * _ a6$t)oo a
Colombo 2, idem. ... aj$ooo a
DIVERSOS
Acua-raz, por kilo. . . i$6oo
Amendoim cm casca, por

100 leitos ..... *6$ooo a
Alcairão, por leito* p. • i$-íoo
Cangica, por íoo kilos , 3o$qo a
Fubá dc milho, íoo kilos 10S000 a
Farello de trigo, por 100
hilos  8J000 a

Gázolina, nor caixa, . • io$3oo a
Genebra, por caixa . • 48$ooo a
Kcrozcne, por cai-!.. . . iz$950 a
Linsuas do R. Grande,

uma.  '$5oo a
I.e.drilhos,, por milheiro 33»$ooo a 3jo>ooo
«Vate em folha, por kilo $400 a $560
Polvilho, 100 kilos. . . 35$ooo a 58J000
Passas, por caina. . , 18S000 a 18S000
Presuntos, oor libra . . 3$3oo a 3I600
Telhas, por milheiro. . , 33°S"°° a 3305000
Toucinho, por kilo . . i$o|o a i$34»»
Tanióra nacional, por íoo
kilos 4i$ooo a

Tremoços, por íoo kilo_t i.sSooo a
Vigas dc «ío. por kilo. . t4"> a

23$50»
27Í50U
26I000

a8$oo.

31Í000
18S000

8$25r,
19SCS0
50S000
13ÍJCJ

1^600

51S000
15Í800

.
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KÊCITA DE AUTORES, NO
S. PEDRO

Realiza-se hoje, 111 S. Pi' •i.a
ilOl

Consulta
9 ás 12

IMÍ 2 áS

das

l!l'I-:;\<-ÃO, por meio «lu CiXT.V 111-liXIAlUH l.IJÍfTRICA' 
No éraude estahelocimcnto do Proiessor Í.AZZA- NUMEROSOS

1I1NI todos os apparelho.. são fabricados sob me- ATTES
(lida, conforhic o cáío e o enfermidade^ ii3o tendo .TAD03 DE
nenhuma mola de ferro, são leves e invi.-=iveic, -rarau- CURAS
tlhdo uma contenção suave e perfeitai tambem • das
Hérnias as mais volumosas spodendo, o d"entc tra-
Ixilhar, fazer exeréieios dc íymnasticã ou cqultaçío,
iicjiiilo conipietaraente curado, sem operação ai-
Suma. As pessoas que soíírem da Jleruia escrevam o domingo
hoje mesmo ao Prof. Lazzarini, efim dc obter o tra- até meio
(amento gratuito. dia,

RIO DK JAXSJUO-LzVUGO DE S. F R ANOISÜO X. 42
Obesidade; ventre caido, rins mo-, cs, dores rhcumntícas, sciatiça,; debilidade

nervosa curada com especiaes e modernos apparclltoí elcctncos. Repartição ortepe-
dica para senhoras, dirigida por tuna dama especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará ura professor
Òrtliopcdico á_ seguintes cidades BELLO HORIZONTE, Hotel Avoniil...
us (lins 21, __ü, 2;.. 2 . o 'Z'7, corrente, OURO PRETO, Oraiulu
llotol o. ilias S7 o 2S corrente, o 3VVA DK FO'RA, Hotel Kio
tle Jiiiiciro, os tlins 30 e '.11 o 1" ile junho próximo vimlotiro.

lonr.

ccine.
o Vi
KM.-i'i,

1.1
Uma

¦iii.-ira Avenida, .ne tamhem annuncia
''primeira*' sensacional, n do drama de

1'ristan Hernr.rd, leutne Pcrí, iiiterprcla-

itn.s autores da popular revi-ta — Meu
ic.iircu, cm espectaculo completo, su!i cs
auspícios da Grande Commissílo Portugue*
;.a Pró-Patria.

O intermédio ó tittrahente delia constan*
d'> tnita escolhida parte musical, -peloi ar*
listas Moria Uencvcnte. I.ola llricla. ha.
bel Perreíra o Isidoro Alaeidí monólogo ín-
tercsjanta por Guilchrmtna Kocha; versos,
dj Arthur Azevedo, reio nc.or Caros
Abreu; versos, dc ,1. Praxçdcs, pelo actor
Martins Veiga; monólogo Conferência, pelo
actoí Kduíirdo Leite; versos, d i au-
tor ;_etor João Barbosa; monólogo, pela
aetri2 Sarah Nobre; cauloi regior-aca, do
sul, pelo ocíor Hcur.qiw- Cbcve3; versos,
de Cabral Ribeiro, pelo r.-:íir Rcynaldo,
umi surpresa, por um dnj autores.

O csnectacuIo começará ás 8 3Í4, c 10 0|°
da receita bruta são destinados _t Crua Ver*
ntcllu Portugueza.

Ha grande procura de bilhetes para essa
lesta.

Katra ai pessoas que ja adciuinrant tn-
sa. c camarotes, cantam se oj srs. vifco»'
ds da Moraes, .T. Kainho, Francisco Car-
neiro, commcndador João Rcynaldo, Afíon
so >izeu, A herti G
s outra) pessoal .rraJ:

Quem q-.iizer lèr sempre v.s ultim.is i
novidades _ só na casa l!r.._ Lauria,
agente ccral da ATÍ.ANTIDA.

78, RUA GONÇALVES DIAS. ,-3
Entre Ouvidor e Rosário

-*¦ _-.ii ., iimaaia-» rjj i» n.ii . . 
" _

.V\ ISO AOS .NAVEC.AXTKS

Timusnrncão üe um
pliarol

A Super ju tendência de Navegação
avi?a aos navegantes que, na noite de
i.i do corrente, foi inaugurado, na ilha
de Anhatomini, fortaleza de Santa
Cru.., no Estado de Santa Catharina,
um posto, cmiitiiido luz encarnada dc

• | lampejos; cm substituição do chamado
c | piiarol actual dc luz branca fixa.

..__^mq-*p-«g>-0-?r.-3r» in ¦

i.i. trancis Lc,

COMPANHIA ESPERANZA IU13
informa.ões tli Arcentiaí. nu. ti

S. Martinho do Porto
Cisa especial

!,'_cía ABERTA
Tem gabinetes pj
ARCOS N. 3-

de petisqueiras a porta-
ATE' A UMA HORA.
ra familias —RUA 1)03

10.200 PESSOAS
Já se utilisaram do gabinete que a

Casa Vieitas, á rua da Quitanda, 09
in.t.illou na sua ..ccçiío de Óptica, para
exame rigoroso e gratuito da vista o
determinação do gráo exaeto que cada
pessoa examinada deve usar. Da uli-
lidade desse exame não _é necessário
encarecer a vantagem, pois muita gen-
te, por ignorância do gráo das lentes
dc que sc deve servir, tem visto negra-
var-se de dia para dia a fraqueza do or-
gão visual,' c não são poucas as pes-
soas que pelo mesmo motivo têm che-
gado d cegueira.

¦a » am <¦ e»

uosen-n%ves
Mercado calmo.
Canibio: 11 isi'<i mdociío.
Paula Sr.o. . ,
Dc accordo com a alta, as qualidades açi-

ma de 7 não acompanham os preços rela-
livos, sendo sempre or. de còr mais valo-
rlsados; continuando depreciados os eafes
kixjs, devido ís entradas de S. Paulo.

PINTO. LOPES & o.
Rua l-'loriano Peixoto, i/.l — Pres-

tem as melhores cuiitai dc cafe,

MURCADODl. SANTOS
Em 12:
iRiiiradas: 8.8.(3 saccas.
fles.lc I! f-l-315 sacca.=.
Média: 7.oei sac-»s.
Desde i dc juníiot n.oco.93a saccas.
Saldas: — —
Existência: 1.05-.03O saccas,
Preço: 5S500 par 10 kilos.
IPo.ieãa 

"do 
mercado: estável.

ASSUCAR
Entradas em ia: S-¦ t'0 saccos.
Desie 1" 53.dia ditos.
Sáidas cm 12: 7.1C0 saccos.
Desde 1: .8.523 ditos. .
Kxistencia em 13. dc tarde: nas trapi-

clies, 14-'. 19? saccas; nos armazéns se-
racs, 43.4:0 ditos.

Posção do mercado: i!r_ie.
llraiieo, crystj! Sífio a «So
Crystal, amarello $s8o fl $610
Mascavo _.->S° a |-í0°
Idem, 3* serie 'c8° a í.'00
Mascavlnlio ?5°° a Çooc.

ALGODÃO
(Entradas em ia: {;S fardos.
Desde 1: 5-'-Ss ditos.
Paidas cm ia: 53S fardos.
Desde i: 3.62o ditos. _ ,
tóxistencla cm is, de tarde: 6.:So fardos.
Porção do mercado: firme.

COTAÇÕES
Pernambuco -.5°00 n *¦ .c0°
R C do Ncric. .... -'9$eo'J a 3o>ooo
Parahyba 29S000 a 30$!-°-.
CÒar'--' J35ooo a 305000

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" 31-

Partiu lia poucas lioras.

admi-

dizen*

A NOSSA ESQUADRA

Sabonete,
um J?3oo.
cias.

"CADUM"
ultima novtdadi

Xas boai loias
d- Ps ris;

Navios escalados parn
registro

Durante n quinzena n'.'c hoje começa
estão escalados para fazerem registro
os seguinfe_ vasos «lc guerra: di.is 16 c
24, cruzador Republica; 17 c 25 navio-
escola Benjamin Constar.',; iS e 26,
couraçado Miras Geraes; 19 e 2", cou-
ruçado São Paulo; :o c 2$, scout Ria
Grande do Sul; 2: e 29, couraçado
Dcodoro; 22 c 30, cruzador Barroso, c
23 e 31, cruzr.dir-torpedciro Tynbira,.

BOLSA
\ Col--a funceionou liontem bastante ani-

mada, tend. sido registrado regular numero
(!: ncjtocloSi i_

As apólice? cernes, as de 1900, a! «i-
101S c cs Populares, ficaram firmes: as
Mineiras, cs Municipaes, as aeções do Ban-
co do llrasil. as das Docas da Bahia e as
da Rede Mineira, sustentadas; os dai
ras frouxas; as das Loterias e a
nas' S. Jeronymo, rnanUdaí.
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-- O Sr. Lucas Silvestre não esta na quinta.
Tartiii?!

IA cavallo c cre-io que -se demora, porque levou um sacco cotn roupas.
*— 'E... para onde foi? ,
*~ Fará Lisboa.
—'Para Lisboa?! reton.uio João de Aguilar, verdadeiramente

rado com aquclla súbita ausência de scu irmão adoptivo.
•Não qttiz, porém, trahir-se na presença do creado e rei_rou-;c,

do apenas: ,, . , , . . •. ,Ah! sim... não me lembrava... clie tinlia dc ir a capital...
Voltou para o scu gabinete. Assediava-o agora secreto tÇ»or

Que íoi Lucas fazer a Lisboa depois de ter reverlado a Helena >
causa da morte do Sr. de Boissy? Quem lhe faWou de 'Clotilde? Quem o
iniciou nesses mysterios todos de que não lia testemunhas vivas? Quem
lhe segredou aos ouvidos o nome cio
carcunda? Ali! eu fiz mal. muito :
mal, em ter poupado aquelle homem!
Não sei que me segreda o coração,
.nas... tenho medo!

Sentou-se, pallido, cm uma ci*
deira.

Persegucm-me, pelo que vejo!
Trocuram dar-tne caça como se íòra
um lobo!

Lcvantou-so e passeiott «agitado
jc!o quarto.Mas n'esse caso defender-mc-
liei, custe o que custar...

Aos ouvidos como que se lhe rc-
petiam as palavras que Helena lhe
dirigira. Então, cresceu-lhe de novo
a cólera -no coração, e pelo espirito
passou-lhe uma idéa rápida, mas ter-
rivcl.

Sabe demais, essa mulher, mufmurou c':!e
Sabe de mais! Tanto peior para ella!

Por seu turno. Helena, retirando-se da presença do marido, dirigitt-5*_
para o; seus aposentos. Estava já serena e tranquilla, com a conscienc;..
ilesoppriniida, e esse acto de energia pareda-lhe que era como que um»
absolvição que Boissy lhe enviava da eternidade onde cila o via!

Ao entrar no quarto, parou na contemplação dc um quadro beüo e «e-
duetor, que inconscientemente a encheu de alegria.

O Dr. Jorge estava sentado proxínw do leito de Marcelia» e a .meti*
diga tinha a fronte redimida 110 co!o de Lconor e 1 mão direita na inã\> do.
medico.

Coisa notavcL Jorge e Marcelia tinham as taces coradas c pareciam nue
•nal se atreviam a fitar-se! .

Helena levou as mãos aç> coração, que pulsava satisfeito e tranquillo. '

Ao ver sua tia. Jorge ergueu-se e cedeu-lhe o lugar.
Que me dlizes, meu caro sobrinho, do estudo da nossa protegida.

—• Encontro-a melhor, bem disoosta. graças aos seus cuidados e de**
ve"o_. ,A'manliã poderá kvautpr-se. e antes dc oito dias estará _»_«',>.eti.*
mente restalwlwjrla.

. M s. nesse caso..

com sorriso infernal.
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MANIFESTO DE ÍMPORTAOÃO
Pelo vapor nacionalI "Itapuhy"," dos

portos do norte-carga recebida: 11 eni.sas. «lc ...üccs, á ordem; to, a Luiz Ca-r.itiyiaiu- 30; a Soares Bastos; 50, aleixcna llorscv; 15, 1 Pfcreira Júnior Fi-lho; 15, a Amamliu Pinto; is, a SoaresLavrador; ;««, 1 J. C. V. Mendes; 50,a Bamnio.; 25, a C- Taveira; 25, o Oli.vera I.opes Silva; 30-, a Marques; 1 deviii|iiel.-is, a licnlcrrauller; 2, a R. Lima;

ka 
K. Ferreira; 1, a A. Reis; 1, a C.. Lima; 6, a J. I. Coelho; 1, a F.

Souto; 2; ae conservas, a P. Carvalho;10, a F. Alvarcz; • ro, a Luiz Caniuy-
ranp; 2S, a D, Alhiiqucrmic; 2, de car-neiros c s rolos de tola,' a R. Lima; 2cai::r.s de polidas; a P. H. Waltlicr; 51

.saccos de cocos e 8 fardos dc fumo, áiircfem; . dc couros, a J. ltody; ,|, a R.
Lima; 2, a lt. Ferreira; 1, a A. Reis;
'1 '* C. lí. Lima; r, a Conto"; 1 rolo, a
Moraes Irmil»; 20; atados dc coiuervas,
a Soares v.Iíoáto.ã; s° saccos dc cucos, ;i
J. I*\ Coelho; 10D,, a Soares Uastos;
1.293 dç caciu, a (t. Kibciro; 3 caixas
«lo charutos, a A. Henzcn; 9, a II.
Sioltz; 3, do conscrvja, a !•'. Macedo;
11 de cisarros, n II. Stollz; 5 quartol-

^ la» de oleo, a C. 1'. Maia; 150 tiiassos
de piassava, a A. F. Santos; 17 veiu-
meu dc alhos, a flclli.

l'e»lo vapor nacional "Itncolomy", dc S.
Matheus; carga iccebidai suo saccos de(anilha, 40 de tàplòca; 39 «le polvilho c
50 saccos de calei, a C. Uastos; ,t,i6 di-
tas, iilein, 37 saccos de taptócã e 1 far-
uo dc couros, á.oriletn.

Pelo vapor nacional "Bahia", dos por-los ilo norte, carga recebida: — 400 far-«los de algidõo, a F. G. Pcdrosn; 17S, á
ordem; 2 amarrados de pelles, a F. Fia-
dilo; li caixas de chocolate, 8 í-olumcs «lc
cantarão, 2.roo saccos dc assucar c 35
toneis dc álcool, á ordem; 25, a V. Cas-
tro; ioo, a Ferreira Braga; 2.(0 saccos
t!e assucar, a íi. Albuquerque; 20 caixas
«lc biscoitos e 2+ volumes de bolacha, ao
LlOTd liraiiltjlro; 200 esaccos de cocos,

íi boares Bastos; 1.000 dc assucar, n 1*.
Almeida e 5 fardos dc fumo, a M. Sinin.

„ Pelo .rebocador nacional "Urano", dc(nbo Frio, ra.-gn recebida: 98.000 kiloade sal, a José F. Auuíar.
l'clo pontuo "Brasil", de Cabo Frio,cansa recebida: i47,G_,o Itileis de sal, a

Jo-se P. Aguiar.
,. í^'0- l.,i:uo nacional " Cabo Frio", de
Lobo Frio, carga recebida: «oo caixas dcconservas dc camarílo/ á' ordem.

Pela IS. I'. Central do Brasil. S. Diogo.< arga recebida: queijos: 8 jacas, a Alves;17. a G. Ribeiro; 6", a Ribeiro; 6, a J. A;Ribeiro; 5. a B.; 9, a A. Bolk; 2, a A. Ir-uno; 1, a Souza; 4. a F. C. Irmão; 20, .-1Ji. Eoclia; 22, a M. Saraiva; 3, a Comes;
S. d Coslaj 4, a João.Cunha; 3, a Rocha;a a Carneiro; 6, a 1'inlo; 2. a A. Santos;
0, a.Morcra; 6, a Torres; 9, a Gaspar; 1,
.1 Marcondes; «. a P, Almeida-, 8, a F.
Carlos; fi, a ordem; 25. a «juimarães limão;
ai, a Damasio: 31, a João Cunha; 4, a M.l-.orha; s, a Alves Irmão; u, a II. Sarai-va; 16, a M. F. Alves; 14, a O. Itiheiro;
8a J. Alves Ribeiro; 8. a S. Mar.:«; ia,
a M, Saraiva; 10 a G. Ribeiro; 13, a Mar-
ijues; 14, a Guimarães Irtnão; 4. a Sanlos;
.'... a Fcíeira; 2.'a J, Silva; 10, a João
Çunlm; ,|,a J. Ribeiro; 1, a !•'. Soares: 1,¦a. Leitona Boi; iq. a M. Rocha; 2, a Ma-
riz; ai, a Alves; 2, a S. Santos; 1, a I,e-br..o; 17, a \,isques; ir, a P. Almeida; 8,a Medeiros; s, a Damasio; 4. a Rodri.
tucs; 2 cabras, a Silva'; 12, a T. Carlos; 4H.gradados, 11 onlem; toucinho: 24 jacas, a
«dem; 12, o B. Albuquerque; 10. a A.
Iinlo; 9. a A. Scniniciii; 27, á ordem; 2 a
.1. Ilprgos; 45. a inaccdo Júnior; 3, a J.lerreira; 8, a C. Ribeiro; 2, a J. J. Olivci-
ra:,.a cestos dc lingüiças, a C, Ribeiro; 1,.• I . Filho; i, fl-M. Finio; i, 1. A 1'into;1 «le trutas, a Cru?; 1 caixa dc requeijão,.1 Carlos; tarr.es: 56 iarís ¦ á ordem; 1.., a.i. 1'iiitn; 10, n _ Borges; 5, a V. 1M0-"ira; S, a Ciuiuiarãos Irmão;'9, a Ferraz
l-mão; i, a Macedo lunior; 1, a Soaresl-.islos;S, a A. Schniiiltli; io, a A. Sun-.-

. ii-.-inn; .5. a S. Lima .Ribeiro; io, a Julio-lolta; 7. a C. Vasques; i, a C, Bastos;a. a.A. Amaral; 2, a II. Albuquerque; 2,
i_\iii'.'a Maliclaiio; 2, a J. J. Oliveira;innidosr 1 ceslo, „ f. J. Oliveira; s jacas,... X Lima Riliciror 3. á ordem; 4, a A.
Miiitai.uui; 3 fardos, a II. Kalkuhe; 2, ja-«.;is de lingüiça, a V. Maffetano; 200 far-
«tos do -arque, á ordem; 3 cestos dc prcsim-tis. a J. Ferreira; 21B caixas de banha, á(r-le-in; iR, a Marques; balatas 80 caixas e
;ti VQiuiiirs, ,1 D. líamalho; oo caixas c 24
jacas, ,-i A. Scliniidlh; do saccos. r. 1', Fcrcr,'CO; a li. Tortt'.-.;- ço, q Damasio; 20, a Joü**Lasano; 7.8, à ontem-, .-o. a losc Souza; io,
a João Cunha; ioo caixas, a A. Barroso;
4S latas de in.v-itei_T.-i. a V. Monteiro:, if>i.luas. a l.i-mri.i Boi; i- ditas, a Ferraz
Irmão; 15 ditas, a C. Iluartc; 47 dilas, a
B. Alves S C; 37 «1'las. 11 Teixeira Cc.r-Jns; l^ dlta3, a 1'ittto I.opes; i.H caixas
nlcm. a (ir.lcm; 40 ditas, a IC. M. Wclgc;10 ditas, A ordem; aS latas, a A. Mon-
tclro; 10 ditas, í orlem; \C ditas, á Lei-feria Modelo; j cngradoifoí, á onlem; 35Jatas, a Damasio S- C; 14 ditas, a L. Ra,mos; o ditas, a Uanmsio fc C; 73 ditas;a I,. Alves S C: 30 ditas, aos mc-iaos;
.'. ditas, a Th. Pereira; io ditas, a AI-ves Irmão.; 34 dilas. a A. Monteiro; 4a«utas. ¦. Guimarães Irmão; 11 ditas, a A.
Meniann: i-- dl|aa, a II. AIvc3 C; 21
«lites, a G. Kiboini fr C; 7S dilas. a Al-res limão; 13 ditas, a A. Monteiro; 6
ditai, a A. lt. Oliveira; So elilas, ao mes-
Ji»" 42 ditas, ao mesmo; 24 dilas, a loãoi.uii.ia; 10 dilas, a Alves Irmão; ro ditas;nos mesmos; 15 ditas; a Th. Pereira: ni«..tas, a Alves Irr.ino; 30 ditas, a l'a:u.i-i"-"„&.,1--; V ,!)iln3' " !'• Sirva; 1 caixa,
n.. B. Alves t (..; so lutai, ,1 C. M; Conseria; rS ditas, ao i:.erit,o: 18 ditas, a I,o'.m:'7 «luas. a Oliveira! 14 dí'as, .1 H. Al-v.-s .««: C; 2 ditas, a Tsncrcdo; 4 \litr..i, aFerraz Irmão; 11 ditas, a Almeida; : cai-xa;, a Alves S: C-, ;¦(¦ fctás, a .Amarante;- ditaa. .1 Siqueira ft <"..; 14 ditas, á cr-•!p: o.iHas, a Kd. Grijí. S C.

Marítima — 4 snc.-i.s da feijão a Piista
«I «.: s ditos, a Josi M. Sant..s; 8 ditos:
:i Macedo ltiheieo; 60 «lilot, o t\ II. Wal;
t.ie:1; 600 ditos, ã ordem; ioo tlitos, a l-'cr-«az Irmão; mu ditos «li. milho; a Caldas
r..','t-s; 50 dilos. au nicrm.--: r,„ ditos, á
ordem; 40 dilos de arroz, a Soares lias-
los; so ditos, a INfl Santos: 50 dilos. a
1., Saiiuirlc: 305 «litos, .1 ordem; ao far-
«los de c.irnc, a Ze-nfia Unmos; -o elites, a
r.-a.ira Boritís: 4-1 ditos, á ordem: ano

«•ai.xr.s dc .-.«nas, '1 onlcir; 12 saccos «Ic ha'¦:r.i,if, a Koçl::i & C.: 4 tinas tle bacalháo.
a Ferraz Irmão; .•;:•'¦« loas, dc carbureto",
a Cario Farelo: C cncr.pp. dc filmo, a Car-
valia.; 2 vagues dc couros, a J. Mcycr;
aSi ds. ik papel, á ordem; 10 talas ele tripa,
:« ordem; 4 qnartol.is de sebo. a M. S.Vianna; 27 caixas dc Banha', a Th. da' Silva.

.\lfredn %Ta!n — •; latas <lc manteífía, á
Le-u.-ria Boi; s dilas. a P. Areia; 3 saccos
.ic feijão, a Ie. Ltoi-ardo; 4 dilos dc mi-
Wíô, ao mesmo; in ditos, a M. Pinta & C.;
'i il.ítn), a S. Veiça: so dios, a U. Serra;
.:; des, ao mesmo; 30 «lios, ,i Joaquim C.r-
doêo; ;.: dios, ao incimo; 12 dios dc ar-
ro.*. á ordem.

Wrro ThcrCJíOpoIifl -— 3 saccos da
_ a II. I.invt: 8 caixas idem, a A.

ifi ditas, a Ti. Queiroz; Ti ditas, a
Pinto; t_ tcc-

lli'.)S «li
Th. Te.

ão S C.:
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Leveza dc pés, olhos brilliantes, corpo actívo,
tudo se segue ao tomar, por algum tempo, as

Pequenas Pílulas de Reuter
Estas pílulas fazem desapparecer toda a de-'pressão 

physica ou mental, melhoram o appetite,
produzem um somno tranquillo, e a pessoasente-se mudada o com actividade oara tudo.

i-:. .
batatas,
Vinto: ...
Th. Pcuira; 12 dítas, a A.
foi idem, a Joaquim Carilus.,
fejjão, a P Ciivallio: 7 dilos. 1reira; ,100 latas de massas, ft •lt6b
il saccos dc farinha, a B.
a João Sanlos; 5 dilos, a¦Alfredo Maia , 1 jac
J. PciIraM.

f.copolúina, ent n —? 3. -

Irmã
•ir. 1

. de
ditos,

queijos, a
(.:£. — Quan-

Esp; Mercadorias, Consigüdtariòs.
—¦ 21 saccos dc mi.ho a S. Valle; 8 a

1 . 11. M. Lobo; 190 a R. X. Lcsni; 63 n
ü. '.Moreira; 1 a Ordem; 33 a V. Soares;
it/J .t. Baloís 'C; 25 no mesmo; 3a a
a. Washington; 20 o 1!, X. Lessa; 42 a
T. Borges; 42 n Ií. Zamith C; 20 a R.
Queiroz; 14 a S. 'Macedo; 20 a S. Vel.
ga; 30 n IJ. Alves G.j 100 a C. Ordem;
17 n Avellar C; 12 S. Ordem; 12 a John.Mporc; 7 a C. Rcguff; 24 a Avellar C;
30.a T. Ordem; 30 a P. Ordem; 10 a D.

Garcia; 18 a J. A. Freitas; 11 a M. Ri-
beiro; 50 a B. Martins; 21 ao mesmo; 53 a
Dias Garcia; 08 ao mesmo; 30 a II. Mar-
Uns; 8 a S. Veiga; 15 a il. de Souza;
ig a U. Queiroz; 25 a M. K. Schin-.idt;
0 a_ Ferraz Irmão; 10 a Nazor Irmão; 25
a L. Duarte C.j 0 a C. Rezende; 17 a
S. ;J. As.alff; 130 a B. Alves G.j so
a L. Pinho; 50 a C. Costa; 4o a lt. X.
J,cssa; 100 a C. .Pintu; 30 a A. Jardim;
40 a. B.. Alves C; 12 a V. J, Mesquita
5 a C. Rezende; 30 ,1 T. Borges; 25 a
Ordem; 12 a R. Queiroz: 27 a A. Pollc-
ry C; 20 a Ordem, 40 a Ordem; 100 a
Avellar C; 30 o V. Monieiro; 15 a C.
l-.dificadora; 20 a Th. .Silva; 13 a M.
Leite; 43 a Ordem; 123 a Onlem; 19 aUocha; 317 a Ürdom; 30 a N. Ordem;
32 a Ordem; quarenta, a Q, Ordeni;200 saccos de milho, a A. S. Filho;
40, a iVl. K, Schmidtli; si, a A. Pinto;
20, a Avellar & C.«; 20, a Ferra: Irmão;
ao; a leixcira Borcos; Co, a 41. K.Scunidlli; 29< a Fcrrr.z Irmão; ^7, áordem; 40, a Ferraz Irmão; 22, a idem;
25, a A. Pollcry & C.«; 20, a C. Re-zcnile; 24, a P. ordem; sú, a M. Pinto;
9 dc feijão, a M, Silva; 16, a O. Mo-reira; 46, o C. Taveira; 18, a Aív. Bar-roso; 18, á ordem; 20, de arroz, a I.
V. Irmão; 248, á ordem; ss, a Q. Mo-reira; 18, a M. R, Schmidt; 14,"a M.Pinto; C(i, a Ferraz Irmão; 26, a Seq.
Veiga; 30 dc farinha, a AI. J. R. Or-dem; 21, o J. Ordem; 30, a V. Mon-loiro; iG, n F. Mendonça; 35, a V. Soa-res; 150, a Sen..' Veiga; 130, a O. Mei-reira; 150, a .1. Moore & C.";~23 dc
polvilho, íi M. II, Martins; 30 jacas debalatas, a Ed. Grijó; 30, o Teixeira Bor-
bc.;;.30, a V. Monteiro-, 20 toneladas debacalhau, a Ferraz Irmão; 10 latas de
phosphoros, a II. Stoltc; 30 latas de-imiiilciga, n Villçla.a C"; 3 rolos deico.la, n A. Pereira; 202 dc couros, á|ordem; 16 toneis dc álcool, a Gulchard
tt C."; 20 ditos, a G. Filho; 20, á or-dem; 26 jacas dc batatas, a Alves Ir.mão; 52, a I). A. Couto; 3 jacas dcdiversos, a Alves Irmão; 8 dilos, a M.Rocha; S fardos, resíduos, o C. Obi-burgo.

Pela Cantareira —carga recebida: t.f.30
saccos de assucar, a F. M. Hcutiscli.

Pela M. F. Central do Brasil (Si Diogo).
Larga recebida : _ 18 caixas dr batatas'a
B. Albuquerque, so a Villcla, Ordem; 40 aCouto Ct; So a Teixeira Borges; KÍ7 a Villc-.1, Ordem; 33 a V. P. Ordem: 57 a Como
L.i 8 a A. Garcia; 7 a A. Scliímilli; 12 cai-xas dc banha a T. Borges; 50 __ fufio Mot.tal £0 n Beucvidcs C; 31 a T. llornos C.;
37 a P. I. M., Ordem; 28 a J. P. Or-dem; 8 engradados do banha a A. Barroso
t.:..1 a A. Pinlo; 7 caixas de paio a N.
btiraiva; 5 lulas de manteiga a Guilherme;
2 a lie S. II. 1 volume dc manteiga a N.
Pinto C.; 30 Ia',a3 a N. Saraiva C; 46 nJÍ 'Slolla; 10 a E. Ferreira; 2 caixas dcmanteiga 11 I. Tcdelong; r a M. jardim;2.engradados a Hii-.ie- C.j 1 lata dc man-
tenta a Amadeu; 40 a Amarante; 13 a Dn-mazio C.j 2 caixas de manteiga a Ferraz
limão; 3 latas de mantoiga a A". Azevedo;
1 a Ordem; 1 ensradario a A. Simões; 9ceixas dc queijos a .1. da Cunha; 7 aomesmo; 4 a N. Saraiva; 2 no cosmo; 4 r.o
mesmo; 12 a T. Carlos; 4 a I'. Moreira; 9a Carneiro; G a J. Ribeiro; 6 a C. Ribeiro";
4 a Pinto Lopes; 5 u Gomes Rego; 2 a Car-
ucirc; 10 a N. Saraiva; te a C. Ribeiro; 2
a- J. Vasques; 12 a João da Cunha; 3 a I,.

1 cria; 3 a Pinlo L01.es; 1 caixas dc qucüosa A. Carvalho; 6 a Vasques; 1 a Alves 1-r-
mão; 12 a G. Ribeiro; 8 a M. Rocha;
10 l:-,tas'dc iitanteigo, a M. Pinto; S di
tas. a Souza; 12 «liias, n C. Vasques; 12
ditas, a G. Ribeiro; 40 ditas, a S. Veiga;
40. ditas, a Prisla; 7G ditas, n A. R. Oli-
veira; 30 dias, a A. L'. Vons; 11 caixas
do manteiga (1 A. Irmão; 30 latiu dc
manteiga, a G. Ribe-irii; 3.1 ditas, o Dama.
zio: 30 ditas, a Lobuo Fillios; 6,. ditas, ã
ordem; 73 dita', a C. "Laticínios; 66 ditos
a C Bastos: 13 ditas, a 11. Alves; 8
ditas, a T. Iloiiics: G caixas dn queijos,a Jo.io Cunha; 8 dilas, a M. l>. Alves:
13 dilas. a Damazio; s ditas, .1 ('.. Almc!
da; is ditas, a João Cunha; 8 ditas, a T.
Qirlos; ifi ditas, a >M. F. Alves; "G dl
Ias,.a Damazio: 14 ditas, a C. Vasquesi
1 ditas, n I.. Ribeiro; 13 d;tas, a N. Sa-raiva; 2 dilos, a A. Barroso; 8 ditas, aG, Ribeiro; 1 engradado, :'i ordem; 2 cai-xas do manteiga, a Ferraz .Irmão; 5 dita.,a .1. lt. Ce-réir...; 10 ditas, «i V. Martin':

fardos do carne, a A. Iraüo; .1 dito', an. Ramalho; 2 ditou, a C. Ribeiro; 3ditos, a G, Affonso; 4 dite.-:, a K. .1.'•iijO: 2 dilos, .t G. Irmão; 10 ditoi, 1 A.
L. Icri.ia: 2 ditos, ¦ a Ferraz Irmão; 1
dito, a J, R. rcreira; 1 «üio, a Bernardes;

duo, a 11. Alves; G dilos, a Beniarilcs,
.1 ditos. 11 ordem; 5 ditos, ó ordem; 1 dito
a Believides; 10 duos; a ('.. Irmão; 7 dito=
no mesmo: 7 ditos ,1 v. Ribeiro; 7 ditos, a«.. Affonso; .; ditos, a G. Almeida; 3 di-tos. ao mesmo; 16 caixas da balatas a f
da-.Cunha; 95 dita's, a Gomes Irmão;

jacas de queijos, a João Cunha & C;II dilos. a Damasio S C: 3 dilos, a \Barroso S C; _. 
"diior." 

a"'M.'Uocha; 
'4 

ditos, a Guimarães Irmão; 4 «lilos, a A. Bock«.mil; 3 caixas idem. a U. Rocha; - dlos, a M. F. Alves; 15 jacis idem, a Tel-x.ura Carlos; G ditos, a M. Saraiva; 5 di-tos, a João da Cuulia; G ditos, a A. liar-
roso & C; G ditos, n J". Andrade- 4 ditos,
a Silva Lima: 3 dilos, a P. "cida- •
ditns. a Avellar & Ç; 2 dilo;, a FerrazIriniio; .4 ditos, a Alves Irmão; G ditos
a-M. b. Alves; 4 fios. a^. Alves Irmão:8 dilos, a G. Ribeiro & C; G dilos, -.,
M, 1'. Alves: 10 ditos, a Carneiro; 1 dito
«lc carne, a J. Soares: 1 dilo, o A. No-
gueira; 1 dilo, a C. S. Dwitas; 2 ditos,
tt A. líirra?:; i dítò, a R. Torres; i caixa

de lhiKiiiía, a C. ordem; 1 dila, a Fran-
cisco lílias;.! cesto-idem; a P. Carvalho;
1 dita, o Scranhim; i jaci dc requeijão,

n J. Maia; i dito, a L. Fernandes; 1 dito«Ic loucmlio. <i 0. Ribeiro; 4 ditos, a G.Affonso & C; G diversos, a M.'Sih-aSCi;20 saccos de milho, a Dias Garcia; 31 ditos,
aa mesmo; 25 dilos, a Al. de Souza; 15
ditos, ao mesmo; sil ditos, no mesmo; 15
duos, a R. Queiroz; 12 dilos, a II. Al-
ves; 19 dilos, ao mesmo; 24 ditos, a M.
Pinto; 11'«liios, á ordem; 11 ditos, á or-(lem; 36 ditos, a A. Pollcry; sfi ditos, a
L. Ribeiro; iG ditos, a S. Valle; 00 di-tos, o R. Queiroz; 35 ditos, ú ordem; 20
duos, a bcq. Veiga; 20 dilos, ao mesmo;10 ditos, a R. Queiroz; 40 ditos, ao mes-mo 125 ditos, á ordem: 22 ditos, a si.
Irmão; 14 ditos, a C. Duarte; 11 ditos, aC. Soares; 30 dilos, ao mesmo; 30 elitos
n Joaquim Andrade; 16. ditos, a Mor.ncrat;
20 ditos, a I). Ramallio: 14 dilos, a S.
J. Assafí; 24 dilos, n M, Sousa; 11 c.i-tos, ao mesmo; 12 ditos, a S. Lavrador;
p ditos, a D. Garcia; 23 ditos, a' A. Boi-lery; 30 ditos, a C. Pinto; 11 dilos, a M.
Souza e 11 dilos, a M. Irmão; 100 dilos,ti C. 'Rezende; 62 saccos dc farinha, a C.Rezende; 14 ditos, r.o mesmo; 210 ditos,
a Bordeaux; 10 ditos, a O. Pimenta; 10
saccos dc balatas, o Al. I. Marques; 3jacas de batatas, a T. Boi-rcs; 4 ditos dce-arno a B. Irmão; 2 ditos, a J. A. Ri.
beiro; 1 dito, n .1. A. Ribeiro; 4 ditos,a A. Pinto; 1 dito, á ordem; 1 dito, a1'crraz Irmão; 1 dilo, a A. Irmão; 1 dito,o •Sequeira; 5 ditos a Ferraz Irmão; 2ditos,, a L. Bastos; 1 dilo. a T. Borges;10 ditos,, a J. Cimlm; 21 ditos, a A. Cha-«'.«'s;.S ditos, a G. Ribeiro; 1 dilo a H. A.Gnjo; 1 dito. a A. Pinto; 1 dito, a Prista;20 tonncis dc álcool, á ordem.

ideai com: porte dunlo c para o citoiflor "£fé
as ii e objeetos oara reitistrar até"Ss io.'

I FMtru, para Tritiflado,. Barbados e NovaY«rk, recebendo impressos até ás .10 horas
da .manhãs cartas, liara- o- interior ati ás
10 1I2, idem com parto duplo õ- cartas-
Para o extiirior até ás ir. e objcctoi para,reiüstrar nt«' ro dá manhü.

Jfovrfiií!', para Angra, Páraty, portos; deix iaitlo, Havana e iFloríanopoiis, rece*bendo impressos até ao meio-dia, -objéttoi.-
.para resistrar até ás 11 lioras dá: manhã,cartas para o interior até ás 12 1 li idemcom porte duplo até á r hora da tarde..Amstcllaná. para Santos o Rio da Pra-ta. recebendo impressos até ás 9 horas dananai, cartas para o interior até ás 9 1I2,ideni com porte duplo e cartas para a c.t.lerior. ato ás 10 da manhã.

1'liiiiidclphia, para portos do Espirito San-to e Caravelas, recebendo impressos até á
; hora. da tarde, «airtos. para o interior atéa. 1 ila, niem eom porte duplo nté ás 2da. tarde o objeetos para registrar' até asmelodia.- . i

Amanhã:
Maranhão, .para Victoria, e mais portosdo norte, recebendo impressos oté ás 8 ho-ras oa manhã, cartas para o interior atéas 8 i|z. idem com porte duplo até ãs' 9.fl objeetos para rcgislrar até ás 6 horasda tarde dc hoje.
Phidias. para Santos o Buenos Aires, re.cebendo impressoj até ás 8 horas da Ina-nhã. cartas para o interior até ás. 8' 1I2,idem com.porlc duplo o cartas nara o exte-nor ate as q. da manhã, o objeetos pararegistrar ate as 6 da tarde dc hoje.

INDICADOR
ADVOGADOS-

DR. AMALiO DA SILVA  Rua Uru.
guayana. n. ?-,, i° andar.

DRS. CARVALHO- DB MENDONÇA
M, I.) e SALGADO FIXHO - Ad.vogados. Rua do llospicio, 37. Tel.
S. 304, Norte

DRS. J. B. FERREIRA PEDREIRA EACRISIO FIGUEIREDO — Processos
judicia» e extrajudiciais, nesta capital
e no IS. do Rio, adeantanda custas. Das10 ás 6. It. Rosário 120. T. N. 10S4.

DR. MARIO MONTEIRO DE AL.MEI-DA e TRAJANO LOUZADA — Advo-
gados. Acccitam o patrocínio de causaseiveis c commerciaes. Da 1 ás 5 horasda tarde. Assembléa Gi: T 5801. C.DR. MILTON ARRUDA—Processos eiveis,
commerciaes e orplianologicos ; de apo-sentadorias. montcjiios; tem cépreseútan-tes nos Estados e em Portugal e adcaiiu
custas. Sachet 4 (lei. C. 34G0).DRS. SÉRGIO DE CAMPOS CARTIKE
c GUSTAVO MODESTO DE MELLO j— Advogados. Hospício n 30 (das 14ás iG). Tel.. 4.S30, Xortc. I

Débil nao suppor-
ta?a a couiida

Agradeço e attesto quc pes-soa dc minha familia, maiorde 51 amios, tendo o vicio deembriaguez, ficou tão débil
quc t não podia sujiportar acomida; tomando .por indica-
ç3ci, ,do, *?.r' C:lrlos «ín (-'""liao Iodolmo de Orh ", ficourestabelecida cm menos de ísemanas, e por iulgar um tãb
poderoso remédio útil á lm-niamdade, assigno o prescnle.attestado. •
r, José Gomes.Kua Duque dc Caxias, S2.R. pelo tabellião André Lc-mos.

DH. OCTAVI© DO REQQ tOPES" ~f
Prol. da Faculdade de Medicina. Con.
cultorio; rua Sete de Setembro n, 99.

DR. PAULA FONSECA — Consuliorio:
Rua du Hospicio n. 120 (daa 2 ás 3 ho-
ras, diariamente).. Defronte á praça Gon.
çalvcs Dias. Tel., Norte, 1243.

DR RODRIGUES CAO" — Especialista
dé doenças doa olhos. Cons.: rua da
Assembléa 56, a ás 4, hs. T. Sul, 1840.

MOLÉSTIAS DA l'ELLB
SYPHILIS

B

DR. ALFREDO PORTO' — Com pratica
«los Hosp. da Eur., tr.cmb. da A. de Med.
Subst.. uo serv. de mols. ela pelle do
Polycl., etc. C. Rodrigo Silva, S (tel.
227i.C R. av. Atlanlievi,272, t. S.1493.

DR. F. TERRA — Prol. da Faculdade di
Medicina, director do- Hosp. dos Lázaros.
R. Assembléa 11. 20, das 2 ás 4 horas.

PROF DR. ED RABELLO — De vulta
da Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo radiutii os tumores e outras doenças
da pelle cons.: R. AssembKa, "«-.

DR. WERNECK MACHADO — Esp. da
Sta. Casa. Cllcle desse serviço na Polv.
clinica G. do R". de ajneirn. **Só attende
aos doentes dessas especialidades". i°
de Março -o. T. 1531. N. Ros. Carvalho
de Sá 53. T. 1644. C.

LOTERIAS
Capital 3'íMh'ial

ítesumo dos promios da 9 loteria
do pltmo n. 340 105- oxti-aução aonnno de >!UG, t-ettlizada em 15 demaio de l!)i6.
1'lilMlUb UE 20:UliCS00J A liOOSJOO

20:OnO$Oin
VrOUilSOüO

753"
1Í".8_;C..
KlillC.
15U91V.
45192..;
ICOtV..

MS_\_\\W__l___\\\_\_____________\

rmmàwwií__\mw^Sím
AUGUSTO ESTRUC, DR. PAULO AUGUSTO GOMES PEREIRA (ailvogados) c Álvaro Muniz da Silva (solici-tador); praça Tiradenles u. 7$, TelCentral, 4.738.

CARXliS VERDESForam abadias hoateai n0 matadouro deSanta Cruz:
590 rezes, 50 porcos, 21 carneiros c 34 vi-ttllas.
A nialaiiça.Ioi feita para os seguintes mar-cim n tes:• Cândido.IS. de Mello, so r«es e 1 porco:Durisçlvi» C„ 2.1 rezes; A. Mendes s C, 63rezes; Goulart, 89., 17. porcos o 13 vitellas;

i2?-i(K! SUUiOUO
PHKMIOb Dií üOOJilOU

! Í593 7507 75Í17 15Í12 170371 238lâ 3^-415 33.148 375.17 41054
45636 475117 50301 5/53' á86U

I 1'IlKMIUb Ü1S lOJSOOO
610 6SJ 933 ÍIUül 31-23

40X7 4719 7442 7641 7S17
íOtKi !I55S 11377 1-W5 Í8651

17167 19769 23582 2360S 2ÍU31
2Sii75 261S0 íitiSOÍ 29900 33UH
ÜSi.. :;íhh)2 39812 4-.':'36 4W73
45782 459.-1 46397 47519 48113
4S790 53992 51718 56388 50569

Al'PllUAl.\lA>,Uli&
27."i36 o 27538 20(KnOO
1U82Õ o 16827 jo.ic.jOO

ÜliZlíNAá
2T551 it 27;íí0 :.,]im
10821 a 1ÜSJ0 L..„-,_m

GÜNTÜNÀS
27.'.01 a 2760,1 ioc,po
16SM a 169o0 HjUUO

1'i.elos os números terminados 
"em

3« tt-iu 4Su0ü. *.'•
U Sul .Mineira _a rézcs; João" Piiiicnt-," dí 1 - i1-'""'0^-^ "llmeros toniimildos cm
Abreu, 27 rezes; Oliveira, irmãos n C, ioo1 

' 
,'" **uV.».eSOeptliaUüu-S0-ÕÍ3''(ermI-

rezes; 17 porcos e 7 vitellas; Castro a (!., sfí I UUClOS etll 3«. ....
rcz«.s; C. dos Rctaillistas, 21 rezes; Portiulio " "•«-«• -^ gúVeiiib";'jUÁiiséi Coime i°mtoc i.. .-• rezes: Luiz Barbosa. 21 reze»! F. .0 direeior-prcsidenle; All/erlil i'urm-,'0 dlP. Oliveira e' (L, 47 rezes; Fcriianüós _Marcondes, io porcos c Augusto M. dai.íotta, 6 rezes, 24 careiros e 3Vigoraram no entreposta eleseguintes preçosKovino . . . , ,
Carneiro ....
Porco
Vitrila ....

vitellas.
S. Diogo ÒS

S150
iSsoo
1S200

ÇSoo

$500
i$8oo
1S300

MARITOIAg
VAPORES ESPERADOSNova ioik r. rr,cs,, ".Vauban"» •Rio da 1'raU, "Vestris"

Norfolk c escs", '"fanuary", , tPortos «1o norte. "Olinda"". , . .Portos do norte, "Javary". , , ,1'orlos (lo norte, "•Sergipe". , .Portos do sul, "Saturno". , ,Santos, "Q. Victoria"
Portou do su!, "Maroim.", . , .Rio da Praia, "Dano"
Nova Vorl:. ti csei., "Minas Ceracr
Sr/iios, "Rio rie Janeiro" . , ,Portos fio norte, "Capivary". . ,K to * dn Prata, "Garonua"
Inglaterra c t-ç;.., "Ortega". . .Inglaterra e escs,, "Arar;uaya"« .Bordeòs o, escs,, "Scnuaim". . .
Kio da Prata, "Dcsna", ....

Junho:
Calláo e escs., "Oronsa". ...

VAPORES A SAIR
Rm da.Prata, "Anisicllaud". . . ,Nova Vork c c»c?,f " \'rvrl,", , ,Itio da Prata, "Vaubaii"
Laguna c «ses., "Mavriak". . . ,Portos dò norte, "-Maranhão". , ,Portos do sul. "Itnjubá"
Aracaju' c esej. "Itailuba". . , .
Laguna e escs., "Anna"
.8. Fielelis e- escs., "IFideleiise". . ,Sanlos c Paranaguá, ".Murtinho" , ,Recife c escs,, "Itrifiuera". . . .Ii.glaterrn e escs.. "Darro". . . ,1'ortos do sul, "Ilatinira"
Portos do sul, "Maroim"
Hordcos c escs., "Garonua". . , ,C.-.Ilén e escs., "Ortega"
linbitiiba e esc:;", "Ita|ier'.ina". . ,Morai.hão c cses.. 't_o de Janeiro".'lí'!iia, "Canavicircs". . ,* . , ,líio da Prata. ">\raRuaya"
Porto.'; do norte. "Balua". . , , ,Maceió e escs.. "Capivarj-". , , .Hecífe c escs,, ''Javary". . . . . ,Rio da Praia, "Sequana"
Inglaterra c escs., "Dcsna"
ifontevideo c csc3.. "üaturno", . .Porlos do norte, "CHJida"
/.ji*r.;»"."»rar

Fonseca
O «lirector-assis'cn:e. dr. Ai-.toniò

Olyntlto dos Santos I'irc>, vice-presi
lente.

lã

19 I

Loteria do Estado da Baldia
Ítesumo dus prêmios da3-'ox-

Irticçtlo dn pl.ino n. 10, em liéae-
fk-iú do Instituto Geo(íi;i|.ihicii u
lljstorioü tlu li.-ihia o outras inütitui-
(•oes, lealizuda em 15 do maio
de 1916 soli a presidência d., dr.
Edgartl Uori:i, fiscal tio governo.

71- extracçíio do 1916
TREMIOS UK 10:=J0uS A 2001000

11539  10:0ü:l?000
491.S9 liõOJSOOO
"533S r, «j,j.o
•"':!.6 :!U0j.0'J

17 03 llutifUuU
™\fi SÓÓSelüO
«»2' H50S 00
XÍt_)'-Pi 20OSUUÜ
,?*y? ......' 20O'"jií0
Ifjy 2O03UO0
:1"° 200 uno''">W 2DUSUU11

2(iÒ.jOJO

27759

45S59

'. 
hú

repartição expedirá m«-
paiiuetcs:

COR!!KIO- Es!•a; pelos seguintes
II..je :
Cavour. para Bahia, Trindade e Novaii.ili, recebendo impressos até ás 8 lioras

da íii.inhã, cartas 1 -ura o interior até ásS i[r, idem com porto duplo c cartas parao exterior aíó áa o da manhã.
Xtrabo, para Rio da Prata, recebendo im-

pressos r.te ás -S horas da manhã c cartas
para o exterior ntu ás o,

Sfciiccr, para Lns Palmas e Liverpool,recebendo impressos até ás 8 horas da ma-nlui c cartaa para o exterior ato ás o.
Albcui, para Bahia. I.as Palmas c l.ivrr-

poo]. recebendo impressos ntó ao meio-dia,objeetos para registrar nté ás 11 horas
da manhã, cartas para o interior alô iii1: 1I2, idem com porte duplo e cartas rarao eilerior até á 1 hora dn tarde.

Vauban, para Santos «• Kio da Prata, re-cebendo impressos nté As 10 horas da ma-ilha, cart;::; para o interior alé Ss roi'j,

ÍMIEMIOS Uli 1/WSOOD
15043 2:.'J26 22390 20'Oi

3611)8 -.m
PHKMIOS Dli 5OJ000

? 3Í36S 36706 37.130 40829
49i4ei 5.072 57U3S

AI'l'HO.\'lMAÇõ|.:s
I 1153S o 11510

149388 o 49390. ... ;*'
J.| 5357 o 5359 ".'.'

1.11'ZK.VAS-""
,|1153l a 11510

,49381 a 4939-J  
"""

5351 a 5360 ., . . 
""'

'' CIÍNTENAS
"11501 11000 

49301 49100. '..
' 6301 a 5400 .'_.'.._.

Todos números tormüvvdos
39 tum iiguuu,

luünii us.iiiiueros
9 tom lS,.t'0.

Os números premindo? peles 2unaos du ;,riraciru promlo nfi:, temuirotio a tet'!iiuiiK;ãu siiniiles.
ds eo icession.-iriús J.l'edr.-irn A C.

7ÜÍO00
.'«Oj Oj
25ÍUUO

10?000
10S00O
lOjüUO

"SO o
3 OüO
2j0'J0

era
lormijindos em

Fg*i^^^"'_»^g'|!_"^-My«^Ittiit:'
DELLE MATTOS

MANICUKJ5
Especialidades em preparo

lüilias.
Sele de Setembro n, 58 (20"-¦—¦*"¦'. ¦ "' ¦—bíh

 .. CLIX1CA MEDICA
l:i.00;m0; DR. AGENOR MAFRA — Rcsi.leacia c
liOOOSOÕO consultório: rua Riachuelo, 222; tele-
líliÜU 000 plwno 1.024, Central. Consultas das 2

'tiluciii.ft 1 c,u deante:WU5UUU I DR AGENor PORTO - Prof. da Fa.
culdade*, Cons. Hospicio, o»\ das 2 ás
5-, K<v-,: J'3rlinoz dc Abrantes, 12, tel.

DR; A. MAC DOWELL._(Doc. da F«ic.
de Medicina.). Moléstias iuieruas.—Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Cons. :
r. Hospício 83, .das 3 ás s. — Res.:
S. Clemente tf. 187. Tel. 1710, Sul.

DR. ALBERTO FRIEDMANN _ Mol.
dos pulmões, Form. em Vienna, ap". pelaFac. .Med. do Rio dc Jaue.ro. Cons.:
11. Alfândega 55, de i ás 3. Res.: Hotel
Internacional. Tel. part. V. 703

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA¦— Professor da Faculdade de Medicina.
Cons.: r. Assembléa S7, (de 1 ás 3),terças, quintas c sabbados Resid tra.

„Z"9:l, Srm Lima' -'• Tel. Sul 801.
DR, ALFREDO EÜYDIO — Esp.: Mol.

«Ias creanças. Vias urinarias. Cons. Rua
ç. Boinfim S17 (Pb. Freire d'Agiiinr),
das 8 ás 10 hs, e Sdor. Kuzebio 50 (dasás 2). Res. R. C. Boinfim 703. T.V78?.

DR. ANTÔNIO PACHECO -"- Mol. bron.
clio.pulmonares. Trat. da tuberculoso¦por injccçoes intratracheacs. Res. lt. do
Bispo 221, Tel; 1822, V. Cons. It Ou-
vidor 173, das 3 ás 5 horas. Tc!. 1862.N.

DR. C. BRAUNE - Longa pratico dos
hospitaes da Eiiropií; Clioieii medica.
Fsp. coração e estômago. Cons.: rua dc
h. Jose. iij, de 1 ás _.

DR, CAETANO DA SILVA — Esp: mo.
les|ias pulmonares. Cons. na Uruguayann
a.t.ilas.t 

"as 
4, ás lerças, quintas e'sab-

hados. Resio. K. 21 dc Maio, 154.
DR. COSTA JUNIOF. "(A. F.) _. De

volta de sim Ioiign estailin na Eiirõpa.-Cons.: r. Marechal Floriano «jo. Tel. N.i«)f.7- Ksp. em vias úribarias, syplillls c
nelle. Cons,: das 10 ás 12 e i ás 4

DR. CIVIS GALVÃO — Clin. nic!, Vy.
philis, vias urinarias. Exames dc' piisexames urina, clc. App. o Goo e 914. C.e res. r. Constituição 45,-sobr.T;6.'ati'z

! DR DARIO CALLAUO -- Cliniea nicdica-. Docente da Fac. dc Medicina, Cou-.K. Assembléa, 43; ás segundas, quartas esextas-feiras, das ,1 ás 4.
DR. FLAVIO DE MOURA - Clinica me.dica. Cons.: rua Conde Boinfim, Gsi,das 11 as ia. Res.: rua Uruguaj-, 2O8.(cl. loro. Villa.
DR. GARFIELD DE ALMEIDA - Do.ceniç dc clinica da Faculdade, chefe doserviço de Assislencia da Liga Contraa lubeieulose. Ues.: S. Salvador 2-'tons.: Sele de Setembro 1,-0 Te'' 6_o"-'¦ DP. GUILHERME E1SENLOHR tratada tuberculose por processo «-iiicci.il len.

I 11 conseguido a cura. radica! em centenasde .doentes. Pratica o prpcc3so de "For.
ii.iiim". Cons. r. General (amara 2GDR. GAMA CERQUEIRA -1 Mol. internas, ..gyuceologia, vias urinarias. Loncõexercício, prol. c I!iVtic?. recente 

' 
noshosp. de Paris c Berlim. Coi»,. c res. r.

;V í>. Copacabana 6.-i. Tel, 1C18 SulDR. HENRIQUE DUOUE ._ Consulto
n0!i>íuí ''' Assembléa. 83. residência:U. Riacuuclft, ij»,DR J. MASTRÀNGIOLI _ Assist. decl. med. na Fac. Kx.iutciin do Hos...Coeun dc Paris. Serviço do prof. F.
) Tri CZ\ C rCV '' f""'0 1"'1Mlti".-,$. lei. 000S, C, das 2 ás ,i haDRS. J. R .MONTEIRO DA SILVA .'GUSTAVO SAURBRONN - C,., medicageral. Irat.-pelo emprego exclusivo dasplantas nicdicuiacs da Flora Brasileira.Loiif. das 12 as 4 ; r. S. l'eil-n -ifi

P& kLIf?P , 
»AS llÈVES-FÔrZilo8 pelaOniveraidadc de Berlim. Especial nas

teí? t <;«?»)»SO. figado e' intestiiios!ivi.a tia Asseaihlea n. cg;
DR. MARIO BE GOUVÊA-Cl. medicaparto» ;e mo' de senhoras. Cons. R? 

"l
le Maio G.t (5 as Gl. ás segundas, «mar-tas-c «exus. Kcs.: r. Bella Vista 20 (En-

, genho Novo). Tel. Vida ,GiDR. ODILON GALLOTI ... Res • Boul28 doe Setembro 339. Tel. V. 2308. Cons,!3"-s., 5"s. c sabbados, das 121,'- ás 14hsa r, da Asscmbléa 72 c em sua residênciatodos os dias, das 8 ás o e 15 ás iS InDR. OZOIíIO MASCARENHAS~Cir cmgeral, vias uiiuariiis, mol. dc senhoras,cir infantil e da gafganla, nariz c oa-vidos. Cor.-.: Av. Uo Branco 25
DÍ|."VÈbHO-i'íiIA^t^l!Í-r^'^f:

do estômago, coraçáo, figado e rins.Cons.: rua dos Andradas n. s_. so|,"'• '•7Ô6- R«.: ma N. S. Copacaba-na ri. oi)i).
DR. PIMENTA DE MELLO - Cônsul.tas diárias (executo"ves, Si ás 3 bor...Pemin n. $$.DR, ROCHA BRAGA

Mesquita 231. T. V.do .Ma-.ço 10, is 4 li-,.Iharni. Cruz Vermelha.
il^SSt (:i ás i e fi ás 7 n.i 1 vDR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA

medica, partos o mol. das senhoras

Unieo remédio
para ineris íiihos

Declaro que 0 unico reme-<l.o quo uso cm minha casaPara meus filhos á o "Iode
inodeOrli" o qual en, ve.idc Oleo de figado de Baca-Bino e Ennilsões, tendo dadosempre o melhor resultadosendo wdos ps uieua Sfortes c corados depois que'ornam o " lodoliuo de Orfi "?
A bem da liumanieiade pas.so a presente declaração, ne-conhecida pelo tabclüáo Jos1Amarante;

Gabriclà Marques- de Abreu.
doaria-:13 °S 

^^ í
seraes: Silva— Kio.

GARAOES
GARAGE SUISSA — Avenida Salvador

de Sá, 6.. Recebe automóveis em esto-
dia e faz todo e qualquer concerto,
para a què dispõe dc modelar officina
mecânica.

JÓIAS, BBÍÕGÍÒS Ú OÜJ^crÕs
1)11 A HTM

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria c re.lojoada. Compra ouro, prata e pedras íinas. Oíf. de oürivca c relo|oefrò. C01Ücetios garantidos de jóias e relógios."
Rodrigo Silva 40, perto da r, 7 de 7'iiro!

PJüXSOES

MOIiKSTIAS DD CKBMÍÇÀB
DR. FRANCISCO 'SOMES PINTO_Esp. em mols. das creanças, com pratica

Jos hospitaes da Europa. Clinica medica.Rea. rua do Rezende, i6t (térreo). Tel.
S.003. Ccut. Cuust.: dc i ás 3.DR. MONCORVO-Dir. íuud. do I. dcA. n Ini. do R. dc Janeiro. Ch. de Serv.dc Creanças da Policl. Esp., doenças dascreanças c pelle. Cons.: r. G. Dias 41,as 1.1 hs. Res. Moura Brito «iS.

DR. PEURO DA CUNHA — fia Fac. deMcdic. e do Inst. de Assist. á Inf. Cl.medica c das creanças. Cons: GonçalvesDias 41. 1. 3061, C, das 3 ás 5. Res.:S. Salvador 73, Cattcte. T. 1633, S.

PENSAO BRASILEIRA _ Rua IladdoeljI.obo'i23, tel. 1.71Í Vila, a .-„ minutosda cidadt, bondes á toda hora, uílc-cceboas acçonuiipilações a familiai c cavalheiros de tratamento
PENSAO LA TABLE DU COMMERCE—-Av. Rio Branco 157. T. C.,1138 Pinfamilias e cavalh. de tra. Serviço' i-',' \_carie) c a preço lixo (i$5oií). Acceitancnslo; fom. a domie. c vcndcin-sii ml,-',PENSAO NOGUEI-RA-Marechal Floriano

¦ 93;.. T. 1834. C. Esla Pensão continua
.1 oncrerer aos srs. viajantes e cxmas f,.inilias comniodos confortáveis em c«-:-.í:
ções hygienie-as.—Rabelo Varelia » r"

PENSAO SCHRAY-K. do Caltcte íc. ,',160 (em ficnte ;io Palácio. Tc!. «'. io-tAI11g.1n.se salas de írente mobiladas"»
famílias c cavallü de trat-i o mais npo-.cn.
tos. Cozinlia 1" ordem. Preces ra?-. 1 eisPENSAO CANABARgO — Exi-cliciü^
aposentos p. familias e cavalh, Dia-ies
dc 4?soo, s? c 6?. Tem uni beilo paro -
Bondes «lc Aiidaraby e Aid; CauipUtü.
r. Gen. Caualiarro *jrr. X. V. in-:.-

HOTÉIS
HOTEL AVENIDA _ O mais importan.te do lirasil. Accommodações para suupessoas. Confortável. Dislmcto, CentralServiço de elevadores dio e noite e-'dereço telegrapbica Avenida.

LIVRARIAS

Agentes
uics & C" Go-

TKATAMKXTO J>A «.'ÜBJÜR.
CIT.OSK

tNa Boca do Matto, Meyer. Traia a tubereulosc pelos processos mais moder-nos, Res, r. Kazaicth 93 (Mcycr). ConsAssembléa 73 (das 4 ás 6 hs.

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
RAS SEJVHORAS, VIAS URL
NARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA _ Cons.e resid. Avenida Gomes Freire 124 (emcima da pliarmacia). Consultas das 10JJ n t uu j ii s boras. Tel;, Ceu-trai, 4130. '
DR. NABUÇO DE GOUVÊA _ Trofessorda Fac. de Medicina. Chefe dn serviçocirúrgico do Hosp. da Saude R. 1° deMarço, io, das 4 ás 6. Tel. 816 Central

LIVRARIA
acadêmicos.
dc Janeiro ,

ALVES, livros collegiaes eRua do Ouvidor 100. Riu
— S. Paulo, rua S. Bento 41.

[MOLÉSTIAS RAS SENHORAS:
PARTOS

E

MÉDICOS E OPERADORES
DR. GRACILIANO GONÇALVES CRUZ

tó.-i1 ,í,"v 0c-c'r,"r<Siio adjunto do Hos.mtal Uc .\. S. da Saude. Res, r. Thco-Philo..Ottoni nj. T. 31S2, N. Coni: r.1 ile Março 10, i_i_as 16 lis. T.M, 153,.
CL1.MCA GIRURGIOA, VL1S 

~

VR1XAR1AS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
|?:e LCODOMIR DUARTE-Assist. daMat. da Santa Casa. Com pratica doaHosp. da Europa. Cons. r. Carioca Go, 148 s,te. T. 2772, (.'. Res. Alzira Brandãon. 9. T. Maternidade oss C.DR. TELLES DE MENEZES _ Consrua da Canocn 11. 8 (das 3 ás 5 hs.)Les.: Av, Mem dc Sá 72. Tel. C. 914.Chamados a qualquer hora.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NOVENTRE

DMiseriéordSSTrALI'AT •- 1>" Uo^- *-M.scnco.dia. Com pratica dos. hosp. deJ.1.11:1 c Paris. Cns.: r. da Carioca30 (das 3 ás G bs.). Resid..- r\V'á%Laranjeiras, So (tel. 39,6; c.)DR ALBERTO, BO REGO LOPES _L'o. Hospital ch Misericórdia. Vias urissSbíníP"m ccra'-Ei,a Scis dí
Deh 

í-^Rr'0S pWBRMEÇK - Cirurgião
mol ,1 

' ¦" c""-. «Ic.aehiltos c creanças"n ul. dai vias urinarias c 1110!. das scnhoras, Cons. r. Ourives 5, ás 5 hs. Res.r bçnador Octnviano ?2. Tel.C 101-DE. CARLOS NOVAES-Menib. dá 
'ass.

1-ianceza dc Urologia. Trat. da blenorr..iginla c chronica estreit. e prosiatites«-.irônicas pelas correntes Ichcnio electri-«as. Cons. r. Carioca 50. das 12 ás 17DR. CARLOS VEIGA _ 
"ariúglío 

lisanla Casa. Cirurgia gera!. Vias uri.nanas. i.,,ns. r. da Carioca 8 de 1 ás 4.DR. JOAQUIM MATTOS"1. Do líosÜoa . oauiie; Mol. de senhoras, vias uri.nanas, hérnias, llydrocelcs, tumores dos
n*|,{„™, ventre. Rua Rodrigo Silva, ?DR LEÃO DE AQUINO - Da Aeael. dóMod. do Hos. da Gamboa. Esp. viasurinarias, mol. da3 senhoras, operaçõescm ircral. Kcs. Cosia Bastos 45. T. C.
t?d ^ívi'™-.*-''1""1"."1 "6, das 3 ás 5,DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI-: Dos Hosp.: .Miser. c Ilcncí. Port.Cirurpia mol. das senhoras c vias uri.nanas. Cons.: 30, Ourives, 3 ás s lis.
__t______^_____^___ 3-1- T. 3197, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
no» ?1>,!«AÇÕES, PARTOSDRA. ANTONIETTA MORPURGO _ Da,:oc. ele Med, c Cirurgia, com pratica dos

DR. ARNALDO QUINTELLA _ Docentelivre da lac. de Med. Cons. R. Assem,bica, 28, terças, quintas e sabbados, ás
?i'Sgdo5.t:irdc' *"'K-D-Csrbta «?•

DRA. EPHIGENIA VEIGA _ Moléstiasdc senuoras e partos. Cons.: Rua Uru.guayana, 8. Res,: rua das LaranjeirasDIÍfíVG,UE£ ¥FA - rrúr«s« í»Faculdade de Medicina. Consultório: r.
n» S?Í'S, 66' resi<1-: l'lamengo 88.DR. TIGRE DE OLIVEIRA _ Co„s.:Assembléa, 28; 2,'e, 4,*s e G.«s, das jas 4 horas. Tel. C. 1000. Res. Praia dcnota fogo u. lotf.

OOLLEGIOS, EXTUU.NATOS íõ 
"

GVMNASIOS
CURSO SUPERIOR, de admissão ás es-cojus--Professores 1 Drs, Peceguciro CmAmaral, L. Mindello, C. Thiére, M. derioca. Dircclor: Anionio Neves  Aulasdas n ás 17 horas. 11. Carioca 43.CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL— Director Francisco Furtado -Mendes\ latina (insp escolar), prol. F. Vianna,dd. Rachel Moura, Estlier Moura, Lui-
^•a A. V. Ferreira. C. Dias 30, 2".EXTERNATO LYCEU-U. Lavradio 30.Curso primário (dos 10 ás 15 lis.), me.thodo das Escolas dc S. Paulo. Cursoartístico (das 13 ás 15). o curso Normal«lesie Externato («Ias ia ás 17 1I2).INSTITUTO MENEZES VIEIRA — Av.

Central 133 2". T. C. 221,5. l)i,ect. Dr--.Abelardo (le Barros, Alphcu Portella ePaninhos «la .Silva. Uma niatctia 25S; .-
„.to$-, 3, 4o$: 4, 50$. Das o ás 6.ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.Rio Branco 133. a». Director: Alphculortella I>. Alves; secr., Francisco Ma-lheiros. Corpo docente dc 1" ordem.Mens. 20$, 25$, 30$, ;,;$ c 40S000.

1.1:1 LOEllíOS
ALBERTO IGLESIAS — Leiloeiro pif.

... í'° ,~ I-Scrii.lurio: 111a Llospicio 78.Tel. Norte 1701. Rçsid.: rua llaídoclr
Lobo, 2G9. (Tel. Villa 1747).

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIIÍA i- Veterinaflo.lelcpboue 2.J77, Villa; rua Barão deMesquita n. 797,

ÍTINUIURAIUAS:

MÉDICOS HOMOEPATREAS
DR. PEREIRA DE ANDRADE _ Cons.Av. Gomes Freire 121 (2 ás 3). r 24«e Maio 18Í (das 6 ás 7 bs, e r. Kn-tde Denlro .26 das 10 1I3 ás 11 i|z. RÔr. D. Anna Nery 328 (ltocha).T. if,8tV.

Í'os[),
Jose,

para

andar)

314 O CARGÜNDA - ROMANCE PORTUGUÊS

Puccedeu o quc o Pr. Jorge previa.'Iíffcçlivamcnle, MarceHa, cmliora ainda bastante frac.t, erirueu-ie imdia segtiinlç._ As forças íoram-se-lhe restabelecendo pouco a pouco, 
",- 

eracom verdadeiro prazer que Helena, Leonor e Jorge viam eme cot» a «re-scbm da saude iam atigmcntando as graças e encantos da pobre meninaJ-cnlaincitle desapparcdl-a o traço azulado que lhe circulava 05 o'ho< eesles atiEmcntavam ele brilho c de suavidade; a cutis embranquecia maisainda, longe da acçao insistente dos raios solarei, oa cabellos louros e se-uosos da donzella, caprichosamente penteados per Leonor, davam-lhe o as-peco dc um, anjo cheio de mimo.
. A sua loilettc aiigmentava-lhe a attracção, porque I.cohor, que era danv-:na estatura de Marcela, não quiz qne ella voltasse a vestir 05 seus...Kl .ijos e pffcrccctplhc lindas roupas c alguns vestidos, quc MarceHaicccbeu sorrindo dè gratidão. .--e..«

. ,,. 
' 

n 1 '"';5"il t'i0 mutlaJa, lão formosa, respirando tanta crara c lania
Ir-lh"'™™ Z? 

"¦" mk conter"se. tic;Jou-a, affagou-lhc us cabellos e dis-- l iiu .. -ai meiguicc:
— Como c bella, minha filha!

,1. í wbaiJai'{K'r Mi.irce"a descia á quinta cm companhia dc Helena 011«sra ififrutarfttiB -sàar. dss-d
Quanto a João do-Agitilar, obedecera ás ordens de sua mulher"-' voltara „ jal.tar. com sua familia. Auscnlav;i-sc cedo de casa n>bdirigindo-se logo para os seu? aposentos.aa ausciicú porque conlicdiam o gcuio cs-

FORMICÍDA MEI1IXO
O unico ('xtiii;ini7.,-;or ei:.s formigas.

Merino & Maury, rua Ouvidor 11, 1G3.—*— ¦¦¦^¦a«<»--cft-j=j^3tw---.

lMI'ALi:j)iSMO
JACARÉPAGUÁ' - Il.lfA DO GO-

VERNADOR ~ ACRE
E ciiornie a procura dtis pílulas do

Dr. Carlos No-eaes contra sesões (im-paludismo), jiiltilas que têm a sua repu-
tação firmada 110 Acre c regiões palu-dosas do Amazonas .pela efficacia com
que combatem o impaludismo em suas
diversas fôrmas — agudas, chrouicas
e larvatlas.

A' venda en: todas r.s boas drogarias
e pharmacias.

Dcuosito: — Rur. <]a Carioca n. so,1" andar — Telcphone, Central, 5S10.
«__h<_b~cQ»-o«au

4."s-íeiras). Õn
Rcsid.: Affonso

dc

A todns as creanças sc deve dar
Euiiitsno dc- Scott'

lo nalural."Attcslo ter sempre
bons resultados com'•'Emiilsão dc Scott"
e rachitismo, maxinié
infantil.

Dn.
Bahia."

como 1:111 alimcn-r
colhido muito

o emprego Cie.
r.o lytuphdtismo

ua minha clinica

Dlt.vai. r.iiAGA

ver

vanos pretextos, c recolhia tanl>s.sobrinhos não estranhavam
pecai e ct.prkltoso do í'o.

- Res. B
imS. Cons.

T. N. 1531.
B. dc Mesquita
n.) T. V. 1551.

- Cl.
¦ . -- - -¦¦¦.. ..,..- .'".'.'fi. _st Conã

-"•,«>, li t'!:!V:,S -'^ ?"s' e *M>- 'InsS as.fi hs. Tel, C.70, C. Res..-]! José Rã.uifaciu 52, T. cs Santos Tri U-i, vDR TEIXEIRA COIMBRA ^'cí.83^^
pele, syphilis c vias urinarias. App. f.ode ',14. Cons. :j. Acre 38, das 10 ás" 11 cdas 4 as 5.. lc 3265, N, Attende cha-inados do interior, lies, r. Alegre -q-A.

GLIMCA J1KDK1A, MOLKST1AS
DAS SENHORAS, SYPHILIS'DR ANNIBAL VARGES _ Mol das se"horas pelle c trat. espee. da' s/pliilis!App. cleetr. nos 4110I, nervosas, do nar ?garganta e ouvidos. Cons.: Av. Gomesl-reire 00. das 3 ás 6 hs. TI. 1202 CDR. GiEGORIO RISPÕLI - Úciioo,operador da Real Universidade de Na-po.is e ela Fac. do Rio de Janeiro. Cons.c rc-. : av. Oomcs Freire r; 'i" c 1-1-mlhv FONTAINHA -"ciínie-a •medica;

sS...11 Hs, vias urinarias c mo!., d»s senho,ras. Lon».: R. 7 de Setembro, üc, (das
t'iU)U 

h°' KC5': R' ^lparaiso,(t
DR. JULIO XAVIER, _ Cliniea medicae dc moléstias de senhoras. Res Ii. Felixda Cunha .,,. Tel. Villa 939. ConsuS

fi. Barão de AIt«Sil9 
'' '!a noite' M

DR.' JOSE- CAVALCANTIL. Clinica medica c syphilis. Cons. Sete de Sctembw130, das ,0 ,'- s, ,, . ______ ,
«cs. r. bçnador Oclaviann, --.»

cons, R São
4"a c <"-»s, dc

- ....;.. ^ ^...uegia
da Europa. Res.

49- Consultas ás'2'
,i ãs 3 bs. Tel. 31S, C.DE. CASTRO PEIXOTO _ Chefe doserviço de partos dc Polycünica dc Cre.ancas da Santa Casa. Tel. V 3.260Res. B. Hadd. Lobo .462. Cons,\ ÜZlíuayana, 25. das 2 ás 4 hs.DR. CAMACHO CRESPO -. Partos emoles, de senhoras. Uua Conde de Bom-"ni 5/"". lei. 1.1;, Villa.DR DACIANO GOULART -, Da Polvclinica de Creanças. Cons.: 11. Uruguayà
T.fâJ^t is f' H- T. 37S2 C.RCSA. Jliulil. Lobo 130, T. 1:40. VillaDR. DANIEL DE ALMEIDA --Curaradical, das hérnias. Residências rua doHospício n. 68 e Farrani n 7DR ISAAC VERNET _ &£ opcra.
Sin-' r, 3° 1 

''?? •.'h'5, «"''"ras. Consulto.rio: ma da Ouitanda 11. 11, dc 1 ás 1Res.: miv. ,1a Universidade 38 (EnirVelho). Tel. O40, Villa "'
DR MASSON DA FONSECA -Doce,.-

e da Fac. de Med, c medico adj. doHosp. da Misericórdia. Cons. rua Um-
guayana 37. .dos 3 ás 5. Tel. 1043, C,Les.: Laranjeiras 354. Tel. 5858, C.

AXAL1SÍ0S CLINICAS E
MIOROSCOPIA

DR. ALFREDO. A DE ANDRADE _
1, s, 1 

" 
1c„s',cc';",lul:,,il. F«. 'lc Med. doinst. lusieur dc Paris. Trabalhos paradiagnostico med. analyses chitnicas ex.microscoMcos. etc. Urumiavana 1

MOSESNRIQfU? A,EA^" ARTHURMOSES — Laborar. L. da Carioca, 24,a», tel. 4.272, C, tel. da res.: S.
feüèfV Sr '?v' t*' <,,: ur!"a- ««rro,

ni, *;,,;. dc Wviswrniaiin, ele.DR SILVA ARAU.IÕ (PAULO) _ Sv
S- Wríllf. 

"A605 
,M»l-.i"'«'"osas: vacad: -Wnght. An. de urinas, sangue (tvPhc, malária,, syphilis), escarros, etc. 1» deMarço 13, 9 us 11 c de , ás 5-T. 5303, N.

TINTURARIA RIO BRANCO - Casade 1» ordem; Av. Mera de Sá, 29. Al.tende a chamados pelo lei. 4.014 C.jpara mandar buscar e entregar a roupanas resid. Lava cliimlcamente, limpa asecco c passa a ferro com perfeição;tinge de qualquer cór. Não rompe, nãu«lesbola, nem deforma a roupa, líspcc,era roupas de qualquer lecido, para sc.nlioras. Preços módicos.

LOTERIAS
CENTRO ,.TURPISTA -í Ouvidor rlii,Apostas sobre corridas c bilhetes de lote.rias. Filial casa Clinutcclei; Ouvidor 130Paiaines Senna s Comp.
O LOPES c nucni dá fortuna rápida, nasloterias e olfcrece maiores vantagens no

iPiibbco; R. Ouvidor 151, R. Quitando,79 e 13 de Novembro 50 (S. Paulo).
TT' ' IIW

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
PARTOS, ORElí.VCtôES, VIASDRUfARIAS

Salve 16-S-916

—«>«•»-

Colhe mais um«T rosa no
jareüm do sua existeneja o sr.

Por lüo faústosa dalu seu
sobrinho pcdc-lnc a beuçào

o faz bastantes votos pára
quegose muitos annos de in-
teira satisfação. BRAZ

mUmm_mG&amxm***_^i4_m&*Stt-_s?ç*M c_iM_Mtm

_. AGRADECfÍMlSfTÕ "
Sinceramente tocados no nosso amor

ue paes, fazemos publico o nosso reco-
nhecimento aos distinetos clínicos drs.
Aprigio, Octavio e Alberto do Rego Lo-
pes. que, com tanta solicitude, carinho
c competência, operaram o nosso filho
li ajdemar, dc 14 annos de cdade, o
qual ficou bom dos padecimentos epic
soífria desde os tres annos, por meio
dc uma tropanação da mastoide, leva-
da a effeito por esses illustrados e bo-
nissimos médicos, no dia 13 de abril
ultimo, na Santa Casa de Misericórdia.

eiio de Janeiro, 12 dc maio «lc 1916.
(Assignaturas) Je>í.; Francisco Car.doso c I.ibenia Crespo Cardoso.
Ao romp

tim jrir.lini
dois botõe;
existência;
.1 mlnios.-i
sargento A:

cr da Aurora d-: hoje vi cm
tivia geiuii creança colhendo

dç rosa de f.ua. preciosa
quem era esta creança? c

Lininha, filha <in distinetolínnio da Silva Carvalho.
F. D. S. c M, L". S.

CLINICA MEDICA — I-iiLi.j., ,,•"klZS - Gn5VS ™Q
°,.m- 

,E?,- MAGALHÃES cura rs doen-t-is rebeldes «h pelle e mucosas, ulccrascancerosas, rheumatismo. ncvralgias, tu-mores, fibrosos; . arthritismo, dvspepsla,
-!IL'l_líilc "^lléa' '" rbroiijs, ás 2 lis!
MOLÉSTIAS DO ESTOMAGo!~pT.

vosas 
m'Esm*0S E Xi;R-

DR CUNHA CRUZ _ Cura o h.b. dacmbriag. por 6Uggest3o, c com os med.Saivims' e "Coitas de Saude" A
i Ç«Sf.!? ¦co"^ ü""„verificar sc o hab.<- curavel c gratuita. R. Carioca 31, 3 ás 5.

DOEJTÒAS MEJiTAES E 2ÍER.
DR. HENRIQUE1 ROXO _ Troínica u lac. com Irenuencia dopaes hosp. europeus. Cons.: r. dadea, «i_8, das 4 ás C, 3,»s, 4.'*,

J\o_. Teleph. 1143, Sul.
Cliiiica inoilieo-cii-iirgiea dos drs,

Felix Xogiicir.i c Julio Montei-
ro, 11 rna Senador Euzr-bio, 23S— Teleplione, Norte 1.1SG.

DR. A. BARRETO PRAGUER _ Compratica ua Europa: Partos, mol. _\__senhoras e das vias urinarias. Cons!-Umgunynna 8, das 3 ás 5 hs. Res..Marquei dc Abrantes 143 T. -00 SDR. ALFREDO PINHEIRO _ De voltida huroiia, onde praticou nos hosp dcsangue. Cons.: Assembléa ?s, 1", TelC. 704. das 14 ás iC, Ues.: N, S. Capaca-bana 844, lei. S. 1823, das 8 lia ás 11DR ARNALDO CAVALCANTI _ DaMaternidade. Operações, moléstias desenhoras, vias unitárias, parlo» sem dor.Consuliorio: 1" de Marco 11. 10, 3 ás
§' "''_,,?• '-'-51- Residencial Bacpcu.

_ «ly 13. Tel. 7.11. Sul.DR. LIÇINIO SANTOS - App. do Coi r914, Curei rápida dt gonorrh. e da pri-sao cc ventre, do comm. das senh. e daunpot. Evita a gravidez nos casos indic.Cons. e res.: Uruguay 124. T. V. -11-
DR. OCTAVIO DE ANDRADE _ Cur..;hemorrli. ulcritias, corrímentos, suspensão,etc, «eni operação. Kus casos indicados,evita a grayidc*. Cons.: R. 7 de Setembroibo, rie sane dc 1 ás 4.Tel. i.toiDR. RAUL PACHECO -4Cl.meí2a;

parte-, mol. de senhoras Trat especialdos tumores malignos da pelle é do can-
çe: do seio. Com.: Ouvidor 173, dc 1os ... Res. Hadd. Lobo 383. Tel. 18O2, N.

CLINICA VROLOGIOA
DR. ESTELLITA LINS-Assist. da"Íác.

cas d, M,S.r;. d;" vin' 'Vlnarlas, doen-
ças da urethra, próstata, bex ga c rins.
2mi ¦" ístÇc!t; e Jj W="o*1>í pelaelcctnci.; Andradas 5;. T. N. 173(1

OIR ORGIA INFANTIL
DRV 

£%fâ P0FELLA ,- Memb. daA. dc- Med. c do hosp, S.Zacharias.Mol.med. cuurg. das creanças. Cir. cera!espec c infantil e prtliop. Res.: pr. S
____^j_l__]_[>_ C Quitanda 50, 3 ás 5.

OIRURGIõÊs DENTISTAS
DR, BELLO RIBEIRO BRANDAo"-Una Assemb é.i 12 1» an.hrEMIUO DEZONVE - Cirurgião.dentis-ia. Diplomado, com longa pratica. Pieços e condiçScs de pagamento ao alcan"ce dc toi so..Cons.: electro-dentaiio. Alto
DENTISTAS para obturaçoes a gíanlto,plat. bnip. c curat.por 2? meus. Prothcsé(chapa, ponte, etc.) abat. de soo|oKapiilcz, peneição e garantia Auiilln.dora Medica. Andradas Ss. Tc Vis,DR MIRANDOLINO M? DE mYrAN.

dor r„^Pccm,lista, Cl» extracçõcs semdor c tratamento dc [islulas. Das 8 ás17 lioras, nos dias uleis. Gonçalves Dias
ni3' ?^hJth *M">' Central,

n- 1 UI^ FERREIRA DA COSTA _Diplomado pela Escola Livre dc Odon-tologia do Ií,,, de Janeiro, com ,0 au-
n053.%rr-,«sr: <• UasM>™

piiiif
SOOIEDÃD KSPASOLA DE

l!Ee\EEIGE.\CIA
Scsión solenne para inaitguraeión dc)

retrato dei Hcy de Bspaíia
En iiombrc de la Comisión OrBaní-

zadora invifo, 'los scíiorcs sócios aasistir a la soleinmda.l que, para inau-
gurar cl retrato de S. M. cl .Reji O.
Afonso XIII, icndrú lugar cl dia 17
dei corriüiitc, á Ias S i|_i dc la noche.

Otrosi. Comunico quc Ias invitacio-
nes^ dcl Centro Gallego para este dia
dtirún ingreso cn esta sociedad. — An-
tonio Aurélio Perca Gil. (R. 3062)

HOMOEOIMT1IIA

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU-LHER — TUMORES DO VEN-TRE E DOS SEIOS

PHARMAC A HOMOEOPATICA _ Dc*5,K*W,S C. Completo eorli-
rèct V,/T l,omo»t' r^cbidas «li.«ct, 1.11;. «harm. "«inphca \"iri!is"

jpara a cura da impotência; V. Patrln lo,
PARTEIRAS 

"

MME. HELENA DIAS PARODI-Tarllera formada pelas Fac. de Medicina doBuenos Aires e Itio de Janeiro. S. eCTambi^ 
^C_toS°Ua *¦» lMti^

ASSOCIAÇÃO nos EJIPREGADOS
NO COMMERCIO 1)0 RIO DE

JANEIRO
EMPRÉSTIMO DE 8oo:ooo$ooo'Coinmunico aos srs. dohenturislaa

«íue, a partir do dia 16 de maio cor-
rente-, será feito na Thesouraria desta
Associação, das 12 ús ij i|2 horas, r>
pagamento elos juros vencidos cm de-
zcmhro de 1915, do empréstimo de
Soo :ooo$ooo, pch seguinte ordem : —
dias iC, 18, 20 c 23 de maio, Ie'.ras A
a D; dias 16, 20, 22 _ 27 de junho, le-
trás E a G; dias 18, so, 22 25 c 27
de julho, letras H a '/..

SO depois dcslas datas serão ailcttdi-
dos os quc não tiverem comparecido ás.chamadas acima.

Rio de Janeiro, 15 de nuio -de 1916.— Joaquim Manoel dc Campos Amaral,
tliesoureiro da commissão directora.

MUTUA PRO.
ENGENHO DE

PHARMACIAS E DROGARIAS

DR

dc cli.
princi-

Assem,
e C.«s.
24.

MAURITV SANTOS - L. docenteda faculdade, Res.: rua Riachuelo n.247 (tci.. C. Ç4S). Cons.: rua Cariocan. 47 (das 4 tm deante). Tell Ccut.
3.217-

(MOLÉSTIAS DA iGARGANTA,
NAIÜZ i: O lf VIDOS

Dm A?R.IC,IO DO REGO LOPES- DoHospital da Misencardia. Consultas, ruaSete de Setembro 11. 00.
DR. CASTRIOTO PINHEIRO -- E-t-Assisicr.ie da clinica do Prof Urbantslc.itech, dc Vienna. Rua Sete dc Sc-lembro 82, das 2 áã 4 ii<;DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— i'.s;iccialisías: ouvidos, nariz gargan,ta, vias urinarias e operações. Cons?rua Se:e de Selembro, 63, 1" audar KcsFcluc da Cunha n, 29, 1 is s.

DR. FELIX NOGUEIRA-Op., partos emol. de senh., hydrocele, estreit. da ure-tura, listulas c co.-rim. Trat. esp. da
-F'ii.5; °.Pp1, df "í00"^' ""*"> f« ás2j j(es. irav. de S. Salvador -11

DR. JULIO MONTEIRO - l(õ'í: deí>. Sebastwo. JIol. internas; pulmão,coração, liiiado, csloraafo e rins. Mol.intecluosas (sy;,!::h"s, etc.). Das 2 ás 4lií. Res rua de Ibítunina 3.:.
TRATASIENTO DA TUREROULO-SM PULMONAR PELO PNEU-MOTIIOlil.V ARTIFICIAL
_. (Proconso i\f Eorlanlni)
DR. EDGARD ABRANTÈ" 

"' 
Cons •

r. S. Jose_ n. 106 (2 i-, ?). Tel. C.
5-;37- ,;.{,:s:'i..: r. Biráo de FUaieogoa .17. I c . S«i <j6o.

MOLESTUAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON.
CUOSCOPLV E ESOP1IAGOS-
COPIA

PH/UJMACIA E DROGARIA F~GÃlÃZ

^"^Td0™^"^1''^-1^1
PHARMACIA K DROGARIA SANTOS-Conde Boinfim K_. urs. Josá RicardTdas 9 as 11. Almeida Pires, de 1 ái .'Arícno quinai, para os fracos C'v P'(,0,1o! e Bleno-tnanam, gonoríhli J '
PHARMACIA CAPELLFTI _ liumaytáuo. f. S :„.,s. V.mv., sort. de So-

ps «produetos pharm,, c™* n__.

das9? áÍBn'írV'rí- U,K-U bilva'
PHARl*AçÍAn-ÒAdDbck 'lÔ^BÓ 'l3,*

&pelllet.)-R Had. Lobo 2 U. T\v

c--lVtcrT,r0^DTué:

U§" ?-A CORTES - Medico do Hosp.ela .Gamboa c e\--as;is:. das clinas deParis, Berlim c Vienna. Cons.: raa daAssemí.uea n. 4.1 (tle 1 ás i ii(in«iDc'0N1?.REASNCAIS-èP «*?™.iIO «AR-CONDES—Assist. da F. de Med. Ex
íf!f- do.Prof. üriggcr (Breslau) e doProf. Kilhan (Berlim). Uruguayana as,1 ás 3i_c. 1. 3762 C, Res. RusseU io.U. 3750 C.)

MOLÉSTIAS DOS OLHOS, GAR-
GAXTA. NARIZ E OUVIDOS

DR. ARISTIDES GUARANÁ' FILHO -Operações e irat. das mol. de olhos, ou.vidos, nariz e garganta. Cons.: Uruouava.r.a, 45. Das 2 ás 3 da larde. Res. rur.Jardim Botânico n. 175. Tc_. S86, gui.

«^sãí''«S

J^ásnro?'p3erac'o33'deedd;óga0;iÍ,1'.hC"ae
PHARMACIA SAO ÍhÍÃGO _ 9?,

Thibáu Júnior, da? V^^a^iT
_E.;ncsto Possas, das 0% L\_%.Dt'

ESPECIALIDA DES PHARM*.
OEUTIOAS

SOCIEDADE B.
GRESSO 1)0
DJOXTRO

R. ENGENHO DE 'DF.XT.RO N. 14
De ordem do sr. presidenie c dc ac-cordo com a letra M do art. 41 dos

estatutos convido os srs, associados a
se reunirem cm assembléa geral ordi-
liaria, em segunda convocação, 110 diaiS do corrcnle, ís 19 horas, afim deouvirem a leitura <I0 relatório do sr/
presidente e balanço geral do sr. llie-
sotirciro, assim como eleger a commis.
soa dc conlas.

.Secretaria, i(i de maio de 1916. —.
Antônio Lopes do Car-catlio, i° secre.tari0-  (S. 305O

LOJ.:. OAP.:. OAVRU'
OR,:. DO MEYER

Convida seus obreiros para scssüo deeleição, quarta-feira, 17 do corrente, ái20 horas. — C.) secretario, Fhrcnlino A,de Mendonça. ^1 2C31!

'1 oje, sess,^ cconomic.:. ás lioras decosunuc — o secr.:., Sousa. J. 2903.
mSIANDADE DÕ~GLÕRIÕSÕ~PÃ-

a vF"IA {,C,1> S4° JOSE'i\ 'iilcsa Administrativa desta Tmiati.«lade, fará celebrar quarta-feira, 17 dncorrente, ás 9 i|2 horas, uma missa cmacçao de graças, pelo restabelecimentoaa saude do prezado irmão viec-prove-dor, em exercicio, Artltur Pcrmndc:dn Fonseca Sabrosa. Convido, de c-dem do caríssimo irmão provedor, ojnossos irmãos, parentes, amigos e pes-soas de amizade paar assistir a este so-Icnne acto, prestando assim, justas oh-menagens a tão distineto irmão.'Secretaria da Irmandade, cm ií damaio de 1916.— O secretario, FranciscoLopes Fcrrae Sobrinho.

SOCIEDADE BENEFICENTE
RETHENGOURT DA SILVAhua Luis dc Camões n. 30bessao da directoria e conselho hoje.as 7 lioras da noite.

.Rio 16 de.maio de 1916, - Joaeiiim1 ""O Sampaio, secretario.

MOLÉSTIAS DE OLHOS
D ASMnp?íílA CRASIL, e GABRIEL DEANDRADE _ Consaltorio: largo d-" r- ¦• ° W '- *• 4), todos os diss

fifilÃarm .i ^áres"^ S 
5f-„C 

f'° C'
«JO^HLNIO, fSa 'do' 

dr^T M
Iííos, uo;izci!as
graviden c após parto

"ias durante aas amas de leite

^e^odrAbrcW^^R^

C1nr^.?.,l)Í:/'0M>n:T{'''0 E IN-

_ Rua de S. Pedro =06sessão da directoria e conselho, ho-je, ás 8 horas da noite.«10, 16 de maio de 1916. — Matltiait igitetreao, secretario.
REN.

Hoje,
ás 20
cret.:.

• LOJ.:. CAP.:. DEZOITO
DE JULHO

sess.:. na Cam.:. do M.:.,horas. — /Ji/or/t- listretia, se-
(S 303S)

SECÇÃO PECÚLIO DA "A RIO
,. "„ DE JANEIRO"

p„,,° ,", *mel°. ''•"> Secção Pecúlioi.cu.,,1 desta sociedade, hoje rcali/.adona presença de segurados c do publicofui resgatada a apólice „. - 'perttn-

çente ao sr. dr. Bcnjamin áe Maga-ilbaes. retirrsentr,:,:,, ,1',-í rifara.

..:,>ftêè>-
¦¦:.:•-.-•¦ 

¦-:

• ¦'•' 
:



vi ÚitáÂ ¦-* t>h?à* íèíáí..*í:-i .SV;M#W'MP^*1
O

l N1ÃO lílíNBlflCENTE DOS OPE-
HAl.IOS 1>AS OBKAS FUBMCAS

ÜÉ-DE — IfOOAR DO COSTUME
Ue ordem do sr. presidente, convido

i todo3 os srs. associados a compare-
.crera á ãssembléa geral ordinária, no
lia 18 do corrente, ás t6 horas.

Ordem do dia — Prestação de con-
ris «lo sr. thesoureiro.

.Secretaria, «10 Rio ^e Janeiro, 15 de
naio dc isiiC — Oi" secretario, Atir
¦otiio Dario da Siha. J. 2Q93-
""BE!..-. 

1-03.:. CAP.t. BE-
UEMPÇAO

Hoje, Sess :. do eleição geral e
_cp.:. as_enibl«-a geral. — Mattos Sil-
¦ia, ia.:., Secr.:. (3841 J

7-r_-__-.....-i»ii... .".'..".'mimwiii' w>'i n i"ii" 1 i___rrrVi*i.ffi*^^ •^*^-j,^r*fe*^B_É__i__l_8__i **"
^ÊmmmW^^mmmWimV^^W 'V|íltt_M_ífÍl_íTT ' fp IMmW^rW ^mWftwWÊÊÊÊb^ ' ¦ "" !*__¦ WÊÊÊ - -l| J ' H-llL ¦ JMt1**W!WÍI|l1iJWJ TT) Ji' 77*mmm^.*2±'X*Jm-: - ' .-?'*". '^^W^P

«JORBEIO DA MANHÃ — Terça-feira, ÍO dc Maio dc mu ...... ? '^SlF*-" ¦? ¦» <i
^»_____-_BMBMMMiMMiM«^BaBM»M^»M"^M*^"**^M^M^M^"M^""*'-»"*"M''***^^w*'l***^^"^"'*»»«»'M»""^"»"^ *_BS|Íavisos MAgiTiMog iB PSFIIBRES 1

Ojt 

An«nia, íraqueria, ncurastlienia, moI-_vi_j •¦^•'•i ^____?_§ _. _""" ''.'&'
a do estômago -T2__» 

Va D. Maria Kahpl ido -Sá ¦''''•$18MI
1 Depositários: - Araujo Freitas 4 C.\ «W* «H. "5 ¦>*¦••*:#«» l*-*--Ue_, 'lie _»»
J rna dos Ourives 83 e Pharmacia Mar. ^___?^ - HBb S}nK__ll__ ***¦
g quês, praça Tiradcntcs 115. 40 e 4=—Rio, pvT •mWi^b. «CilieHU .,.,
I .. . • _"« 'Jl_£__^_-*wl_Í__*. fJL . Cei_f!r ,{.al"'ll'> -. senhora, WÈ
9 MALAS 'S^mWfa&^ÊmmW *T*«-1'-* 

Xlioinú UaviilcuiiLi <: .-«*.

ESPECIFICO
X>_A.

ANEMIA E TUBERCULOSE
VINHO HEG0NST1TUINTE

SILVA ARAUJO

isaoci-Acao oebaii be atixt.
MOS MÚTUOS BA E. l'\ CEN-
IKAIi BO BBASIB
Declaro que não tenho ligação algu-

na com quaesquer organizadores de
dumas para a lutiira eleição do nova
iirectoria pnra csia sociedade, e nem
ão pouco tL-nho dado razão para que

ic «liga, como sc tem dito e chegado
to meu conhecimento, que apoio candi-
irruras de A ou dc II.

Para taes tlesideratttns nesta sócio-
dade é necessário ter-se influencia 110
meio do3 coitegas ou exercer-se funeção
íe destaque ua burocracia da Central
Io llrasil.

Nem dc uma c nem de outra coisa
ilisjionho.

Desejo a prosperidade desta socieda-
dc, porque ella «'. dcposiiaria dc uma
parte do seguro do futuro de minha fa-
milia, — Francisco Paes Leme, sócio
benemérito. (J 29G0

Agava
fiarantia
A Real
A Hora

597
939
119
727

SSOO0

" l'i;i!SKVEBANÇA
INTERNACIONAL"

i.í, AVENIDA RIO BRANCO, 171
Grupos dc Economia

'Resultado *do sorteio mensal de re-
missão, realizado em 15 de maio dc
...tf':

Foi contemplado o numero —".5."—
11. tio" sorteio do Grupo n. 1 e 5a0
sorteio do Grupo n. 2, O próximo sor-
reio mensal será no dia 15 dc junho dc
i'.i6.

Quarta-feira, 17 do corrente, terá lo-
<ar o ey" sorteio siipplcmentav para 0:
..ossos mutuários quu estejam rigorosa¦nr-nte cm dia com suas mensalidades¦• inscriptos 110 grupo «. 2, que concor-
terão ãs 'honificaçõi-s estabelecidas para
:stes sorteios, sendo contemplados os
números dc .uai.iciiltis c não os nu-
meros dos íinaes quo concorrem aos
sorteios dos «lias 15.

CASA
____-»-",._.- i^^ntorwtz

LOPES Y.td^Ouvio_2B.i5l' V t'* QUITANDA ,79 I
. _*UÇUIHAwOÜVIH_R4FOHTUHA MAIS fe r ot rtTüTço. *» X

5 RÁPIDA MAS. f'URMjoUTWJpaiSAJWl/' L0TEBIA6 t I fWA'UKWlCAW!OT
OFFERÍCE MAIOr.E-r|CA_TOo»R rsõNUrtCIO',

VANTAGENS URUJ_oouUV.DOR.tSf ,;"-*.5»S__1I

niRcnu
113

nio-15-5-910 n 300c

Caridade
496

U 3001

Fluminense
6439

ígtfi.
RIO

"A HIO VE JAXI.II.O"¦Rio de Janeiro, 15 dc maio de
Ilimos. srs. «lireciorcs da "A

D15 JAKEIRÜ".
Nesta.

Amigos c srs.'.'ela 
presente doii-Hics plena e geral

_:iitação «lo peciuio legado por minha

Irantenda 
t.llia d. Eurydice Villalba

n .Rocha liimo, conforme apólice nu-
mero 10 C, e agradeço a solicitude
.rm*.*. que sempre me (oram prestadosos esclarecimentos pedides c o prom-
pto pagamento.

ilein mais, sou com subido apreço, tle
.",. ss. amigo agradecido, (ass.) —¦
Kduardo locxinini da Rocha Pinlo,

"A BAlíBACENENSE"
V," PF.CUI.IU i'Alll) NA .ir-l.ll. A; s."•r^A S1.HU; lt. e 50» MA SGKIK C.

Sfw co.ivi-U-.dQS tOí!c_. os íoctos rri::.ci*«as ConlributBtefi e Contiil.uinles da se-
ric dc iu:oo'i$*ooo, inscfiptos o_i_ o d;;i 12
•le janeiro <iü ipis, da serie dc 20:000$.
inscriptos etc o dia 2-4, de dezembro -dc
lOi-I, e -da scr,ç <le so:òoo$ooo, inscriptos
-tc o <'ia 9 de janeiro «lo corrente anuo,
a mandar irajar, «teutro do prazo de 30illíis, a contar «U presente drite. na sede
uu «or» lattquciros locaeí., as quantius res-
pcctivainente de ente, iiuatorig e trinla«Jiil. réis (7$üoo. i4$uoo c 30.00o), quotasdevidas ptio? folíectnie-ntos de nossos con-
«ocios d. Ursulma Pereira de Sciuia, oc
torridó eni Carinhaniia, Estado «la Bahia,
Juâo l':utlino Ferreira, oceorrido cm Car-
• íio do Ria Claro, Sul de '.Minas, e T.uia
Carioa líelm&nic, oceorrido -ua capital da
1'arnhyba «I» Norte..l'.a-l,.K*i".ia, ..o dc ahrii dc 1.16. — AtlRKCPOKlA.

l\ 8002

Casa Guimarães
Rna Sete de 'Setembro 121

Telephone C. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados em todo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário das alpercatas
marca Blignon tle

n. 17 a 37 . . 4$000
» 38 a 33 . . 4S500
» 34 a 41 . . 6*000

A VISTA FAZ FÉ!
Vende-se uma maravilhosa descober-

ta, analysadai c approvada pelo Insti-
tuto Sanitar:n Federal, com numerosos
attestados dos illttstres médicos e mais
pesssoas de altas considerações. Trata-
se no Campo do S. Christovão n. 40,
das 10 horas d„ manhã, ás 4 da tarde,
com o sr. Osório Guedes. 2840 J

CAYMURU'
Com esto poderoso remédio,

«ltialquer Tosse, Asthiu*. Cron.
chite, Tuberculose, liscarroí de
sangue, Hemoptise, Influcnza,
cura-se radicalmente, em poucotempo. O preço de um frasco c_.
tá.ao alcança do qualquer pessoa,
pois custa _ apenai :$ooo. Que:unão poderá despender tão parca.'
quantia pira se ver livre de uni
ma]( que desprezado traz. a mata
das* vezes, funestas c-msequen*
cias ? Este precioso preparado,olém da3 virtudes mencionadas, c
um poderoso tônico reconstituiu-
te, e u2o contem narcóticos, jp.ranje-sél

Encontra-so em qualquer ph-r-macia, drooria e uos depositns.— Ruas UruRUayáno 91, 7 de
Setembro Si, c Audrndris ^.i n'47.

(li =6)

Bois e carros de pedreira
Vendem-se 011 trocam-se, por bois e

carros dc pedreira, quatro ou cinco
boas carroças c tres ou quatro ani-
nines, arreios, etc. ; negocio itrffentc
informações á praça Tiradcntcs, S, casa"Leitão". R. 2,i_i.

FERIDAS,

4076
T, 303.

Variantes
• 39—70—05--30—S)7

I\iO- lli-íl-910 II 300.

Americana
461

r.io-i5—n-ioiG J2901

O QUADRO»
Resultado dc hontem:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
SaUcado.

Tigre
Cachorro
Cubra
Cobra

Variantes
89—iS-39-07

Il io, lá -õ •- í«lG I. 303

e 111 p 1 n-
gens, dar-

tltros, eczemas, snrdas, patuios, co-
ínichííes. etc., desappa.ocem rápida-
mente usando Pomada Lushana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharniacia
Tavares. 1'raça Tiradcinc. u. 62
CLarr/ò do Rocio). (A .\o3o)

' 'n 1 1 1 11.iuiI. mm 11111*1 wupiwpi ——«

Regina Rezende de Castro
V. 1 de Juiz 1

.Margarida Ferreira
(•'óra.

LLOVD BMS.LEI
ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

MardnHão
Sairá amanhã. 17 do corrente,

ás 12 horas, para Victoria, Bahia,
Maceió. Recife, Cabedcllo, Natal,
Ceará, Tutoya, Maranhão, Pará,
Santarém, Óbidos. Parintins, Ita-
coatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

11 Janeiro

LINHA DO SUL
O PAQUETE

§âTtM8
corsaíra stxi_\-n.iiat «:o uu

rente, pura Santos, Paranaguá,
Antonina, São Francisco, ltaja
hy, Florianópolis, Rio Crande le
Montcvidéo.

LINHA DÍTSERGIPE
O PAQUETE

Sairá no dia =3 do corrente, as
14 horas, pnra Nova Vork, esca-
laudo na Bahia, Recite, Pará e
San Juan

MOLÉSTIAS DÂS GAL_.INi.AS
A gosma, o gãgo, a corysa e o rheu-

malismo das galinhas c dc outras cs-,
pecies dc aves, são combatidos com sc-,
gurança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galu-
nhas engordam e a postura tmgir.cnta.

Em todas as drogarias c pharmacias
e á rua Uriiguayatia CC. A 27.(0

PHARMACEÜÜOO
Prccisa-sc para

no dia 17, das :
SanfAtuia 11. 131,

dar nome. Trata-se
: ás 4 horas, á rua

com Rodrigues.
(R, 2896)

Machina Remington
Vcúdc-sc uma, qua3_ nova,

barato. Ouvidor 73, snli.
a preço

fl. 2001)

FABRICA DE PAPELÃO
cylinÜreirosiPrccisa-sc de do

da Prait.ha n. 37.
Raa

Sairá i'iiiiiia-teira, 23 uo cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellás, P.
Areia, Illuros, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió c Recife.

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que poae conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos oi
inoveis; rua do Riachuelo n. ", Casa
frogresso.

LUSTRE PARA ER60MMADQS
O "1,1-ilho Mágico" comiiiuiiica 11111

extraordinário lustre á camisas, punhos,
collnrihlios e a qualquer peça^de roupa,
Endurece c prolonga a duração d03 tc-
cidos. *

Vidro t$o)o. Pelo Correio, c$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, Cd. A 2719

PHARMACEUTieO
Diplomado pela Faculdade de Medi-

chia, está cm condições de assumir a
direcção tcchniea de qualquer phàrma-
cia. Cartas ao sr. O. B., para esta rc-
dacção. (R -SS/)

Artigo solido, elegante e baratin*
simo, só na A Mala Chinesa. Rua La*
«¦radio 61.

Mil SOEL
Tosses, bror_t.ii.tes, infmenza cm 48horas
Depositários: — Araujo Freitas 4 C,

rua dos Ourives E8 e Pharmacia Mar-
quês, pra^a Tiradcntcs ns. 40 e 43—Riodc Janeiro.

% Sã
"Aluga-se 

um g.nndc sobrado, com
duas salas, deseseis quartos, todos^ in-
riciiendeiitcs, cozinha, duas banheiras,
llluminaçãò clcctrica, próprio para pen*
são. Ver e tratar, á rua do Hospicio
n. 150, casa Lebre. S. 2196.

CARTO.MA-NTl'* E ClintOJIANTJá
liSXl-ANGlSUtO

Traliaília coin quatro baralhos dc cartas c
i!c!;i5 Iialiaü das mãos, faz quaesquer tra-
balhos, une o-- desunidos e faz reinar a
par. nos lares das famílias—único na Ame-
rica do Sul que, por meio de unia consulta
aocturna, descobre qualquer segredo, por
riais difficil que seja; trabalha ha dez an-
tios «o Rio de Janeiro, onde se tornou
muito conhecido pelos seus acertos e bons
trabalhos já feitos; mora na praça da Repu-
blica Ua 5 finnos. c sempre sat-áícz a pes-
soa mais cxiffçntc

Possue cs verdadeira? pedras de Sival,
vindas directamente de Jen.sa.ctn; -poderoso
talisman conhecido -no liraiil — Consultas,
das o d.i niriiil.ri ás jr.ila «la norte, na praça
d.i Kepublica n. 84. — l'UAÇ.\ DA REPU-
líf.ICA N. S4. (Esquina da rua Senhor dos
Pàssòs}' (4) I

P_3«BMIMII^i^EM_IÍMI_B_-aa_eggn__B«3_B_a__l
MOVEIS A PEBSTAÇÕÊS

106
Rna Viscontle tle Itnúiià

(J 2990)

mm. viEiTAs
CARTOMANTK estíanselro, vencedor 1

em i° locar no grande concurso de car-
lomaneia do apreciado semanário" "O Sub-
urbano", trabalha cam perfeição na scien-
cia do oceultismo, diz o presente c prediz
o futuro; desvenda qualquer mysterio Ua
vida, concerta qualquer dlíficutdade em ne.
fiOcios, faz reinar u paz no lar das fami-
b.as. • une os desunidos. Possue as verda-
-Tetras pedras da Sival, vindas directamentedc_ Jerusalém. Poderoso talisman conhecido
até hoje.

itua, da Carioca 65, a* anihf; entrada
pelo l-ccco da Carioca 23 e rua da Carioca
65, casa de loterias. Domingos e dias fe*
riaJos alé ás 4 horas da tarde.

(--os;) J

!0VEIS
A cns:i que vemle ímiis barato ó

"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, 75

Camas dc peroba, para casal, 2SÍ,
3»?, 35?. .0.. 50$, 70? e So? ; toilcttes,
?of, So$, 90?, 100$ e 110$; mesas
dc cabeceira. 20?', 25$ooo e _o$uoo,
gtiarda-vcstidos, 45$, 50$, 90$, 100$ e
120$; giir-ida-lotiças, 30$, .|oí, 50$ até
i_o$; meias mobílias 80$, 90$, 100$,
i2i.$ até iSo$; guarüa-coinidas, 23$,
30?, 40S e 50?; guarda-casacas) 140$,
170? e iSo$; colchões de capim, de 3$
a i-$; ditos de clina, dc 1;$ a so?ooo.

A'ofo — Toda a compra superior a
100$, será entregue gratuitamente .1
domicilio. M 40cS

CASA EM BOTAFOGO
Vende-se tuna boa. ca?a.

com dois pavimentos. O
que a mesma está

neste bairro,
terreno era

rdificadn tem 11 111c-
tros do frente por 49 «Ic fundos. Trata-
se, por favor, com o sr. Guimarães,
rua do Rosário, canto do beirco das
Cancellas. (N 223S

ua amiga
precisa falar-lhe.

Rua Voluntários da Pátria n. 17O.
. J. _ij.|4.

Veutlc-se um,
inenie novo, 11a
Jlcycr.

de 5
rua:

II. I'.. inteira-
Crixambv 11. 5,

B. 293!.
iH

KYsiNAftio arosroAii reokba-
XIVO 21 1H'1 FliVEREIRO

SAMa Co-CZ
Pela «lircctoiin deste Cyninasio fica

aberta concorretieia para a confecção
«te trinta e cinco uniformes para a sua
banda «le musica, cujas propostas, cm
«alta fechada c acompanhadas das re-
Kpectivaé amostras «lo. ma.crial a em-
'pregnr, sc receberão na rua Dr. Fc-
íippe Cardoso 11. 53, cm -"anta Cruz,
i.ndo si: acham patentes as condições
dá concorrência.

Santa CruV., 12 de maio de 191G, —
Jcsc Tavares Alves, presidente.

(il2-03
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS

JNü C'OMMIíUCIO DO KIO
Dl) «TAM-1R0

.•íiíe,'i:.'','i!a dei, berativa extraordinária
— Elll rí>KÍiin.'nc«(i

Dc ordem «lo sr. presidente, convido
03 s.s. membros tia ãssembléa delibera-
tiva a comparecerem á ãssembléa cm
rontintiação, «pio tfiá locar na próxima
terça-feira, dia rfi do corrente, ás ro
horas c i|4. — M. Mouco c Silva, 1"
secretario tia snesa.

Propaganda
047

RiO-13 -5-916. R30Í0

O QUADRO
Rcsultudo legal do dia 10:

Antigo.... Burro
Moderno . . . Peru
Hio Elephànto
Salteado . . . Elci.lianlc

Variantes
Oi _ SS -- DO -- 20

Rio, ÍÒ-D-OI... R.303*8]

VIAS URINARIAS
Sypliilis o moléstias «o

senhoras
DR. CAETAXO JOVIXE

Formado iieln Eticultlade do
Mcdieina dn Muiiolcs u Inibi li-
tudo pòí titulos da do Rio do
Janeiro.

Cuia especial c rápida de es-
treitamentos ttrcthracr (sem opera-
ção), Ronorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydrocelcs .tumores, impoten-
cia. Consultas da-s 9 ás 1: e das 2
ás 5. Lneijo du Carioca. 10, soli.

MOINHO PARA GAFE
Vcndc-se

Caxamby 11
Krupp,

.-,1'cycr; Bi 29

Vende-se umá boa armação de vinha-
tico, servindo lambem para armarinho,
por preço reduzidíssimo; informa-se
coin o Bi*, "aciiitho: rua do Hospicio
11. 18, drogaria Berrini. R. -00...

MACHINAS

(em lóruia do pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura dá S,

r° do tod.is as doenças resultante;, da impui
| Sangue.

O DEPLIÍATOL Ò imminenlemente supe
seus cíftíitòs a.todas as injecç0c3.

Garante-se a cura.
Tulio eom S. pilulas, S a io dias do tratnnieato, 5|

Correio' muis -400 ríis; 6 tubos, Í-7.0.O, pelo Correio mais lgüuU.

deposito GERAt: Pliarmacia Tavares
(53, Praç.i Tinuleules, 6S —Rio de Janeiro

_m

i!
ila 1

Ili <«ui '
Hil ;

Llis li
do ml

nos ^

pelo pi

_t.__-___®sEi!lí,aíí?^

Piiulas Purgaíivas e
Anti-büiosas de Brito

Approvadas c premiadas com meda-
lha «lc ouro. Curam: prisão de ventre,
dorc3 de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rheumatismo. Não pro-
ültzciu eólicas. Preço, i?õoo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Anrlradas .13; ri rua Sete dc Setembro
ns Si c 00, Io de Março 10 e Assem-
blén ,..|. 

'Kabrica: 
Pharmacia Santos

Silva, n:a Dr. Aristides Lobo n. 229.
feicpíione 11. 1.400. Villa. 3"S8

VENDEM-SE

LEILÃO DE PENHORES
E«n IC .io inalo «lo 1916

A. CAHEN & G.
22 Rua Barbara de Alvarenga 22

(*NT1G\ I.KOPOLDINa)
Tondo do fazor leilfin cm IC do

mnio, às 11 l[2 horas dá manhã., do
lodosos peniiores veiicitlo.^.previnemjroad
ai'S'^t'S. n.u u.,rios que j.ndem resga- '""
tav nu reformar as suas cautelas utó
á rátofiüa hàrn.

R.ita casü ntío f«"m íiliaí»s

iia.

ÜEN. DAr*O.T.:. ASVJL0
1'1.1JI»BMCIA

He ordem do Kcspeitavel Mcstr.:.,
convido todos or, Ur.:, do «.tiauro, ijtii-
ir*s. a coiininrecerein :'i eleição da adini-
nistraçftò «pie lerá qttc servir no anno
ioiií-ioi**, bem assim dc Rcpr::. a
Gr.:, Ass.:. Gci*.:. na próxima quarta-
feira, 17 «lo corrente. — O Secr.:..
Leopoldo Pereira dc Souza. (23112 J

OLUlí MIMTAR
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Sessão «le i.sscmbléa geral, ás ^0 ho-
ras de 16 «le inrrio, para discutir .1 re-'forma «tos ICstatntos e do Regulainen-
to das Caixas,

E' necessária a aprcsetitação de crtr-
toes dc ingresso «pie se acham, das 11
ás iS horas, na Secretaria, ri disposição
dos sócios.•Rio, ij de maio de io:C. — 1" te
nente tsauro Rcgnera, 1° secretario.1

IM
RODA DA FORTUNA

Amanhã ás 0 horas
Hio—15—5-Ü16. s "odi;

I. Ai
369

Rio—15—5—016. R 3Í'_9

Águia de Ouro
280

20-13-13-5
I.iü-r.-5--'.'lG S39-1Í

Vendetn-sc duas para carpinteiro, de
I autor ir.glcr., sendo 1 plaina e serra

circular, com apparelho dc furar, outra
dc serra de fita com tnpitt, e 11111 motor
de 7 cavallos. Para ver c Irr.tnr, un
rua do Senado, Cc, sobrado. (Ií 3722

AO MONOPÓLIO
DA FEÜCIOAOE

liciiicllc-sp bilhetes <lo lote-
rins imrn o interior, inediiiiite
o norti! do Correio.

IJii-so vnntnjosiis eomniissões
sos srs. cniiiliistns llii-S cnr.oili-
niciiilits superiores tt lOOílOOO
— Iliin S.uliir, 11. 14 —

E.JR___XC.ISCO & C.

Veuve Louis Leifa & 0. sucesssores
(11 218)

A CELEBRE CARTOMANTE

Doenças k pelle e venereas —
Pliysiotlierapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
recíor ds Instituto Derniot_.erapico do
Porto (Tirtugal).Tratamento das doen-
ças da pelle c syphiliticas. Applicação
dos agentes phj"íico-r,auii'ae. (electriei-

, raios X, radi um, cn.ior. etc,), no
tratamento das moléstias chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega a
q,'í. rij<. 2 ás 4. H;:as.

Ve::detn-ic, por motivo dc força
maior, legítimos casaes, ternos, qua-
dros, etc, de super ores gallinltas de
vinte raças e variedades, muitos pre-
miados na a*' exoosição de avictilntra,
entre ellas orpihgtoiis, plj-inoiiths, wyan
dottes de ; variedades, lcuborns. hon-
dan, brcs.-c, haniburgucra, faverolle c
lambem marrecos de Pckrin.

Rua Dr. Ckiiinimdo de Mello "pi,
Eítação de Quintino Bocayuva, antiga
Frontin, meia hora da cidade.

(B íosr)

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha de
curo nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar*
maça Raspai), empregado com sticces-
so nas empigens, comichões, frieiras,
darthros, acne, palmos, aspereza _ e
irritação da cutis, rugas, suores fétidos
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45; 1" de Março io, As-
sembléa ...t, Sete de Setembro 81 e 99.
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides. I.obo 229, tcleplione nu-
mero 1..100. Villa.

UTER1NA é o unlco
remo dio

quo cura Kl,01.1_S H1.ANCAS o os
Corrimentos das Senho.-as.

Vendo-se nas principaes pliar-macias o na Drogaria Araujo Frei
tas iC

me. Glpp;a
Cartomante brasileira, tem um bneve

com aue sc consegue tudo que se qui-
zer. Guarda-se segredo. Consultas ver-
baes c por escripto; na rua da Carioca
ti. 13, sobrado. J 1591

DUA, M. DE MACEDO
Especialista eni creanrus, c com lon-

ga pratica nas moléstias de senhoras,
trata de todas as doenças infeccionaes,
assim como attende a chamados, mcs-
mo fora da capital. A's quintas-feiras,
grátis aos pobres. Consultório, rua do
Theatro, 10 Io andar, das 2 ás 5- Ke-
sideucia, rua Ibituruna 107 Cantiga
Campo Alegre). (] 2843)

PAPEL DE SEDA

,a a tode

BANCO LOTERIGO
TI. V.ostuio 74 o K. Ouvidor 7G"0 PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São ns casas aue of.eroccm ns

iiiiiiorcs vantagens c !_iii:iii-
tias uo publico.

IT CASA FELIZ

550 r.íioi xnxü
556 ÍKÍi GTG~
5í> iii to

li_Nra^ _JÍE&il i^^»1*^ I"

7636 __526S .S;jí)o'U
636 36S~
36 68~

611» SS4r9 
"**

lil 84Í)" 
17 .19 SI
DliltAM HOiNTRM

Antigo  537 Coelho
Moderno  C31 Veado
R:o  337 CnelllO
Salteado Elephanta _.
-• [.'íemin  S2G

m
4- •  091
»' •  19. 0.

106, RUA DO OUVIDOR.
Filial .1 praça 11 «le Junho n. 51 — Rio

dc Janeiro
COMMISSÕES E DF.SCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premios s_a p.igai no
me_mo dia da extracção.

FERNANDES & C"
¦ Telephone 2.051 — Norte

GRANDE HOTEL
- I.ARCO DA LAPA —

Casa para familias ." cavalheiros de
tratamento. Optiinos aposentos rica-
u.cuie mobilados de novo. Accessores,
ventiladores c cozinha dc i* ordem.

V.v.d. Telegr. "ürandhotel".

irtosiite Occurasta
890 I Médium vidente e curador. Consulta

.. eni todos os sentidos, descobre qualquer
«A I üsreJo por mais occulio iprc esteja," j fazendo desapparecer os atrazos c riva-

lidades da vida. Das 9 ás 4 da tarde c
da.. C ris S ún noite. I ua Senador Eu-
zebia 11. ii, sobrado. j -•__.•

I CARTOMANTE

581

fc s p i r i it a—
Mmc. Maric

as per 5$, lê as li-
uii."? das mãos. e ta! garantia ofíeiecc
dos seus trabalhos, «pie só recebe paga-
mento depois «la pessoa conseguir o
iittc descia; av. Mem dc Sá n. !_6.

(3 snO

s.rtr*. .traoaliios por
sejam e só aeceita a

depois delles prom-
sc engana a li*.;:*.>a::i.!::-

Tanibem se trata do qualquer doen-
pilas scicucias oecultas, sem _quc

garante totus c
mais difficeis (|t'.«
sua remuneração
ptos: aqui não
de " '
ça
seja prec
\ isconde

tomar
Itauna

beberagem. Uua
11. 2ii, sobrado

R 3*--*i

PROFESSOR
Diplomado pelo I. N. de Musica,

coin pratica de ensino, oiiereee-se para
leccionar em coll.egios ou outras insti-
tuições. Cursos di* solfejo, tlieoria, har-
ntonia e piano; prepara nltinuioa para
ejualquer estabelecimento oJ tícial, li-
ções a doaiicrlio, on na e:coIi. Cat-ias
a Donato Croce. Jlua da Carioca, 14,
2" andar. S 2779

PENSÃO RiO BRANCO
Alugam-se a familias distlnctas c a

cavalheiros respeitáveis, esplentPdos apo-
sentos. a preços razoáveis. Cozinha dc
ia ordem. Kua Fialho 11. 20 (Palaccte
Fialho, Cattetc-Gloria). Telephone Cen-

3. IR410)

HoiiiçeopatliiGQS videntes
A todos qttc soffrcm de qualquer me-

lestia, es'a sociedade beneficente foi
iiece, GRATUITAMENTE, dinguoslico
tia moléstia. Só mandar o nome, eiia-
•rle. residência c profissão. Caixa pos•rrl n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. 144 .1

BRANCO E DE CORES
Vende-se cm condições, ji rm

neral Cantara, CS. 2

(J^FillHliíílBiJíiHílilíirailíllJiiBliSMffiBlirlHISi

I A CUBA DA 1
SIPHILISI

Eiiatna-se a todos um meio de B
13 saber se tem sypliilis adquirida •

ou hereditária, interna 011 exter- gua e como podem cural-a fácil- g=
mente em todas as manifestações |j

jj e períodos. Escrever: Caixa Cor- nS
reio, 16S6, enviando sello para H
resposta. |jj

É,i!a5iia!:i!-B;::iii!E!i!i!:ii;!riií!i!i!JB!:"a=i;«iia
M 3-19-1

César Kalicllo i.. s«'iilior«,
di*. 1'lioinú Oavnlcúiitl e so-
nhorn, capltno-tcncnto Al-H-eilo RnbcUò e senhora, th*.
Marcos Giivnlcnntl o senho-rn, prolumJnuientü cnitos nos pu.rentes o anilsõs «mo nconiiniiílut»ram us restos mortaes «li* sua pro-zacln inãt-, siisni o «uiiliuiln, rim-

vidiuu nara n niissri ile sctliuo dia«1110 sern colebratln, amniiliii, uu:ir-ta-feirn, 17, ns i) «_, horas, nu
cííit.Iii de S. Francisco de l.'iuil:t.

(J 1SÍ>TU> >
iuw_n_flCf

D. Maria Isabel do
Amaral Moreira

(.•ALl.t.ClDA EM FRinCRGÜ)
Sara dc Oliveira e-familia,

profundamente compungidas pelo
passamento de sua pranteada
amiga 1). MAK.A Ia;vBI_l_ Dü
AMARAL MOREIRA conviriam

os parentes c amigos da finada paraassistir á missa de setimo «lia, que poralma da niesnín, mandam celebrar,
amanhã, qüarta-feirai 17 do corrente,
ás 9 horas, na egreja de S. Francisco
de Paula. (S. 3030)

í
Carlos de Faria Veiga

2° TENENTE DA ARMADA
Cclina Gonçalves de Fnril

Veiga, Firniina Amarilia de Fa-
ria Veiga c demais parentes
agrádèccin penho.adissimos a 10-
tias as pessoas que acompanha'-

rar.i o enterro do morto querido e que
por cartas 1: telegramnias lhes envia-
ram condolências, Jiypothecaijdo-Hièá
eterna gratidão. (,S .40.15.

t
Marcilio Valença dos

Santosí Jo?é Maria da Silva e fami-
lia convidam os parentes e ami*
gos do ind.toso MARCILIO
para assistir ;'i missa de 30" dia
«íue ,por sua alma mandam rez ir

na matriz., de Santa Rita, 110 dia 17 du
corrente, ás o horas; iiiilccipando seus
tisraikcrrr.eutoí. (J, 2rjS3.i

Francisco José de Car-
valho

t Hoqno Ansiistò Coelho il*í-
Carvalho o stiiis irmãs (nu-
sentes), eonviiliiin as pes-
sòjis do suas relações o ami-
zailo :i assistirem á missa dü

.setimo din nue, por iilma do seu
saudoso uai', mandam rc/.ar ho.it*.
teira-tcira, ltí «lo corrente, ás
í) .i horas, no altar-mór tia ma-
tri/. lin Candelária, o polo oue
desde já se eomessnín uratos.

 (.1 -J!)OI>.

haria Ottilia Barroso
Moreira de Souza

BARRA DO PIRAHY
Miguel Carlos Barroso, sua

mulher c filhos, mandam ceie-
brar por rata alma, amanhã, ás
i) horas, ha esreja dc S. IVnc-
dido, a tiiiisa de 7" dia, ante-

cipando os seus agradecimentos aos
amigos c parentes que se dignar. 111 as-
Sistil-a, (R-.30)

f
Alberto Pedreira de

Castro

Ge-
1-13)

VENOEUSE
On a besoin de r*:e pour vcinlie cuez

famüci des bons aiticles pour dames.
On donne bohne coniission. 11 fniit ga-
rantie, S'addresscr Mr. Joaquim ^ Silva,
pour reuseignements, mr Sele oc Se-
tembro 06, dós rõ a 12 heures.

tR 237.)

VENDEDORA

IL 1A1EL C
Cartomante — Tendo trabalhado cm

Londres. Btrlim e Moscow onde ad-
qtiiriu grande pratica sobre oceultismo
fr:;-. trabalhos para o bjm estar, assim
ecr.ro regula negor-ios mal succedi.los,
jle V_in inglez. -.leinão. russa e por.
tugitez. Rira do Lavradio, ?6. J ..4_'o

CAfillÊ "AFRICANO"
Diz com clarcrtn tlldn que sc deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante o.?
seus trabalhos, Consulta, das 9 da 1:1.
iií S da noire. Rua do General Câmara

rgo do Capim c
(M. 2;3_.

Frecisa-ss de uma para vender «ui
casas particulares artigos finos, pro-
prios pari' senhora. Dá-se boa commis-
slio e exige-s.' fiança. Para informações
com o sr. Joaquim Silva, cjó. rua Sete
de Setembro, das 10 ás 12 hora;.

(R 2375)

TERRENO NO MEYER
0 ;ooo$ooo

Vcnde-sc, cm frente ri eslação do
Meyer, logar aiío e saltibre, cxcellente
terreno, cerca de 9x50, frente para
duas rtttií. ,por scr-i coutos <le réis. Tra*
ta-se com o sr. Elias Klvas, á rua do
Ouvidor 11. 5S, sobrado. J. iSc4.

Qticni quizer comprar malas boa? e
baratas, só na "Madrilenha" — Maré.
chal Floriano 1+0,

trai .....

ÍGONORRGÉAS 

j MM ápr para soser
erra infallivcl i-:i'.'.. dias. sem 3 si nova, pcir preço, módico; na rua - ¦
ardor, usando "Conorrhol". Ga- HÜIaddoek Lobo, 41^ _-___:.f.6uirante-se 1 cura completa com 13' --. "" 

  „_Zâ0u;^vlZâr^ ICOFRES ai,
Pliarmacia Tavares, praça Tria- M ;
dentes, 62 — Rio dr. Janeiro. B I

PINTURA DE CABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-

ticliíarmenlc, só a senhoras, com líen-
né. Actualmente garaufe a maior per-
feição 110 scu trabalho. Duração: qua-
tro mezes. Completamente inoffensivo.
Preparados recebidos da Europa pelos
ultimos vapores. Avenida Gomes Frei-
ns tt. 10S, sobrado. Telephone 11. 3S06,
Central. J 2.8J

Pharmacia
dentes. 62

E«-»a*sfg-TOB_>M^_*-_»-'-_a__B_^^

melhores pon-
com optimo
da casa, to-

motivo da

.'t,rrVende-se cm um
tos do centro da cidade,
sortimento c as formulas
das já bem conhecidas

onda se dirá
se, por favor, co
dr: Ãssembléa 11.

pretendentes. Trata*. o sr. Abreu. Rua•5. Drogaria Central.
ÍM 2752

NOVOS K USADOS
vos. com grandes abatimentos; 115.1-
pela metade do seu valor. Nin-

gttein deve comprar o que precisa sem
primeiro visitar o deposito á rua ila Al-
fandega 11. 120. M :7.'*.1

SALÃO TERREO
_a-sc; por 2505000, um grande sa-

lao e outro .pegado, propr.0 para aula
de gymnastíca. atelier de costura, ty-
pographia, barbeariá 011 armazém. Rua
das Laranjeiras n, 26, quasi pegado no
largo do Machado. Trata-se uo mesmo
número. R. 1751..

Aposentos confortáveis
Aluga-se cm casa de familia, a pre-

ços conunodos. Rna liarão de Ubá n.
107, telephone 11. 1013 villa. (1400 J)

GOLÍGAS UTERINÂS
)¦.' UT-L AS SENHORAS LEREM

Ura pharinaceutico chegado do Norte
tem 11111 medicamento que crua as coli-
cas do utero, evila o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as nemor-
rhogiíis c o corrimento branco. í'ara
informações, dias uteis, das 12 ás 13
da manhã, rua Marechal Floriano 231.

J 3833

MOVEIS
A prestações o melhores

1 eões ó só na rna Senador
liio 11. 7Ü. — Telepli. SS5-1.

ooiuli-
Euse-

/-tAKTOMAKTE Mpirlta -Mm.
\_7 l.oiiisc, dr'i consnltas por

Maric
as ¦•'

«Jas mãos, c trtl g-aftantia oíícrccc
dos sctis traballios, que eò recebe i-.ipnrac::-
to depois ila pessoa conseguir o que de-

PHARMACIA ESPLENDIDA!...
Em ponto de cxr

mento de Uotafogo,
r._.

de Sá (S S-7-.

BONÉ PLAGE
rara Dou

¦soruinanc
\**cndc-sc unta, -di:

lylo moderno, consultório medico,
freiíiiczra ioda a dinheiro, moradia para
fa.ii.ilin, i'rt*t;ü muito abaixo do custo.
¦Licença paga. «Só o predio, -cm si, já
é negocio, devido ao peqtseno aluguel
e vantajeso contrato po** quatro annos.
Trata-se com o sr.- l.uií, raa da As-
sembléa n. 58, 2" r.:r'.ir. S. 3063.

Pomada anti herpetice
FORMULA DE L, R. DE BRITO

Approvado medatkae premiada com
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
santas, lepra, comichões, ulceras, ceze-
mas. pannos, feridas, frieiras e todas as
molesúr.s da pelle l'otc 1Í..C0. Depo-
srtor Drogaria Pacheco, rua dns An.
draJas n. 43 o Sete de Setembro. Si.

•liio J

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm caixi-

nhas dc iiichel; dtura, 4$5oo; rue da
Carioca 11. 2S. Irmãos Acosta.

MODISTA
MM£5. PASSAREU

_\'i_ctr.-sc vestidos chies, preço modi-
co; corlatn-se moldes á rua d.i Assem-
blça u. 117. 2° andar, entre Avenida
c Gonçalves Dias. J 2844

ESCOLA NORMAL
Convidam*se os candidatos ao i"

anuo da Escola Normal, que foram
classificados, n comparecer na redaccao
da 1 'ida Cscolar, á rua da Alfândega
11. 73. afim de assignarem uma repre-
sentacão que vae ser entregue ao pre-
feito.' J- 3o5o.

UM BOM. ESCRIPTORIO
Com dois cònipartimeritos per 70$.—

Traia se na Casa Muni;:, Ouvidor, 71.
S i6.lt*

Desde o iliá 22 de abril que espero
uma palavra dc conforto como tc ha-
via pedido, porém até esta data nada
me foi possível obter. Tenho passado
cs dias sob tuna impressão «ie dór, pa-
recendo-me haver da tua parte com-
pleto €squc_iiiK_nto.

Triço mil conjecturas, sem nenhuma
ter verdadeiro apoio, tudo mc parece
um sonho.

lin dias, mortificado .pelas saudades,
tornei o teu automóvel marrou e fui á
Tjuca percorrer iodos os pontos; fui
parar onde colhestc a flor vermelha;
seiitei-ine no banco «le madeira, ouviu-
do só o murmúrio das águas, no meio
daquella solidão que em scu seio tem
escondido os segredos de um nuro
amor; tomei novamente o carro c só,
triste como a própria solidão, vrnt eni
busca de noticias, as quacs cs-.cro
aluda. (¦*-¦¦ ..¦.¦1.0 I

ADOLPHO WOKI1CKEN & KREBS,
rua da Ouilruida, 147, offerecem o scu
grande stock de JIAOH1NAS ALI.F.-
MAS de superior qualidade para OF-
FICINAS MECÂNICAS c SURRA-
RIAS. Grande stock cm POLIAS,
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-
TORES ELECTRICOS o OLEO CRU,
BOMBAS GOULDS, DESNATADEI-
RAS, TUBOS DE AÇO para CALDEI-
RAS. MANOMETROS, BUSlJMAS para
AUTOMÓVEIS, etc.

í .Emilia Pereira de Casiro e fi-
llios convidam a todos os^ parcn-
tes c amigos para assistir r'i missa
de setimo dia que mandam rezar
por alma de seu sempre chorado

marido, pae, sogro, avó, irmão, cunhado,
tio c amigo, amanhã, quarta-feira, 17
dc corrente, ás 9 horas, na egreja ijç
Santo Antônio dos Pobres. Desde já
agradecem a todos que comparecerem
a'este acto dc religião. (l'-?3-')
¦BÉBÉBBBgM. ' mWSmmTmmM

Leonor Ae Carvalho

m

'Compra-se 111:1 cm perfeito estado c
modelo recente í.citz ou Zeiss. Infor-
inações, «vor favor, á tihrirniricia Rodri-
gttes, 09. Rua Marechal Floriano.

MOVEIS
Antes de

visitac o <1
Quitanda,

Central.

fazerdes vossas compras,
posito de . PINTO & C.
72. Telephone n. 3.03o,

CURA DÀ TÜIBRHLQK
DK. A. DANTAS ÜE QUEUtOZ
Modenioa mcthodos de tratamento

medico c cirúrgico, conforme a melhot
indicação. Consultas, das S is II da
manhã. Rua Uruguayana a. 43.

D 3 aí o

.VlTOMOVMIS-CAMIMliiKS
SAI 111111

dc .1 1 .. toneladas, cm perfeito estado.
Vendem-se á praia uc S. Chirstovão
n. 140.

DR. VIVEIROS
Communica aos seus clientes e ami-

gos que dd consultas uas segundas e
sextas, de 1 ái ,. da tarde, ua phar*
macia Mallet, á ma Frei Caneca n. 32,
telephone C., 1052, continuando nas
quartas e sabbados, na pliarmacia Po-
pular, á rna General Pedra u. 6, tele-
phone 11, -27:, do meio-dia ás 2 horas.

R. 758.

OURO 1S900 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte «lo Soccorro c de casas «lc pe-
nhoies: compram-se á rua do Hospi-
cio n. 21C, unica casa que melhor paga.

603 J

Enseignement gratuit du chant
Madamc Seguiu éléve de Mr. Isnar-I

don prol", du Conservatoirc_ de Paris,
continue ses cours d- chant á son eco'

B

I

I. ii¦ e

I
é:.,;*S

A5

t, -MtM .iE:;i.;B.,..ia«;i' íb.'.;a.;i. s;. isi .vIBígbw

iíinl *-' c*irv.r'0 '_
especial 11

para casa gdc fami- _\
c hotéis. Máximo dc duração 3?

ininirno dc dispcmlios. Únicos gentes, Francisco Leal & C, *\
de Março n. .:, telep. 530 Vrl. K

Entrega a domicilio.
ií_:.__:::;_3í:3:..B' WimWiM^BW

' "MEDICINA POPULAR,,
de J. Braga

UUA DO HOSPÍCIO, 1834
(Próximo :'t Avenida Passos)
Encontrará o publico os mc-

dc musique 127 Avenida Centrai
étriRC tons les sanicdis de S a 11 heures
clc.ü?s de'1 piano, 

'p.òf 
Arthur Napo.|dicarhentosi vegetaes (IC l'Ci:o

léon. les luiidi de 2 a 4 heures. . '
Cours de violou, prol". V. Ccriuc

chiaro.

Antônio Joaquim de Carvalho
c filhos convidam os parentes e
amigos da fallccida LEONOR
DE' CARVALHO a assistir á
missa do 3" dia que por sua alma

será ccelbrada na egreja da luz, cm
S. Francisco Xavier, amanhã, quarta:
feira, 17 do corrente, ás 9 '|2 horas,
coufessaudo-se desde já gratos.

(J 2978)

participa aos seus amigos c frcsirczes
que se acha sempre prevenida de
flores (para qualquer cncònimenda de
coroas dc flores natmaes, :i rira Gon-
çnlvis Dias 11. 38, Telephone 11. 2833 —
Central. 2Ílí7
mV~WBmWm**3BBsT&*RWmWmsm?M

Alice Leal Pereira
Constantino Pereira e fiiiio.

Vital e Oeulinda Leal, Francisco
Sá, senhora e filhas, Casimiro
Santa Maria, senhora e filhos,
agradecem de coração a todos

que acompanharam o enterro de sua
sempre lembrada esposa, mãe, irmã,
cunhada c tia ALICE LEAL PEREIRA.
c novamente o.; convidam para a missa
que, era sttffragio de sua alma, mandam
celebrar 110 altar-mór dn matriz de
1.. S. dn Candelária, amanhã, quarta-
feira, 17 do correnie, ás 9 i|: horas.
A todos que comparecerem a esse acto
religioso antecipam os scu3 agradeci**
irentos. (J 2936I
_a-M-*-5sawa_-_aaB-3ag-roa--w-^-j»

Dr. Antônio Alves da

í

Silva

íCAPITÃO DE CORVETA MEDICO
Alice Carvalho da Silva e fi-

llios, Antônio Alves da Silva, se-
uhora c filhos, Manoel Luiz Car-
valho o familia, Romeu Carvalho
c familia, Marcello Ditieiicuuit a

senhora, Thcniaz Villa Verde, senhora
c filha, e Uio Rõpsoíd, convidam a
todos os parentes, amigos c collcgas de
scu prezado esposo, pae, filho, _cnrt>,
cunhado, tio, primo e futuro sogro
«Ir. ANTÔNIO ALVES DA SILVA
para assistir á missa dc ..o" dia que
por sua alma mandam celebrar ar.ianiti
quarta-feira, 17 do corrente, ás .1 i|_
horas, na egreja do Santíssimo Sacra-
mento, confessando-se antecipadamente
agradecidos. (RaS8._.
a««a-___-__B_-i-ta_gt____BK_^aKaK'
Marianna de Menezes

Cereja

NEGOCIO DE OCCÀSIÃO
Vendc-sc por 26 contos a cr.sa n. 32

da travessa Alice, Gioria, prccisar.do de
concertos. Situada «rm centro de terre-
nos com 20 metros de frente por 100
de fundos. Trata-se aa rua Gustavo
Sampaio 94, L ic .1 2040

OURO 1S900 A
Platina, prata c brilhantes compra-i

qual,.uor rittaiitidr.de, na casa '-M-.ri.li:
Un*.k*itr.ynna, Oi 25

"MOBÍLIAS 
MODERNAS

Vendem-se barato, tuna raia de jan-
! tar, 16 peças; um dormitório de pc-
I roba c unia sala de visitas, çom tres
' :i*.c.s:í apenas de uso; r.a avenida Mem
I ile Sá to. C'.sa Varia'. (S. z.-Ca»

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

rante niuiios annos, tomando tudo-juanto mc indicavam s:m ter tido utn
| pequeno allivio. Hoje achc-r.-.e perfeita-

mente boa, graças a um remédio que
uma casualidade me fez conhecer. Em
agradecimento, indicarei aos qu; sof-
frem das conseqüências deste mal, coino
sejam: «r.rrrr.ia, moléstias nervosas,
paipitaçêis do coração, etc, como po-
deu*, recup-rar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Ca.":;a ào Correio 333,
Rio dc Jü-.flro.

tihecidn valor curativo, do il-
Insiro mndico dr. J. Monteiro da
Silva c dos preparados vegetaes
indígenas, do illustre padre
Gustavo E. Cnelho.

As importantes curas feitas
por esta caso dão provas muis
que su.ficipnlesdov.tlor dc seus
medicamentos c dn competência
de seus médicos.

CONSULTAS MÉDICAS
GRÁTIS (R 23C9)

Ricardo Lones ('¦. rciá. filhos,
enteadas, s,c:i?os e netos, comi-
dam aos seus parentes e amigos
para assistirem á missa de tri-
gesimo dia que por alma de sua

sempre lembrada esposa, mãe, sogra t
avó MARIANNA DE MENEZES CE-
REJA. mandam celebrar na matriz de
Santa liita, hoje, terça-feira, 16 do
corrente, ás 9 horas, pelo que se con-
íessam desde já agradecidos. (R 23:^)

{^^^^^^¦¦a__\____________^i

1 rosto f

-3.0S-AORREHJ-&5-
e som coHipHcaçôesi Cora ndictl per
proctrssos legurok e rapidoi. Dr. JOÃO_BKJ_U. Das 8 ás 11 e das 11 _» iltujraíi €4 rua de S. Padro, 64.

Prata, brilhantes, cautelas do
de Soccorro, compram-se; na pr;
r;J;n;-._ 64, Casa Gatcia.

Mont»
ça ;a.

BENZOIN
rara o eaihellczamesto di•Uaa mãos, refresca a pelle irritada
ptla navallia. Virlro 4$ooo. 1'elo Cr-
reio 5$ooo. rerfumaria UK1.AXDÜHANÜm,.

^Wg_>__-WM____0_M_--_PIIM^ 'B^__íi_____K_^-í_ssss?_a_Ê__Ê_sa--Sa:*.

Excellsníe emprego tle capiial
24c :coo.. 000

Vende-se, livre c desembaraçado; r.c-
sócio directo com o {iroprictario.maEní-
fica propriedade cn*. fórnra de villa, com
mais dc 40 casas novas, cora todos os
requisitos de hr-fritne, nas calçadas it
paralklopipedcs, illuminação electriea e
boa casa apalacctada, cn: centro de jar-
dim c pomar, rendendo, com a crise,
3o:oci)$ooo annuaes, laodendo, breve,
render muito mais; quem estiver em
condições de fazer negocio queira di-
ri(jir carta, para ser procurado, ao Br.
N. L., r::a Uragtiayani n. ip, ouri-
ves. S. 2214.
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ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

J. LAGES
ÍSCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

DO HOSPÍCIO N. 8s
,"- Telephone n. igõii Norte

Leilões á realizar-se na semana de
li a 20 de maio de 1916.

i AMANHA, QUARTA-FEIRA, 17. á
1 hora:¦'leilão de uma grande chácara c pre-

510 i. rua Ferraz Kabello, freguezia
de Inhaúma.
'AMANHA, QUARTA-FEIRA, 17, ác
4 horas:
:" Leilão de .predio e terreno á rua

ÍDois de Fevereiro n. 225, Engenho de
Dentro.' 

QUINTA-FEIRA, 18, ás 5 horas:
•Leilão dc grande predio á rua dos

Arcos n. 41.
QUINTA-FElIRA, 18, ás 4 horas:
Leilão de nredio á rua Antônio Var-

gas n. 98, Piedade, espolio de Anto-
nio Francisco de Vargas.

QUINTA-FEIRA, 18, ás 5 horas:
_ Leilão de sete predios á rua Silva na
números 22, 24, 26, 28, 30, 32 c 34,Piedade

SEXTA-FEIRA, 19, ás 5 boras: '
Leilão dc predio c moveis á rua D.

Marciana n. 107, Botafogo.
SABBADO, 20, á 1 hora:
Leilão dc moveis á rua tio Hospi.

cio 85, armazém.

hpi fl'"A BRI
¦*¦*-'-—»»—-- ¦ «-Tri——"*r r "fi—iiii

ZILEIRA

IMPLORANDO A CARIDADE

Desconto geral de IO To em todos os
artigos e de 3O À SO °b em artigos de
S-^l^P-O^y durante a reconstrucção
dos novos armazéns.

VANTAGENS EXTRAORDINÁRIAS!

Largo de S, Francisco

•t!

ÁLOCA-SÊ 
uma boa sala. com luz elé-1

ctriea, a um casal sem filhos; rua Barão
dt, Guaratiba 50, Cattete. (3727 Cl) R

ALUGA-SE, por 170$, a ampla vivendi á'
. rui Pedro Américo n. 223, com 2 salas,

7 bons quartos e mais dependências hygie-
nicas; tem bom. terreno plantado com arvo-¦res frutiferas, abundância d'agua c linda
Vista para o mar; na casa tem quem mostre;
informa-so onde se trata. (2732 G) M

ALUGAM-SE 
eni casa dc familia, unia

sa'a, e um quarto bem mobilados, com
todo -luxo, para casal ou -unia pessoa só,
muito próximo aos banhos de mar, com
ou sem pensão; na rua Christovão Co-

lombo n. 121, antiga Dois de Dezembro,
Cattete. . (2799 G) M

Por intermédio desta redacçâo, oppellam
Jiara a caridade jiublica, ps seguinte*
unhoras:

VIUVA ANNA DO AMAI. Al., cega, <
ftlémdisio doente e sem nintfücm para su»
loiDpauliia, recolhida a um quarto;VIUVA ANGEJUA PECORARO, com
fis anãos dc edade, completamente cega e
paralvttca;

VIUVA AMANCIA, com 08 unno3 de
Idade, qucii cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre velhl-
nha, viuva, com 70 annos de edade;

EI.VIRA DE CARVALHO, pobre, cega
¦cm amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR.
ROS, cé»a dc ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
lre?adu, sem recursos;

VIUVA LUIZA, com oito filhos me-
cores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobrt ve-
lha sem o menor recurso para a iitt »ub.
iisttncia;

iBNHORA ENTREVADA, d* roa Se-
çbor de Mattosinhos, 34, doente, Impoisi-
bilitada de trabalhar, tendo duas filbae,
tendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, Ut»*, Km podertrabalhar.
VIUVA SANTOS, cora 61 «nnoi de

•dtelt, gravemente doente dc moléstia In-
Iur.Yrel;

THEREZA, pobre cecuinln lim atui.
Ho de ninguém.

VIUVA BERNARDINÁ, com 78 an-
nos.

IAS SEM E DE LEI IE

PUECISA-SE 
de uma boa copeira e

arrumadeira e que seja de confiança.
I Prefere-se branca; rua Salgado Zcnha 25,

Tijuca. (2745 C) M

PRECISA-SE 
dc um fuuilciro e pom-beiro; rua Voluntários du Pátria 11.

33'- (2-7.1 D) M

PRECISA-SE 
dc uma menina de cor

preta, dc ro a 12 annos, para servi-
Ç03 leves j dá-se roupa, calçado c ensina*
se a ler e escrever; trata-se bem; na rua
Intendente Magalhães n. 90, venda.

2&32D)J

PUECISA-SE 
de utn homem de meia

edad» (com pratica), para tomar cou-
ta de uma pequena casa de commodos,
dando fiador de sua condueta; trata-sc na
rua da Saude n. 76. (2802 D) J

\ TAJGASlit um bom armazcm, e umaXXjírandc sala dc frente, no primeiro an-
dar. na rua General Câmara n. 84.

(2812 E) J
A LUGA-SE uma casa por 50$; na rua

¦jtlúíefcrina n. 33 Meyer; iuíormaçües ua
rua do "Carioca ll. 16, sob. (2906E) 1!
AMIGAM-SE boas salas ;>ara escripto-

Xxrios, á rua da Quitanda n. 165.
(2S0J E) J

AIíUGAiSG 
o armazcm da rua da Can

lidaria n. 97; Iro
tanda 1Ú5.

lrata-se na rua da Qui-
(2803 li) J

ALUGA-SL 
tiar.ito um bom quarto,novo, com luz, em cnsa de familia:rua da Constituição 36, sob. (2671, E M

ALUGA-SE, na avenida Central 33, 3°«iX-.iid.-ir, uma esplendida sa!.. de frente,completamente* Independente c com pensãoa elois rapazes ou casal. (.3656 lv) R

A 
LUGA-Slv, por 300$, o predio, em cen-
tro.de jardim, da rua da Assúmpçãó 73,com seis eiuartos e todos o-, mais commodos

necessários, todos com jancllas, bom quin-tal e um conimodo que serve para creado
ou guardar automóvel; as chaves na mesma
rua 41, armatem. (1894 G) R

ALUGA-SE 
a casa re. I da rua Moria

.Eugenia n. 77, tcntlo dois quartos,duas salas e mais dependências; as cliaves
eslão na padaria do canto do mesma ruae da Humaytíi, e trata-se na avenida Rio
Uranco 102, com David & C. (228ÓG) J

£' Ò MELHOR TALISMAM DA SORTE !
Como obter negócios proveitosos c induzir a pagar-vos protnptametite ?

Vêr a imagem da pessoa que se deve esposar? Casar-se facilmente com quemse quer 1 Conquistar bom e permanen te emprego ? Obter das pessoas podero-sas.tudo que se lhes .pedir? Ter grande memória, aprender línguas fácil-
menfe ? Impedir que se apanhe syphi lis ou moléstias venereas, sem se em-
pregarem camisas ou drogas ? Obter ai guma coisa que esperaes vos recuzem ?
Fazer vir cabello aos calvos, ou qtre 05 cabellos que devam nascer sejam
pretos e não brancos ? Descobrir miiía s de ouro, prata, brilhantes ou outras
preciosidades pelos Raios X que se en sina à desenvolver em si próprio ? Fi-
car com grande força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vicios
ou mios hábitos ? Ganhar em aualqucr jogo ou loteria, sempre pela certa ?
Fazer vir uma pessoa da qual se tenha separado por qualquer causa?
Destruir malefícios? Fazer a felicidade, no commercio ou na fami-

rsiín
ESTERILIDADE,

NEURASTHEJíM.
ESPERMATOHRirúA

Cura certa, radical c rápida.Clinica clectro-mcdica cspeciiii
DR. CAETANO JOVINE

das Faculdades dc Medicina d-Nápoles e Uio de Janeiro.
Das 9 is 11 e das a ás 3,

largo da Carioca, 10, sob.

ha ? Adoptac o OCCULTISMO PKATtuu, o qual se remette prompta e disci-ctmncnte pelo correio, a emem enviar DEZ MIL RR'IS em vale postal .LAWRENCE & C. representantes do ELECTRIC & MAGNETIC INSTITU
TE DE NEW-YORK. RUA DA ASSEMBLÉIA N. Ae. iíio DE JANEIRO -

A LUGA-SE, por 45$. eni casa de familia,«iXtni quarto de frente mobilado, gaz eroupa de cama; rua D. Carlos I 94, Cattete.
(2027 G)J_

Alugam-se a isos íimias ca--í^sas confortáveis, á rua D. Mar-ciana 83 e a 280$ á do 11. 9».' CR 1703) E
AI.UGA-SI? o predio, i rua Conde de¦iXIrajá n. 134, Botafogo, tem sete quar-tos. duas solas, um barraeão, jardim na

frenle, Domar, gaz elcctricidade e abundan-
ci? dc ogua. Aluguel 230$ mensaes.. Trata-se com o .proprietário no predio todos 03
dias das 2 ás 6 da tarde. (3463 G) M

ALUGA-bb 
uma sala de frente, para cs-criiitono 011 para um casal sem fillios,ouc nao cozinhe em casa; á rua dos An-eliadas 11. 125, sob. (jfiiS E) M

PRECISA-SE 
de uma menina até 15

annos, para serviços domésticos e to-
mar conta de uma creança dc 3 annos;
rua Major Ávila 25, casa 13, (2S04 Dl J

PUECISA-SE 
dc uma moça ou menina

para serviços leves; "rua do Senado
n. 10, loja. Casa de lamilia. (2612 D) J

PRECISA-SE 
de um . porteiro cobrador.

Bom. ordenado, dando uma fiança ei
cm dinheiro de 300$, Com o sr. Silva;
rua da Misericórdia 57, i° andar.

(2957 D) B

1)HKCiSA*SE 
dc uma rapariga para ama

secca c serviços leves; n rua dos Ar-
tistas 11, 2(—Aldeia. Cnmpistn. (aSioA)J

PUECISASIi 
,!o ii.nia menina para to-

mar contei dc uma creança que já an-
da; na rua L)r. Saturnino u. 53 — Pra-
ça Alfonso remia. (2847 A) B

PRECISA-SEeecca *** í;
de iimit moça para ama

lazer serviços leves; íi rua
l)r. Aristides Lobo n. 82. (2G.9A) R

1JRECIS..J-SE 
dc nina ani«i secca, na

rua S. Francisco Xavier n. "" '

PRECISA-SE 
de uma arrumadeira de

toda confiança, que durma no cm.
prego; na nua Barão de ltapagipe n.
895. (27O2 C) M

PRECISA-SE 
de uma copeira com pra-tica para servir á mesa, na rua da

Carioca n. 53, a° andar. (2783 C)M

PRECISiV-Slv 
de umo moça para arruma-

deira c orna Secca; tu rua Taylor n. 26,
Lapa. (3029 C) S

Juventude
Alexandre

Faz_ com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicações.

Vende-se em todas as perfu-marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

ALUGA-SE 
um bom quarto, com ou sempensão, a mocos do commcrcio: .. rua daCarioca n. 4;, sobraelo. (2C35 E) «U

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Consellicl.

.ro Saraiva n. 21; trata-so na rua da
Quitanda 163. (2804 li) J

A LUGAM-SE a 100$ cada, o «obrado e o
jClarmazein do predio novo i rua SenadorPompeu 101; cliaves na leiteria e trala-sena rua Uruguayana 89, sobrado. (t97cE)S

A I,UGA-SE uma casa, por 87$; na ruaXXllento Lisboa 89, casa 2, Cattete.
(26G0 G) R

ALUGA-SE 
um quarto para moços sol-teiros; na rua doj Inválidos n. 60.
(3063 E) S

RESULTADOS GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGAZINE J I97-J
A LUCA-SL a casa n. 71 da reta 28 do^¦i-Agosto cm Ipanema, com duas salas, 4quarlos, banheiro, cozinha e auintal, chavea

in barbeiro, de Ipanema. (2808 H) J
A I*UGAM'Sl! 3 boiia commodos, na rua

XTUlarroso; trata-se no n. 210. (2836 II) J

ALUGAsSE 
barato, cm Copacabana, o pre-dio da rua Novi> dc Fevereiro. 99, tendo

5 nuartos, c mais commodidadcs'niudernas.
A chave está 110 armazcm perto. Telep. 1726
Sul- (291- II) R

Gonorrhéa
cura-so eni 3 dias com

Injecção Marinho
líua 1 <lo Setembro, 180

ALUGA-SE barato' grande armazém, na
XVavcnida Salvador de Sá 197; tem lua
c força eleclrica para qualquer fabrica; tra-
ta-sc na rua de Catumby 43. (893 J) R

ALUGA-SL 
cm casa de familia, á rua

Aristides Lobo n. 237, magníficos com-
modos q casaca sem 'filhos, cavalheiros ou
senhoras de tratamento c bons costumes; á
rua é servida por el;vcrsas linhas de bondes
dc cc.11 réis c a cnsa, além dc ser muito lim*
pa, dispõe út um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores, trata-se na
mesma cnm o sr. Oliveira.- J

A LUGAM-SE boas casas, novas, na niõ
£±cr'!.a ^..h..?,=,lica Villa Eiigeiiie, i ru.Mariz c Barros

ir.ilius.
n. 259, próprias pura f».

(2Ó14 l) J
ALUGA-SE a casa da rua Gene.•t-Vrnl I!i-uce 11. S70. com -1 quar»tos. 2 salas, cozinha, todas asdemais dependências e crandofluintal. As chaves no n. 285Iratu-so nu rua do Ouvidor 162. h
ALUGA-Sh por 90$. a casa da rua Fran--Í1.CISC0 Eugênio 11. 325; as chaves uon. 327 e trata-se na rua da Quitanda 130

(2356 L) R

A LUGA-SE uma grande e boa casa logar
Xl-saudavcl por S5Ç000, na rua ívevarro, 87,
e por 6o$oou na mesma rua n. 206, uma
outra com bast.iiitcs conimodos, as chaves Ita-
p:ru' 11. 90: trata-se no largo de Catumby,
esquina de Coqueiros, armazém. (2909 J) -R

A LUGA-SE, para aualqucr negocio lim.-ta-po, ti magnífica loja do predio 11. 242 darua Alfândega, (JÔ0, __;> j

ALUCA-.SE 
um ouarto. a casal sem.'-fUlhos 011 a moços solteiros; alugtiol 40S1nu avenida Mcm de Si 15, sobrado.

 (asiiE)-M
A LUGAM-SL os armazéns da rua Ce^Aneral Pedra ns.- 203, 207 e 209, comexcellentes cominodos para família. Chavesna "¦ 2QI. (a-00 E).\I

ALUCAM-SE 
ternos do casaca, sobre-casaca, smokings e claclts; nn rua Vis-condo do Kio llranco a 36. Teleph. C.**[?- (225'K) J

A LUt_A-í>l', a loja da travessa D. Ma-
fi-noel 23, própria para negocio; trata-sea rua Pharoux 12, com o sr. Reis.

CABELLOS
A I7.UGA-SE um bom quarto n u:n ou dois (*6*6 K1 M

-fi-moços do çominercio, ein casa do faaii- A LUGA-SE um.-i boi -ni., dn (:,•..„,„ „nmlia; na rua General Caldwell n ,68, so- SffiKiá^
oraJO-  (3a.M n) do andar, onde sc trata, (2814 1?) j

A LUGA-SE um lindo commodo, com vis--íXtii para o mar. com ou sem mobília; na A LUG.A-SE a casa. da nín 1. .r.xua Cassiano 47. Gloria. (263, G) M utücellos l. 10? Junto á Avenfdã
Atlântica, com S quartos, 2 salas,copa, despensa, et. o quintal,tem alciinia mobilia o pôde ser
vista a qualquer hora. Aluguelmensal 420$000. Aluíra-se tam-bem a casa da rua Guimarães Cai-

A^Ç.A,'*"!V o Prcdio n. 20.A da travessaelo Oliveira; chaves i rua Real Grande-za 292; trala-se á av; Rio Branco 128, sob.,Langloy _. t. (I/71 (jjj

ALUGA-SE 
uma boa casa, á rua D. M.Ciatla SI -( ialasf í nunrVns nnVün. «•3 quartos, porfeo, etc.

(2646 G) R

ALUGAM-SL casas, n 13"$ e 150$; 3 e
4 quartos, 2 salas, grande quintal; Cat-'"•* 214, (2O6Í G) R

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Carlota n.

.77; «8 chaves estio no armazém da es-g»"1»- (1680 G) J
A LUGASE cm um primeiro andar, uma-Cl-boa sala c quarto do frente; na ruaUruguayana 123. (j035 gj _
A LUGA-Sh, uma boa casa. com 2 quar--Ç^-tos. 2 salas, cozinha, auintal e mais ele-Dimlcncias. extenso terreno o muita agua,por 65$; a nua Cardoso Júnior 274, Larau.leiras; trata-se 110 13. (2C,0 C) M

BRA^ÇOS üoam pretos progressivamente com n AGUA INDIANA, nrodu-cto sciontiflco, o molhoi- parn dnr a cot' proRressivamonte quo o melhor
i.Z?oo0ma *!,0 dar- a °",r nos Cílb8--us. nio mancha, n.lo 6 tintura - Vidro
nt?°«'pnTPv?mí. .rria?' Ehr"-n;,!l0Ías 8 porfumarias. Deposito: HUA SETEDt, SErEMUllü Cl. Casa Hubor. S 30l->

PRECISA-SE 
de um professor de fran-

cczj para dar lições praticas desse
idioma. Prefere-se quo seja de origem 353. Lxi  .... -, _,....

geso que seja asseiada o dê provas ele franceza c resida n:i3 pro.iimidadcs; rua
sua condueta. (2795 A) M elo Hmnaytá n. 12G. (2898 D) K

ÁLUGAM-Slv duas boas salas, juntas ouseparadas, para mocos solteiros ou se-
nhor do fino trato; i rua Frei Caneca 26,
sebrado. (2818 E)

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
PKI.CISA-Sl. 

de uma cozinheira, cozi-nhiiiido o trivial, para casa de uracasal sem fillios, na rim Barão Guaratiba
íi. 35 — Cattcte. (274O B) S

1JRECISA-SE 
dc uma creada para co-. zinhar o mais serviços, na avenidaRio Branco 11, 213, 2° andar. (292113) R

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A LUGA-SE o armazém o sobra-

4* do da rua Francisco Ilelisurio
n. 60, antiga dos Arcos. Trata-so
ua praça 15 do Novembro. 34.

M 2761

1JRECISA-SE 
de uma perfeita coiinhci-rc, para casa dr: pequena familia detratamento; na rua Mariz c Barros, 214,Nã. dorme no alaguei. (2865 B) lí

1JRECISA.SE 
de :m:a creada para cozi-. nhar e mais serviços; â rua elos «In-tiradas 11, 132. (2815 B) n

A LUGA-Sfi uma cozinheira para o trevinl, sobrado'.'
íyrua do Lattcto it, 208. Telephone Ccntrul«•184. (2800 B) J

ÍÍ!H!:'iHK':BF:iÍ!:Íl!;;KKIlLiHÍaf!M:,fH'riã.
b AO LEVANTAR. , . TOMAI- í
§ UM PEQUENO CALIX DE |S Guunmesia I

ALUGA-SE 
o graude salão corrido t°

andar na av. Rio Branco 11. 129, Café
S. Paulo; trata-se no mesmo. 2760 E) M

ALUGA-SE 
um segundo pavimento, ten-

do bom terna.o agua e gaz; na praçaGonçalves Dias, n. 5, sobrado (2618. E) M

ALUGA-Sl! 
em casa de familia um com-

modo com ou sem mobilia tem todas as
commodidades; a rua dc Santa Luzia, 248,' (.'739 E) M

k„.:.ieffi:te„.,.L-... .-— -. ^iK-CU-ílllllilliHk,

ÍJRJ5CISA-SU 
do uma boa cozinheira

. que durma no aluguel, para casa de-milia estrangeira, pnra traiar na ruuVoluntários da 1'atria 230, (2771 Bj J

ÍJREC1SA-SE 
dc unia perfeita cozinhei-

. ra, cm e\.s.. do familia; quem não cs.tiver cm condições o cxivasado apresen-lar-se, a rua Senador Danus 11. 19,
(2963 Bj J

PUECISA-SE 
ele uma còslnlieira,

cozinheiro; rua da La

ALUGAM-SE, 
em casa de um casal de-cente e sem filhos, dois excellentes

ccmraodos, fiendo um de írente, a outrocsal, em idênticas condições; travessa Cos-
:.; Velho 9, sob., em frente ao Mercado
Novo. (2770 E) M

A 
LUGA-Slí um quarto mobilado, inde*
pendente; ca rua Silva Manoel n. 134.

(=-M7 E) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Barão dc

S. Felix 50, com 2 quartos, uma sala,
despensa, banheiro; tem elcctricidade; alu-
guel 100$. (2800 li) M
ALUGAM-SE por 40$ e 45$ooo quartos.£l.niobilodos; os de 45$, são de freute;

avenida Rio Branco, 57, ¦ 1" andar.
(2788 li) M

ALUGA-SE 
a boa casa n. 159 da rua Ge-

neral Pedra, própria para qualquer ne-

?ocio, 
tendo nos fundos boa moradia para

amilia; 150?.  (2608 li) J

A ILUGA-SK. um 2» andar, na rua do-ÍA-Ouvidor; informações por favor na Toa-llicria liove. ua mesma rua n. 152.
 (29C9 E) J

ALUGA-SE uma bon sala de frente, emcasa ele familia, a casal ou a dois sc-nliores sérios e dá-se pensão á mesa c adomicilio, preço módico; na rua Senador'"antas .19. . (3771 __) j

ALUGAS!;, uma casa, com 4 quartos, para
^¦família de tratamento, entre Senador\ ergueiro e avenida, da Ligação; trata-se nalua henador Vergueiro 219, (2077 G)R

A 
LUGAM-SK pequcna3 moradias dc portas
c jancllas com sala, quarto c cozinha, na

rua Colina, 25. Estacio de ^á. (2843 .1) J

ALUGA-SE 
metade de uma casa muito

limpa por 50$, na rua Leste, 43, casa 2.
Kio Comprido. z (2842 .1) J

A LUGA.SU a casa da rua da Floresta
X3in. 75, Catumby. por S6$, com 2 salas,
2 quartos, auintal e lu« electrica; a cha-
ve está no sohrado <la mesma, onde se irata;
esu. pintailq, dc novo. (1550 J) J

. _,,. _,  — 1 A LUGA-SE a casal, parte dc easa comporá 11. Si, com õquartos, 2 salas '-Aniihital e tanque, á rua Gonçalves ss-quarto de banho o bom quintal. iCátumby,  (2610 T) JPreço 3503000 mensaes. Trata- 
~

se a Avenida Rio Branco n. 48.
(J 2807) H

ALUCAM-SE 
boas casa», por preços com-modos, com accommodações para fami. !ba regular, á lua Barroso 67, Villa Minii, «filem pensão, confortáveis aposentos,.-opacauana; as chave, estão 110 n. 73, onde rua Haddock Lobo 412; dá-se refeição a do*____ (301 11) J niiciiio. (3236 K) J

HADDOCK-LOBO E TIJUCA
ALUGAM-SE, 

a preçor, modicoi, com ou
1 '

A 
LUGA.SE, para familia dc tratamento,a esplendida casa n. 71 da rua 19 ele Fe-verciro, com muito bons «posemos; preço,-"•""">- (2603 G) j

A:LUGA-SE uma casa, nor 88$; na rua«£A.Uo Cattete 214; tem granelc quintal.
(2659 G) R

XAROPE DE JUCÁ
DE ALBERTO — Tíl^^F dasUuico lnfallivel na
creanças e adultos, Applicado com
exito em todas as moléstias da
arvore bronchlca.—Vidro 28000.
Em todas as pharmacias e droira-
riaa. Oep. Av. Mcm de Sá, 115.

A 
LUGA-Slv o sobrado da rua do Kiin-
cio n. 65, com tres quartos, duas salas,

e mais dependências; bs chaves C6tâo no
botequim, cm baixo, ie trata-se na ave-
nida Rio Branco n. 102, com David <5- *C.

(2.-S2 li) J

ALUGA-SE 
a um casal ou a dois se-nhores de tratamento, um bom tiuartdcom pensão, mobilia nova o com todo oconforto, em casa dc familia dc tratamento.Rua Julio César n. 66, ao andar (Carmo).

., ^ -. (277a E) J

ALUGA-SE 
o primeiro pavimento do pre-dio da ladeira do Senado, 2», por 125**.

.-—______ (-9-V « R

iÀW3-'-31, d loJ-' <!a rua Primeiro eleItx.Março In. 7 (beceo <dos Barbeiros),«rompia, com mstallaçõcí e habite-se parabotequim. ¦_. (;n.,5 jjj jj

ALUGAM-SE magníficas casas, a i.oj,-fl.çoi|i installação electrica, na AvenidaU. 1.UIM, na rua - EtiDhrasia Corrêa 41, pro-xuno ao largo do Machado; trata-sc com o
^carregado. (126; G) J
A LUCAM-SE bellissimos commodos na

^respeitável casa da rua Haddock Lobo"'JV__Íci£_f5S__2 ¦'"i: (3°57 K) R
A LUGASE um bom quarto sem mobilia,¦ü-por 30Í. c com mobilia por 45S, cmcasa do uma senhora; na rua Larga 1Ú1,' <""Ja-- (3050 s) é

POQER INVISÍVEL
F-i". T.**. U.**.

Curas magnéticas em distancia e auxilio da mais pode-rosa instituição oceultista norte-americana, cuja representa-
Ção no Brasil eslá autorizada conforme o Diário Official de12 de Maio de 1911. Garante-se melhoria de sorte. Grátis oprospecto da Theozofica. No Instituto Miignotico,rua dn Assem bléu 45, Capital Federal. Paga-se sdDez mil reis, umu vez por anno.

ALUGA-SE por 182. o bonito sobraelo-t*da rua de b. Luiz Gonzaga n. ti.com todas as cejmodidadcs para família détratamento,.grande 'quintal, bondes á porá,etc; a chave esta na loja e ti-ata-se-náraça S.ienz Pefia n. 55, até ás 10 e de*
S í'3 ,•' ,ih0r'13' ?" "a ",a Gonçalves

\)as 
»- "2, das 12 ás Lt. (ajijtfl,) -_

-CXde Barros 11. 18, tendo tres bons quar-tos, duas salas e mais dependências; nschavei estão ua casa 1 e trata-so na avenidaLio llranco 102, com David eS- C.
 .. (2287. I.) n

A LUGA-SK, por 81$. ,-, boa casa IV á rua'-4.Í1J. «\lana n. 11. com 2 amplos nuartos »Brandes salas., inteiramente limpa 
' 

l,o,n quin!tal uz, electrica, iodas os commodidades, lo-
Sl.""iU,WAf?"-dllví? e perl0' bon<l«S de ioons de Aldeia Çatupisla; as chaves estãoro armazém, cm írente, onde rc tra*a

 (1718 D' R

ALUGA-SE 
o predio n. 63 d7Tiia- Viscon.de ile Santa Isabel; chaves no o. Mda mesma rua; trata-se, i av. R,„ BrancS138, sob,, LaiiRley & c. (1774 i,) j

A .'"..V}"8?1! para fam"il* d8 tratamento,
fSU esplendida casa 11. 257 da rua Marize Barros, com magnífico, aposentos; preço
tÍTÜ.2: (2611 ______[fmmmsmmímmmmmmma
Í A'S REFEIÇÕES... |

UM CALIX DE I

1 **uarane8ia 1

XX.
'CAM-SE, 

por 112$ boas-tijl quartos, 2 salas, ele, á rua Januízi
c:í,fe,r?í (1«° Valle; ãs chaves nn píaia d"
S-.::r,..r'stov50 ""• e trata-se na run d»Hospici10 11. 14a. 1» andar.

rua d»
('273 L)S

A LUGA-Sfc, para famlia, n boa casa d*• 1 rí'a , ° ?Ia,t?so "• ' .1 a 15 minutos dnedade, bondes de 100 reis; proço 160Í000.
(2607 L) J

A LLCA-SJ., para família, a boi, easa daXXrua José Clemente n. 47, S. Christovão,logar muito saudável; preço I3o$ooo.
(2601 I.) J

A'fe!i*5i"h?^_,™.,'^r'ide-'^ comniodos limpos, na casa-fXjaodlas; na rua Voluntários dn Pátria I As, 45 da rua 28 de Setembro (Muda daarios dn Pátria
45', a_.pessoas quo não precisem elelavar e cozinhar. (2312 G) R

ALUGA-SE o sobrado da rua da Lana4.#-n. 74; as chaves estão no n. 71; tra-.ta-se na rua Bento Lisboa 81. (3o.)5G)S

A !?UG-'ys,'< o i° andar da rua Sete deXVbetcmbro n. 38; trata-se na loja ou árua dc í>. Pedro n. 74, 1° anefar. '
-__ (2618 E) J

ALUGA-SE 
um 1» andar com bom tia-nheiro, luz electrica; informa-se na rua¦U. ..Manoel n. 30, frente á Caixa Eco-nomica. (,833 E) j

>ao.
rua da Lapa n. 81. Ten-

 _ (3025 B) S

PRECISA-SE 
de cozinheira c lavadei-ra que durma no aluguel, á rua Pin-to (..iiedes 11. no — Muda du Tijuca.

(2741 13) M

pRECISA-SL de tuna boa cozinheira eA que lave tdsutna roujm; rua Salgado/«en.ia n. 35—li)uca. (27._., y, __

fMmjytbMiafl
ALUGA-SIv 

a um casal sem filhos, umaesplendida sala do frente, com ou sempensno; na rua do Ouvidor ti. 22, 2' an-""- (2834 EI- J

Tara vencer difficuldades physlcas e moraes, dominar vossos inimigos,destruir invejas e malefícios, ganhar dinheiro em negócios, ser feliz eraamizades e gozar saúde e bem-estar, compre já um CASAL de PEDRAS
ppVpio ¦ r I>0(le,'0E0 talisman recebido da índia Oriental. — Remetto,GK.^Ilb, informações minuciosas e interessantes a quem enviar 300 réis em
?,, .s 41?'03 do Correio, dentro de carta. — ARISTÓTELES ITÁLIA —
RUA ? SENHOR DOS PASSOS, 98, SOBRADO - CAIXA POSTAL 604RIO. (J 2986)

PRECISA-SE dc uma senhora dc edadepara cozinhar o trivial, c que durnio em casa dos patrões; rua Ur. Cam-£!LJ1 "—j7'.. UbS'-> "-1 M

creIdosTcíeãdãs
meu.na branca«uniu 1.1 annos, parafilhos, para serviços domésticos dc ciía;tiM» Cilicrf 11, 57, casa .1. (290S C) K

riFÍEIjECE-SB unia
V '«ano 1.1 annos, para 11111 casal -.cm

¦pUECJSjl-SE, 
porá uma lamilia que sc

„,r. "I";, v'"'a ,M,n:,s. ú" ""'a creadapara cozinhar c lavar, e duas meninas dcD a 10 annos, paro 10:11a,- conta dc crean-Ç>is. Irata-sc á rua da Lapa n. 103 _
(2806 B) M

ÀdfildS? ,t tnH.'Se0'nodn 
"3-~™ '' ¦ A-^G'VSF' ° a° ant!.". .a ^ua.do, Ou-40

(3oi3 E) R

ALUGA-SE em casa de familia, uma boa«íXsala mululad.i. eom todo o conforto, acavalheiros de tratamento, Av, Passos, 40,sob., em frente ao Thesóuro. (2907 K) li
A UGAM-SE boas casinhas com quintal c«ÍXmuita agua; rua Visconde Sapucahy nu-

1'"° •'">-  (3759 E) S

A 
LUGA-SK um.i boa casaLaruso, na run Barão dc

a na avenida
- S. Feliz 07:trata-so na mesma rua n. 95. (3043E) S

Hotel.

TDRECISA-SE dc uma creada anida ta-¦*¦ Parign, para todo o serviço, nuc sai.oa ler c escrever bem, para caía de umasenhora; rua Larga n. 181, 1" andar.
¦pRECISA-SE 

de 11111 rapaz para cupeiJ. ro o outros serviços, p.,ra casa ele Ia.•11:1a; na rua Dr. Sauimine 11. 52. fracaAflonso Penna. Exigem-sc boas referenc^l  (aSso C) R
T>RECISA'SE para casa dc um casal,•A uma creada pnra lidar com creançac alguns serviços leves; rua 1I.1 Cariocan. 66, sobrado._ (2828 C)3

«im V!,L, L' 0llU0s sc"'Ke*s; rua Fcr.".'i Vianna n. 51, sobrado, (2S3jC)J

J EMGQSJiVERSOS
'ALUGA-SE tuna boa arrumadeira ou co--tXpcira portugueza, paia cosa dc lamiliaele irataincnto; piau de Botafogotelephone 340, Sul. (2753 G) M

A LUGA-SE um copeira e ms serviços,

ALUGAM-SE gabinetes a escriptorios,JTXeora sacadas paro a rua Sen n. o«.esçutna da avenida Rio Branco. (3031 E,i'_i
ALUGA-SE um quarto do frente mobi-Xilado, com todo u confino, por 60S; u*avenida Kio Branco n. 11, :'> andar.

  (3cjS E) S
•iVLl-C.VSi: nm consultório medico, mon«ÍXtado, ço,,, elcctricidade, por 50S; na riSete dc Setembro n. 06 o Anton

XjLrivc3 «.
reformado. 9, o qual foi conioletamente

(3035 S) S
A LUGA-SE o 1» andar da praça Tira-iXdèntca 11. 46, completamento limpo, paralamilia ou consultório medico. IjiS.-jlíJS

ALUGAM-SE 
bous commodos, íi rua doHospicio 11. 294.

A LUGA-SÊ um bom armazcm com qua--tvtro portas; na rua Silva Manoel 41;as chaves estão na mesma rua n. 10.
(2900IÍ). R

ALUGA-SE. 
11:11 quarto cm casa dc fami-ua, rua \ iscondo ltauna ti. nt, casa to.'
(2746 E) *S

A LLGA-SE n casa 11, 9 da rua Bento-tiiLisiioa n. 79; as chaves estão uo 81,.cm tres quartos, duas salas, cozinha, pc-queno quintal c ardim. (3043G.S

A-S\ÍA-E f!?^53 do familia um bom
7TQk"t?¦• r"obtll>do. sem pensão, próximonos banhos de mar. Travessa Marquez doraran3 •"• 

(2832 G) J
A í;Ui?|-''*'SE uma eaIi>. '¦ulcpcndcnte. .....
t^Za,''Z' COm •' ?acad'1s dc frente, à pès-soas do commcrcio;'rua do Cattete n.%13.{37SLG2 s

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

Tijuca); trata-se na niçsma. com d. Beinvin-Ua BaptiBta. ^

ALUGA-SE 
uma sala c quarto de fren-te. Rua Coronel Pedro Alves n. 51,antiga Praia Form (3723 I) R

A «,iTGA-SE por preço barato boa casa^i-coin dois quartos, duas sala3 e bomquintal, na rua Cardoso «Marinho, Praiaíormosa; informa-se nu mesma rua Cardo-so «Marinho n. 7, eseriptorio. (2734 I) M

A LUGA-SE a casa 11. 13. da rua D Ma.Ana Amélia 84, um armazém/150$ trata^ no t.| 9, Casa VII. Villa Vo.andn.
(2919 G) R

A.LUGA-Slv por 100$ a loja da rua ele•ÍXbant Anna n. 216; trata-so na rtia duAlfândega 11. 12. Peixoto & C. (3795!?) J

ALUGA-SE quarto mobilado a 40$, a fa-milia c cavalheiro; na praça Mauá fi;andar. (2977 E) J

LAPA E SANTA THEREZA

(3019 E) S

J«::::i!:!iirii!!«!Sii!:ii!:;ii;:!:«i::;i::::a.::i!:is:*ii|
, AO DEITAR... jg

TOMAE UM CAUX DEM

§ Guaranesia |
ilÉllBilllllÉlilllltliapi!llBlHÍMAHI.Íni !Enl

A LUGA-Slv uma casa com 3 quarlos,^.Xtinia sala, cozinha e quint.il, i rua Pe-tropolis n. 1:2 (avenida), aluguel 6i$oou,imita Jhcreza. (-751 F) M

A LUGASE o predio assobradado eh rua
^mesmârarl^1,.,,,n,t ""' "¦ as <=>«vcs estão
tem Mi a "' 3" da ,:IC5ma "ia. O predio
E- im£ úZ ' "V3,1.03 - ra'lis dependências.U lodo illununado a ga: c luz electrica.

(2910 G) R

ALUGA-SE o sobrado da rua da Harmonia•i*95,*'eom 4 quartos, 2 salas-, cozinha. W.-C.
chuveiro, tanque. luz electrica; trata-se nal0JJ-  (2607 I) M

A LUGA-SE uma litiela sala e quarto, ou•cXqtarto sé, com bella visto, para o mar
Christo.irra_-Í '°iJaS aS c»»»o&S. rua«.Inistovao Colombo 11. 12 nntig.-i Dos dcDezembro, quasi i esquina do Flamcnl-o

(2SS2 (?) R

ALUGA-SIv a casa n. 11 da ladeira elo¦iXCastro, próximo a Riachuelo, predio novo,2 quartos, 2 salas, dependências, c luz ele-cinca, chaves no u. o B., trata-sc r. Gonçal-vcs Dias, 58 das 2 6s 5. (2745 li) b
A LUGA-SE

xXVictra 11.
'7-Li' !-j j tclepliunç sul 11114

sobrado dn rua Menezes
29, por 100$; informações,

(1904E) J

Própria Granado & Fillios
m RUA URUGUYAMA N. 91amsnto g_pande e variadci

DROGAS NOVAS
5£"-edi°9 garantidos

£lLe-?-?!Lbarat-Si;iinios
Balança americana sensível a 1 gramma para pesaremgratuita da nossa fneguezia. ' ' '"

ALUGA-SE 
excellente sala dc frente emesplendida casa de familia, na rua SilvaManoel, 48. (2775 F) M

A -'U(;A-SE o sobrado da rua da Lapa
."• ,"'. c0,u seis quartos, duas salas eniais dependências; tem duas entrada1; aschaves estão na mesma rua n, 67, casa tlefrutas; trata-sc na nveuida Rio llncncon. 102, com David e> C. (2:S5 !¦') J

A LUGA-Slv, em Santa Thereza. por 25$,J_liu.ia saía, a casal 0:1 senhora só; rimr.rmelinda 163. (I!)50 _.-) r

ALUGA-SE n boa casa de dois pavimen.tos, sita à rua Moraes c Valle n. ifi,na Lapa, por 202$: trata-sc A rua S. Pedran. 72, com Costa Broga (i C. (2610 F) 1

A,,'Ul,;„A'S.' n casil da rua D. Marianna.
BoTàfWo*.'-'"'3'5" M "• "7- 

^'g1)00!
A^,V°'iV;S.'': a P"js<ia„de tratamento; bella-«-sala do freute, dr. Corrêa Dutra ti. 25

(2S0.Í G) j

ALUGA-SE, para, família, a boa casa a
• . ? .,0 Christo, com um pequenoquintal, pclo preço de ç*o$. (2602 I) J

ALUGA-SE o armazém ela rua General¦i-Vledra n. 208, próprio oara seccos emolhados, ou botequim, etc; tem accomom.d..çoes para pequena família, coin installaçãoelcctnca ç gaz; trata-se no mesmo, do 1 ás3 horas da tarde.  t^r-, j) j<

ande
negocio; as chaves estão 

"no 
ubrãdõi -*tiStase na avenida Rio Branco 11.

A LUGA-SE o armazcm da rua da S.-i-*-n. 187, nmplo c claro, próprio

A LUGAM-SE, em casa de tratamento, 2X-Lboni quartos, mobilados, com pensão, acasaes icm filhos, senhores e rapazes detruimentos ru» Haddock Lobo 13.
(981 K) J

A LUGA.SE «essa assobradada da ruaXJVjBarSo de Ubá . n. 144, porto da rualladdoclt I,obo, servida por diversos bondesde 100 reis; icm ouatro bons epiartos comjanellas, esplendida banheira esmaltada comaquecedor, fogão econômico c a gaz, trancastm todas as portas; os chaves estão, por fa-vor. no n. 151 da rua Haddock Lobo, et'ata-se na rclojoaria Norris. Assembléa 36,sendo o preço 2(10% mensaes. (2394 K)R

ALUGA-SE 
casa, para casal, por 80$,com installação electrica e fogão o gaz;no travessa D. Mathildcs n. 19, Fabrica dasChitas; as chaves na travessa Magalhães n.¦ 9, em frente, onde se trata. (2568 K) J

A LUGAM-SE boas casas, por 112$. com
Íri-T"0'; 2 salas- etí'-.a rua Mourão

c ,-. •" -íai"11,rzli as chaves na oraiaue a. Utristovão n. 161, e trata-se na ruaelo Hospício 11. 144. 1° andar, (154.; _,) j
A LUl,A-Siv a casa ela rua Dias da Silvo-cl.' 21 (Pedrcgullio), com 2 salas, 3quartos, luz electrica e bom quintal; estápintada de novo; a chave está junln, n. 10,e trata-se ua rua da floresta ti. 75, sobradoL»tu'»by. L) j

ALUGA-SE uma casinha, em ca.-a dc fa«xxniilia; na rua General Argollo n. 0.1.o. Cnrntov5o.  gj,-
(2IÍ73 L) K

ífnndi. 1, c' TPro!c"T|P * P"Ça Argentina,Dendês dc S. Janurano, com comniodidade»para família regular; preço 120Í; as X-
SSv.S-1*0 na vcnda Dmi,ua- ««™-Juranuao.

ALUGA-SE 
o predio novo de sobrado,com boas accommodações para familia tletratamento, 110 prolongamento da rua Mcrize Barros n. 523; trata-se no.n. 514, fimeb rua Baruo do Amazonas. (2615 K)M

David & C.

A LUGA-SE
J-_4ti_I) ;

um so:ão. com grande «ala.„ —„., M„, üu.uu, (.uni crun-íi-o uma alcovn, em casa dr familia. Dartum casal; na rua Dr. Mesquita un o ¦ n7 antiga travessa das Saudaies. (.637 I)S

A Í,LG.\-SE o íiuisniflco predio
£f;d« *•«« Gnvibnlül 60, Muda darijuca com 5 anaitos, salas, cóna,iNtnhciro do agua quente o fria,dispensa, cozinha com foiíão attaz, luz electrica e todas «s com-modldad.es para família do trata-to; para ver c tratar 110 mesmo.

(B 2867) K
A LUGA-Slv boa casa para familia dc tra-Xitamento, u rua Garibaldi 11. C9. onde so

 lra'a- (2868 K) R

POMADA

A'feVGí'Sr° VO*-:,3*** ¦' casa da rua Ba-•KÍ&-.fe..0!?™"1». 1831 trata-se tia ruada Alfandeg'1 "¦ '2. Peixoto c C. (279O G j

ALUGA-SE bom predio na rua GeneralSeveriano, 142. llotafogo. coin excellente,-tccomniodaçõcs para familii •-•"•'-«¦"'"lentes
ctriea, gaz,-ba,,h5rdeagüa'que!ue:fHa,e.cC'

estaonno n, oi c trata-se na má'¦'¦ (27.1S 
G) J

ns chaves
D Marianna.

AílV. V cm c;i3a_, <L' fa!:li,ia- uma boaf^saja, : uma ou duas senhoras, á ruaM&rqucz dc Abrantcs 11. 52 casa V
(2765-G) J

A LUGA-SE, a rua Conde dc Lage n. it,«i.Vuiiia esplendida casa do tres pavimentos,uropna para uma pensão. (2613 E) I

ALUGA-SE uma bella sala, muito bemmobilada, completamente independente, acasal ou cavalheiro ele probidade, em casae.o família; travessa «Murato-i 22. (£.640)M
ALUGA-SE um eiuarto, a moços solteiros

^vou caíal_ sem filhos, Dor 40$: na avenida«Mem de ba 15. (2ÍÍ2 |J) jj

A LUCA-SE o preelio da rua Alice rt. .11
c^ rim-r- P",la.0 c iom!^ dc '"'»com 4 quartos, 2 salas, entrada, despensabanheiro cozinha, e iardim, traU.se no nu-
l!_ÍÍJÍ_l(-'_____  (2763 G) J

A LUGA.SE uma casa á rua Httmavtá nu-
í 

"TiZi0,3, qUaknicr '"'"rmaçuès .JÍepho-¦ie sul 1014, (3948 G) J
A LUGAJf-SI, 2 bons quartos um grande

1.1.. iiiüu n. 23, perto dos banhos dc marno Flamengo (Cattete). (2975 (!) I

I IIll
A LUGAM-Slv as casas novas, de doisxx.indare., da rna Nery Pinheiro ns. 36

JL4.0 .', a r".a -dc S- r-^P"!''" 320, comboas accommodações parn familia; as cha-ves estao nas mesmas e trata-se tia avenidaRio. Branco ,102, coa, Parida- ,ç. (22S1DJ
A LUGAM.SE, nitiiio barato, as boi« c».-Asas ela ladeira João Homem ns! 67 . 7?com magníficos terraços; a cliavc está no 65.

(2612 I) J

Fortalece a raiz do ca- |bello e elimina a caspa 1
GA.S-A. CIMO |

OÜVIDOH, 183 |¦_nn

¦O.snbciido encerar, dando trança de bomcomportamento; n» rua llcnio Lisboa 21
___740 O .M

OFFERECE-SE 
uma moça para cos'cm ca<:i de tratamento; da infotm

A I.e.OAMifif*; ca/» i.\. ..i.'-.\i-T)r, c_!<iii:ir-5, ^ casal, e s.-i".ts a 4 T i*.* wi cr-rinioços, eo::, luz electrica, a 3 ?. 40$ «? i Ai^ntda ilíirS'^ ,1 cfm <*nã_i na
c 4S»; Tobias U.irre.o ns. 74 V (, Xvun- trZÔo ° "VM ^ilaüarci «- O, so-
eb das Palmeiras; tudo reformado de novo. (,'ÚS «O S

ções de sju condueta
Barros n. t\22. ruu Miiiz e

(••50*1 S) J

PRECISA-SE 
de ui

pcira e írrutuad
Russoll n; 41,

uma creada para co.c;ra; ,:1 ladeira ilo
(244=C) M

de uma
PRECISA-SEdeira c co;
confiança e activa; im:
tle CamScs n. 3S, loja.

pcrlciia arruma-
*da :

á rua Luiz
(3798 Cl M

PRECISA.SE 
do ut

obra dc senhora, qü
Eopaíciro jíara

. que trabalhe na ban*
ca e go balcão (no corteJ, para «Jar tm*
cio a um pequeno fabrico, que tem tam-
bem varejo; Üaddock Lobo 73. (.-;S*i))M

PRECISA-SE 
elo uma perfeita corpi-

nheira c uma perfeita _ saietra, que
saibam armar, e de boas ajudante?, mm*
to babeis. Só servem pessoas que tenham
irande pratica dc bóaa oíficinaí; na run
J de Setembro 11. 132. Madame Eliciie.

(.',-79 U) «'I

de
(2.111 K) It

ALUCA-SE. casa família rodeada jardim,-fTXuma tortuosa paia mobilada o um com-n.jd.i. barato; iclepho.ne. luz electrici; Ke-zeuJe 19S, esquina Kiacliuclo. (2043 lv)J
A LUGA-SE a loja do predio n. 2.-7 da¦i-Vrua General Câmara, próprio para nc-

cocio e moradia; as chaves e-tão uo bo-itquim ju:::o; trata-sc na avínida Riollranco n. ,02, com -David & C. C2.-8.|E)j

com
89

A LUGAM-SE as lojcs do rrcelio 172 da•fXr.ia dj Lavradio, próprio para negocioe bastante clero c arejado; as cliavci es-tao na pbamiacta junto c trata-se na ove-niJa K:o Uraiica n. 102, com David & C.
_ H2S3 E) I

ALUGA-SE por 300$ uma garage c<duas casas, na rua João Caetano 1a 199; trata-se na rua do Lavradio 131
(4783 E) 

'll

and.ir da rua
 .-•" .-¦¦¦¦' - " "*> quartos, amplasala e dependências; trata-sc 110 mesmo;preço t3o$, (l,go i:) j

A LUGA-Slv parte do 1».ra.bj.clie. 11. 11, com 2 bons

leLUCA-SE tini bom quarto.aco in pc-.isão, na rua "
32, a casal 0:1 a cavalheiro

mobiládoi
dc tratamento*

(312C, S) s
ALIGA-SK o ontinio in-cilio da¦raitrnviessii Jlut-íitoi-i -1», com ox-

ccllcntòs :it'coinitiotlacõcs paru fa-milia dc anuído Iratniiiciito. Acha-SO aborto lias S ás 5 da tardo.
(J aS15) F

VLUGA-SE 
o sobrado da rua da Lapa nu-mero 87, p,*r 200S000 com 3 quarlos. 2sa as, cozinha, banheiro; in-ormaçães, tele-

plionc, sul 1014. (2$zi V) J
A I.UGA-SK cm 0^3 dc familia francozu,Xiiim iiuario mobilado sni 45$, rua da Lapa"• 37. (2S08 !¦') J

A |,'.'J('.A-S^ nara um casai a loja elo pre-
rm). com duas salas. «„, quarto coíinha,«•."-<; o um terraço, pintada e forrada dè«vo, con, lu*. eleclrica ga-, está abertohoras da manhã. (,014 G) S

âLUGA.SE 
em casa de família, unia sala

de fronte n casal ou moços do comnier-
do Reacnde, 74, sob. (10:2 !•') S

ALUGA-SE uma sala ou gabinete. Iu-¦íAouiosamcntc mobilada, a um senhor oua casal sem filhos; para vefte tratar, ruaRiachuelo 11. 195. (;5(j7 gj j

A ^UG^"SI* ° "brado da travessa elas«raPartillus 10; eis cliaves eslão na ruailar.-.o e.e b. Pelix fo, c trata-sc «a rua São"___.' conl ''""«ru. (25?6 E3 M
A5f ^ JSla^J^ rSiAfíe"^1' ' ^
uc.e. rodeados de lancllas, com agua eu-'canada, própria para eseriptorio 0:1 cônsul-t"'.o; a chave na nliannacia, (2e;*F)j

PRECISA-SE 
de uma arruniodeira e co-

pcira; na rua Pinto Guedes n. 110—
Muda do Tijuca. (2742 C) M

?RECISA-SE de bois corpiniiciras e
íjiciras; rua lia Aíscmblca n. 69.

,U3i7 LI) J

ALUGA-SE o predio 11. 79 da rua dosraourives, própria para nesocio e mora-!ia; os chaves MtSn nr\ n Xi m *f-»«0.«nestão no n. Üi e trata-suna avenida Rio Branca n. 102, com !Ãi-•í'1 & '¦'¦ {______ j)
b.a casinha com todas as

_am duas salas, quarto,cozinha e Quintal, por 70Ç c outrai maio-rrs, por 915 c io:S; r.s chaves na ruaD. Fclurtüa i;o, açoague. (i?4'i E) S

A LUGA-SE
AçejmmodiJades.

um _;»
a mc:.v

. -ndar, coin sala, quarto,cozinha, banheiro c luz, para ura outro ca-sal ou senhoras, por 7..$; rua Th.on!iiloO.tu.n 2j. (2570 F.) )

XXsem nulos
uiila sala de frente a casalws ou pessoa de respeito, mobi-lado ou 11.10, com pcus-ij, cozinha dirigidapc.j dona da casa; na rua Uruguayana 202,

(2712 M) Esobrado.

ALUGA-SL 
uma espaçosa sala c um quer-

, tol d<-. fr,cut- Círa saeadas (sete), muitoocm localizada c própria nara um gabinetedentista, para ver e> tratar a rua MarechalFlonaao n, .

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGAM-SL quartos e saias, com ott
sem moveis, boa pensão, esplendida vista

para o mar; rua do Cattee n. t, Cloria.
(2647 G) R

ate us ij

A r.Ufí.l-SE o osplcndido nredio
1 ,''"'!..¦''"•¦'"i.ioiras 11. :!5S; osláaoi-rlo. rrntn.se á rua do Hospicio'lU»-..sobrado. (J 2S01) G

A LUGAM-SE espaçosos aposentos, saia c-ra-quarto ou separado n casal de tra'a-mento. ou cavalheiros, indpeudcntcs, comjancllas para parque, muito bem mobilados,-''ni Uu electrica, telephone banho quentelia dó primeira nr*
Gloria. (3o:Si",) S

Aí£ _'St Z'm b,oa cr,r'a n-1" familia,
Ciuih-, n3 í»3''103- b0in <1UÍ'!!a!' •u''* ut>
^_a-Il__ÍÍ___ (3023 D S
A LUGA-SE por preço baratissimo, o gran-¦ÇXdc sobrado da rua ela Gamboa, 137. e o

Ire' ^\aJrmmm ""P"0 P"a qualquoV ne-src.o , cr 110 mesmo c tratar á rua São José
.I-_\__._ (2S30 1) J
n&BBlÉlBIlliligiMiiBiiiJiiiiii

CZAR Bn
I Guaranesia ¦

E' PROLONGAR A FIDA |
™:^B;;:a:;;iR;;i«ra;;ifl^iBKiiB;gíii;iila;,3ái

ALUÇA-SU 
um-boni eseriptorio. com q*ia-tro i.inellas ele 1 rente onra á rua ViscondeInhaúma, rua da Quitanda 11. 178: trata-sc

_'0__c''1"-'' (2S13 1) J

A LUGA.SE, em casa de familia, um bom«rac arrjado quarto, com ou sem mobiliae com pensão; nã rua <lc S. Francisco-\avicr n. 37, pro.timo á Hadelock Lobo,esquina do largo da Scgunda-Fcira.
(2707 K) M

projuua. com o >r.
 (3C..5 L) R

Aí'ECAi8Eia .cas? í1- 11 <•» rna Araujo
jff-Lima, bonde do Andarahy, com tres quar.
ln^tM -\fhs- ??Pa'. despensa, banheiro .cozinha, Iluminada. á luz electrica, coraporão habitavcl e quintal murado; as chavesestao no 11 71; trata-se com o sr. Leon. riu»Municipal n. 28. eseriptorio. ,66.j) K
A LUGAM-SE aa casas dn rna

fM). Maria 71(Aldeia Onmplsta),transversal a raa Pereira Nuncf.novas, cora dois quartos, duaasalas, cozinha, banheiro e tanqueno lavagem, todos os comniodosilluminados a luz electrica. Aachaves no local. Trata-se nn ruaGonçalves Dias 31, próximo d«cidade, a poucos passos dos bon-des de Aldeia Carnpista, cuja pas-SBiícm em duas secções é do 20Oréis. Alugueis tOOS o DOS000. __
A LUGAM-SE muito ora conta as*nMcas«s da rua Josó Vicento ns.»2 o 96 (Andarahy). As cliavesna venda ao lado 02-A. (112872) L
A (LUGA-SK por 00$ a casa da run Cha--íXvcs 'haria 11. 21-II; trata-se na rua daAlfândega 11. ^2, Peixoto & C. (27Ü7L) J
A LUGA-SE a casn da rua Senador Soa-

vvvur í^olonsamcnto da dos Artistas,
, , í (Aldeia Lampista), com duas sa-as, dois quartos, desiieusa, jardim e quin-tal. Aluguel 90$, As chaves estão 110 pre-"'° a° 'ado. (,-91 ij J

AI,'UÜ'Vr'?..': dua3 ca£a3 "a rua Tbeo-«oro da 'bilva 11. 412-B c 4t2-A, tendoa .primeira duas grandes salas, tres gtiurtos,salas, cozinha, banheiro com agua quente,te, entrada nobre, jardim c porão habitu-vel; o a, segunda com tres quartos, duaasalas, cozinha, banheiro com aqua quente,quintal ç jaielim. 'l\imbcm se vende espe-rando olgiim dinheiro. Trata-sc do fronte110 "• •'--• (2971 D J

A LUCA-SI. o casa da rua Conde de.
í"»,- 1!"il?. ",' •"'• cc'" ci"co íuartos e
porão habitavcl; n3 chaves estão no açou-gue, trata-se na rua Moura Urito n. ío.

(28S1 K) R

A íjUGA-SE por 70S a casa da rua General
^a-Koca, 67 IV; trata-se ua rua da Alfan-nega n. 13. Peixoto e C, (2794 K) J

\ í:yGASE a casa da Estrada Velha daJ-Aiijuca n«- 291, as chaves 110 n. 300.
(í3o6 K) J

A LUGA-SE uma sala de frente cm casa4T_de máximo respeito, dispondo dc banhei,r.,. e elcctricidade, á rua Radcmackcr, 11. 47«^euela ela Tijuca. (28SS K) 1-1

ntc e Cin-
da São

A LUGA-SF o predio da rua Vin-çvvco do «Março 11. 10 (CampoUirtstovao), com duas salas, cinco magniticos quarto., copa, quarto dc banho e co-zinha. rata-sc na rua dc S. Luiz Durão"- '2. onde estão as chaves. (2772L) J,
A LUGA-Slv uma boa casa com quatr»

^.xqtt-irtos, todos com janellas; ua rua dei.tuz ilarbosa 11. 45; as chaves estão no io«.
«'tf* M J

ALUGAM-SE. 
.. rua HadJocIt Lobo. 432,bons aposentos, com ou sem pensão, coa-se comida a domicilio; lia bons quartos a

___- 2750 K) S

A LU GA-SE metade de uma casa á umXXcasal com direito a todas as cominodi-" a casa tem muita ag-a. c bom quin.

, . — - "•• "¦«( n.i-1'jnun; I-.U.UU IjUCe trio, local alto, cozinha dé primeira"""¦ Una Taylor 26. ''' -

A LUGAM-SE salas para cavilhelrcxxtiustos; na rua do Cattete ti. 9}. fo-bÜ_- (ar5a G) S

riis-

ALUGA-SE, cm cosa de família, espaço-
Z- o c um fluarto; na rua elo Cat-ie«o n. 287, proiirao aos banhos de mar,

U-f*. G) S

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LÉBLON

A LUGA-SE por 40? um quarto mobiladoxVcom clcetricidadc cm casa dc familia
franceza, Hua Corrêa' Dutra, ,i.

(2S12 G) M
«e_\U.e_.A-Stv por 50$ uni quarto mobilado-ilcin casa dc familia. Kua Voluntários
dl Pátria 11. 439. (,-Sij G) M

A 
LUGAM-SE magníficas casas, a njj,ua coufo.rtavcl avenida BcIU Vista, na»"a jvuiihrasia Corrêa 42. próximo ao largoe.o .Mac^aio; trata-se com o encarregado.

(1261 G) J
A.LUGA-SK, em casa de familia, próximo-fi..ios banhos de mar, um coinmodo dc

A LUGA-SE. para família, a boa casa n.2-^-^0 da rua Fitrquun Werncck. em Copa-cebana, pelo preço mensal do i8o$ooo.
_ (2604 H) J
A LUGAM-SE em casa de um cn--**«sa] 2 aposentos com ianellus,loaar saudável, perto do bonde emar: para ver e tratar na rua 20ue .Novembro 124. Ipanema.

(A 3S29) H

si, assobradada, rua Sarah 11. 
"39. 

(274S) 1 S

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

A LUCAM-SE quartos na nta Bomfim
.Jrn- 9S'« tem- nn,íta °Sua « muito ter-""". a 20», 23». 30Ç e 35Í000. (2758L) J
A-LUGA-SE por 70$ a casa n. 150 dã•f-vrita .Matto Grosso, com bons commo-dos (próximo ao largo da Cancela).

(2901 4) K

¦f*-Barüo de S. Francisco Filho 113. ie 17e '°- " ta 'v"»e do -Magalhães. (cS^tÚt

A LUGA-SE, por ijoí. um boa casa as-Xisobradada, com 4 nuarlos, áreas, quintal,
AJ.UGAM.SE a ,,$. WZVordZÍ^, Íond^Cd^ooetC;k;!tíf raUa006ener,l|l-,í.Sr„?.
^'íssoSr/asTo^sT 'iíÜTrat "' ^ » ^ Bli«" 4™W
tados e forradas ele novo, na rua Frei Ca- u 49 -) K

sTn.2W'm'Se 
°a aVC"Ída 

t''-?od0I) 
dS 

A^GA'S,E 2',preili0 '•- ^' J» rua VisU'}° I} *>,-P-cond.c de Silva, tendo dois quartos

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

salas, co: quarto
,.,,..., - banheiro e bom quin-uu, as cliaves estao 1:0 n. 46 e trata-sena avenida Rio Dra*,co n. ,02, con, Da-"u 

__ 
C- (22.3 L) J

A '.„í; ' a c,'lsa "_,. f* da r'-'a dos
Barros, com todos os commodos para fam"
mesma 

'ITT%a° •V**?'» »"^S
,;.:„«• ¦ "¦ '1J- irata-se com 0 nro-
T-Ienlíò., 

;' "¦"r.*^15 ,I-a''a»iciras n. 2il
_________ 2.-79 Central. («3;6 jy jj

trata-se no u.^T ^^^^4

'"-0- "- ''3- 
Çharutarla Cubana. (289Ç.DI.

AifP??^?13 a oa.'n n- I2 da rua MiRUel(ii.de 1-nas, com duas. sidas, cinco quarto».

A?'!íCA'SI';oa ci? "• 5 Ja rua de Sanla-«.1.11120 n. 81, Maracanã; as chaves eslão
et:.,!,? li 

*; tcm (.lois,'íuartos, uma sala.
i riT.-ircn- í. . í u "Si Pequeno quintal; trata-se na nvc_* LUGAM-SE, por 5o$ mensaes. uma sala uida Rio ISrâuco n, 102, com David ÔC

(22S0 I.) j
.£—c, quarto de frente, a pessoa decente,com installação eleclrica e entrada indepen. ,dente; na travessa Navarro n. 52, ltapirtj.' A LUGAM-SE casas n

banheiro, cozinha eenúauiT\ZeZda Alfândega n. 10, i-> anelar
sc ua rua

(2983 L) J
A LUGA.SE uma casa de¦ülas c cozinha.

1 "" " \t ;; / a -¦¦_-.... ¦—-na novas com duas ra*(2520 J) M XXlas, dois bons quartos, quintal, ba-
A LUG.VSE «> sala, na rua do çidad., enfada ^de^ndente' etf-' rfT

(913 D Jdaele c Rrande quintal, toda forreula c pin-'¦üÍa de "ovo- 0.1. 
U -j ALUGA-SE uma com pequena,-. «ÍXna rua Lopes Souza 11. 14. _. Chri'

ALUGA-SE, para familia de tratamento,
^•Va esplendida caía n. 8.18 da rua N. S.dc t.opaeabana, com magníficos aposentos ;preço 353$. (.„., H) J

, .rente, ct.ui nu sc(23u 1;; J i Msrtins, 14S. . pensão; na rua Silveira
(2Í99 C)M

A LUGA.SE uma casa confortável, comXi.cran.lc terreno, nor 110$, e outra, ine-nor, p.r ejoí; travessa Margarida 44, Co-
pacabana; trata-so na ir.esu-.a ou no arma-zem do sr. Abilio, esquina da rua Barroso.

(1933 H) Ií

ALUGA-SE 
o andar terreo do predio tovão.rua do Cunha n. 11, tendo duas espa-cosas salas, tres quartos e mais dependeu- t LUGA.SEcias precisas; as chaves estão na pharmacia «f-Pcrcirela esquina da rua de Catumby; tra:a-5c eom do ~

Jacobina, na avenida Rio Branco ni° cudar, elas 2 ás a horas,

por 60$;
-liris*

(2481 I.) M

103.
Pereim .7. Vin, •? e a casa da rua
ROS.lt s_ AImcl<Ia 3-: 'rata-se na rua
TZT "• (2437 Ll 1

A LUGA-SE uma pequena casa,
____J *J-U,:A''r"SK boa, casas á rua Fta S1%«S^t«ii-i •,* y—i--.\...i+ -.-3ti| 1

i—pequena família, lojar muilo saudável quartos e ,,„;, a.^7„ ,"""• """¦" ¦*?•'
e muita, larcueca; traves-ia do «Navarro 25, hs, aMa.ro m,-í^P- 'lclcac'a?' c?m duas
antigo; i:ifor:na-se r.a rua Itapirú 90, vendai
ALUGA-SE n casa n. 1 da Villa «Maria,-iXsit.. a rua Gonçalves n. 40 A. com duass-ilas, 2 quarlos, arca coberta, quinai, instai-lnçao electnca, etc. chaves na cas.i 4. PreçoSoSaoo. (--oo j) s

t-ndo ti, ? r'rl0,3 e ma,s dependências
ru. Fr,„r;.,-.QrimaU' p;ira VK e tra»r na
e I22$000. (¦76.1 I.) S

c na rua Senhor dos Passos' .'- Miguel

quartos, 3 ss-cm oçMucim arca, etc, por
raia
co ia
rala-

16, com a

_r„tf, _ -»#-..¦¦ uu-juciia arca clc tfoSooo. na rua José Clemente n 8. preS. Christovão), «referimos familia c
li ,. ,?üta!' ou,"T»° "lulmi,. 'tra

(27.V, D S

AínH lSEr P"-r '^ a casa ín r'-'a Du-
VhZ, -. i?v}axlai b"' "9' "° Boulcvanl
Ias tro, '° .de Sw-yb™. com duas sa-as. tres quartos., eoainba, baniu iro, temlu.: eleclrica e quintal. (2831 LI|J

SUBURBIOS
ALUGA-SE em írente t estação de D.¦j^-Ularo í rua Dr. Frontin. n. 75, um»loia, para barbeiro 011 qualquer negocioom habitação e casinhas nos fundos dí8$, 20$. yíooo, c na frente de lUt40* measaes; trata-se na mesma co*.:, o sr.La"'J'Jo- (2731 M) Jí

Â;*V'!'r-' Para fomilia. a casa tt, 14 da*Xru. Felix _., Cunha n, 112. lojar sau-(tevel; preço tco?. atoí L™

A LUGA-SE unia casa com dois quartel
cT\ Z"-^' Iuz c n«ui»-al ou vende-ncomo te combinar; na Estrada Real 2754.

___t_ M) J

À«Hdn.'S1* 1!rd° *,?aU ou «Pmento comJi.pc.12jo, a Xamiha ou cavalheiro 4*tralcmento; ru. Machado de Assis 5.fui: if. 1

*!£¦,¦¦;¦*.¦
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CORRETO DlC MANHA — Terça-feira, 16 (tc Maio. cio 1010
lí-

¦ ¦--  9

IÍÍMÊê$Fm 

m\\ /•% »¦ ¦¦ ¦»jiiijiijiMiMMM1-MMMhuMy^^ "^BRANCO, 1,50 largura metro £
¦'^^píÊSl -lv. ° LmVjy 00 Guardanapos grandes para mesa | Grande sortiménto de vestidinhos wá»»^ "IjpR^RA !«i

4S5O0, 5§500, 6§KJOO, 79800, 8$800

CRETONE INGLEZ PARA LENÇOL
Bastante largo — Metro 1§480

„eça» MO RINS 300
Kouxinol . . 7S900|Condor ... 16$800
Adelia .... 11S500 Sportman.. 14$800
Lnzitnno ... 13S500; Cambraiaffi,a12$800

Guardanapos grandes para mesa
Adaraascado

1[4 dúzia 1$1, 197, 3pk

LENHOS PRANCEZES

d 1[4 tluzia $700, 1Í000, lgSOO, 1#S00

Grande sortiménto de vestidinhos e
toucas para meninas

Toucas
a começar de' 7$800 rs.

a começar de

2$600 rs.

Grande sortiménto de aventaes parameninas desde l$200
'WSfSSA.....*-.**»

Uma camisa de Trioot com punhos e
collarinho por 2S500

2.4SO dúzias cie collarinlios c pu-
nhoa cie linlio para liquidar

COLLARINBOS
3 por 21»,

PUNtfOS
3 pares 3|̂5oo

GRANDE S0ETIOTT0D2 BLUS\S E MOTÈSS
Blusas

a começar de
1$600

Mafinées
a começar de

6*800

DÚZIAS DE
MEIAS

HOMENS PAR SEMORAS PAR

600 rs. 800 rs.
CREANÇA PAR

400 rs.
470 Costumes para meninos a começar de Costumes DoEman oôr e branco desde

PERFUMARIAS
EXTRA CTOS - Saldo $700

¦h Jichy (lrancoz) .... 1S900
XiOÇOES sbrtitlas #9i)0,18100 e. . . ISSOOJSuspensorios americanos presidente . 19000

SUSPENSORIOS
Suspensorios imitação Gnyot . . 1STO0

Pó tle arroz, caixa #400, 9600, 19200 e
Pasta para dentes, \%, lflSOO, 19500 o
JBltlLIlANTlNA, J800, 1*100e .

19800
19000
19500

Suspensorios súissos soda

Suspensorios para menino

4,*0^3
1

JsTlfc %kM mTm» p»«s* f;

2S600

S500

GRAVATAS
Principe Galles Foulard •
Gorgürão —Novidade . ,
Regadas com molia .
Regente Foulard com pinta
Coquelin Moussellinc

ClfflPINHOS, CALÇAS E SAÍAS PARA SENHORAS
Um corpinho finíssimo . l<j.">oo
Uma calça com bordado . . 3$9oo
Uma saia «-om bello bordado. . í>S7oo> linissima o betla iita. . CySoo

CAMISAS E CEBOULAS
Uma camisa im>useline cor . . 3£3oo» » Peito fu.-tão . t 2poo» » lVito llnbo . : 5,s9oo
Uma Coioulu de zephir por. . l$5oo

§500 1[4 dúzia Ccroulas cozdc Fustão 0?5oo

$900
ÍIOO
#100
$600

BRO - i e ra
fBSBÊHSe&Zâ&m^^ "^ mKsamm -

AMJGA-SE por 70$ a cisa, cora. dois
nuartos, (liras salas, quintal o jardim
ma 11. 1'raneieca ti. 7 (Cntntçii )i "
•cs uo n. 2<>. onde se traia. (¦¦»il) 01

líom Quartinho^ no
;i e entrada íi

rua liarbõsa da Sitta n.
A UTA-SE ran ..-. .... . .,

XXráo com janclla « entrada independeu-

<;ão do Riachuclo'* (-'33-
2, esla-

5ll) U
doA 1,\.'GAM-SE dois prédios acalr.d

XXconslriilr. sendo nm para negocio-, na
nia Maria Luiza ns. 73 o ;:.. 1:,;ici;t.c'9
'Matto. Aiuitucl iooSooo. (2711 li)."

/» tíJGA-SE o predii dn rua Eulitia n. o
-iA.í.\le,-.n. cora tres bons quartos, duas
salas,/coJinlia. «lisoensa latrina, bom quinr
tal. e''.c; bondes á uorla; ver o Iratar, a
ru» Tenente fosta &  (,s-l- M) 3

IIÍG.VSK a casa da rua Duque Estra-
: r.S, Meyer

(=050 M) K

A I,UG.V5
Alia M«:.
Trata-se na rua Minas

A UT.A-SI.
A \ di". dl ocamuna u. sj; aa

omle sa trata
es ii.i rua

(-'5.13 )

VI.UGA-Sli 
bea ciía nova com dois

Qutirtos, duas salas, coziuha, bom quin-
i„i t* toilaa as ooíumodidatlea, por Co$ e
i'it'.r<t nituor i>or 50$; na run Viuva Cláudio
:i. 2S0, Ki»cliiie<o. (1S47 Ml S

A r,UGA-SR o predio da ma lK^ns?ú, em
rXCaseadimt. com quatro quartos, duas sa*
1.-, co7,h»lía» dispensa, ÍOfrSo econômico, com
* i.i. taiiijur, aiína encanada, W.-C. no cc»;
t¦¦¦> dr. uma grande chácara, 06j6 ADS

A l,KGA'SE, em Merlty, uma casa para
rSincgocio, servindo para pliarmacia, bar*
bearia, botequim ou deposito; tem accommo-
ilações para familia; ver e tratar, com Cor-
rea e Lomba, defronte i eslação; preço
b-,t meusies. (1(185 M) J

A l.l'1'..VSIJ, a casa bastante confortável
Ada rua Cat'.didu,7r«»jcÍQ.. "• 3^0, em
.'(acáiepaRiiá: vir é' Iratar na h-.esuva. (M)

• A I.UGA-SE «ma caaa para familia, cora
i'laj;.!a, luz, bom lerreno plantado; trata-
se nO n-.csmo, daa I! iti 2; na travessa Aran-
jo 11. 15, tres minutou da estação de Ra-
¦nos. (iSoi M) !

ALUGA-SE 
o casa da rua Silva Reno

n. 22; cliavcs & rua Viuva Clniidld
il. 335. Aluguel So$. (2893 M) R

ALUGA-SE 
boa casa com tres quartos,

duas salas, icrrcno 11x66, com fru-
teiras, agua, esgoto, por «5$; na rua litcl-
vinn n. "32, Todos os Santos; chavea na
padaria S. João, na rua José Bonifácio, cs-
quina da llonorio. (2616 M) 'M

ALUGA-RE pordois quartos, c
33$ uma casinha com

. _ duas salas, quinttt!, c
cozinha com bastante agita; na rua Carlos
Gomes ti. 55 (morro do Pinto). (;S:oM)J

AI4UCA-SE 
-para armarinho ou ontrò ne-

gocio, uma caía, cm frente íi estaçãodo Rlaclitielo; ver c tratar ua rua n. Anna'Ncry S'8S. (285; •!!) II

lifliilRSiiniHlliliBliHili^iiiMtiiinilf

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

(^üMi'RA-SE 
uma casa até ,|o:coo$, 110

J bóulevard 28 de Setembro, ou. rua
S. Francisco Xavier. Cartas com infor-
maçõea para cita redacção, com as ini-
ciaes '/.. /.. (2055 N") Ií

CHÁCARA 
— Vende-se uma, dc 18,30

por 100 dc fundos, coin todas m qua-
Üih'lcs dc arvores frutíferas c casa com
.1 quartos .li saias, etc, cm _ Todos os
Santos; tratar ;'; rua do líospiciu n. 95,
sob., com Kibciro, das io á i e d:is 2
ás ¦). (2SÓ0 N) R

iiiiaiaiKiiniiiniüBimiiinnHii iBiiUiH"í»!!ieii!i»l
MPESCOBERTA ASS03IBR0SA!...

TÔNICO CAPiNETTEl
(Mocidade dos cabellos)

\7K.\'n;K-S!-: uma e
T bradada, com jard

novíssima, asso*
lim c grande terreno,

tendo 2 quartoa gr-udes, 2 salas, liaiihéirpj
W. C„ cozinha e niais dependericafi, lüz
¦electrica, etc. ú rua das Andorinhas ií. 3"»
Ramos, pur prayo baratissimo. Vendcm-sc
tàhibcm lotes dc terrenos dt: ioXjo, bara-
tissiwos. Trata-se » rua VTÍscondc de Inlia-
uma 78 c 80, con? o sr. Sucena, das 7 ás
o horas da manhã, ou das 5 ás 6 da turde;
ou com o sr, Joioi, nu venda próxima, cin
liamos. (1S2G N) S

PÍTENDEM-SE na rua Erncslo de Soiiüá
T duas casar, novas, com entrada ao lado,

duaa balas, doía quartos, banheiro, \V. C.
dentro dc cisa, luz electrica, tem um pc-
queiio quarto nos fundos; esta rua ú trans-versai á de^ liarão de. Mesquita, próximo do
ponlo ilo UriiRimy; iufonna-íe na rua I.eo-
poldo 19, padaria. (21,22 N) St
\ri;M)L..M-,Síí qualro lotes dc terrenos lia> Avenida Atlântica, .livres e desémba-ruçados, juntos r.o palaccte 11. 90S fazen-do frente para tres ruas. e «111 lote c.-,:uiR.Y;.; eus., :ia prrça Serzedclto Corrêa,Lopacaliana, todo murado c prompto paraser edtfiçado. Preço de oceasiâo; trata-secom o propriclario, á rua N. S. .le Copa-
cabana 11. 555. Os terrenos já têm nlicer.ces c oeinfeitorias. tN"i2oi)J

U
A cura da calvicic, du queda dos cabcllt.s, da caspa, dos r

cabellos brancos c das parasitas que vivem no couro ca- |j
bclludo. i
Cora o uso de 2 vidros obtom-se o resultado satisfatório. 1

g Possuímos milhares de atteslados que confirmam o nosso g
a suecesso de 30 ãnribs. 1
P VIDRO 4Í50OO
f9 Vende-se ms Perfumarias Pharmaeias c Drogarias_ |H

Caixa Postal n. ÍS9 líio tio Janeiro g
:ii;a::ii«!!iiii>:!ii!';::KS^K:ia:siiS^

\I,I;GA-SE 
na !•>. dc ltames. Imãs ca-

?:ii para moradia dt pequenas famílias
iiltiseis dc 50$ a ?o$. cem carta de 11-
nuca; lrata-sc no mesmo losar na "\n!a
.Andorinha-,, onde estão ai chaves.

(70S M) R

A l.CGAM SU ns predios da rua
iVd " r.aião

Lde Hom Ketiro enlre os ns. 11.5 e H7.
do ns. 9 c iS, com bons commodos c
MUiútali ís chaves eslão «a padaria n. 156
e trata-se «ia rua do llospicio n. Ml.
librado, fiador firma comnicrch!. Aluguel,
l-iSi^n. (iwr M)K

A MJCAM.SU or. predios da rua liarão dc
f.VIIoin Ketiro ns. 107 e 119. com boas
nuartos e grande iiiiiiilal. Aluguel, i,]2$;
.,, ch:vcs na padaria n. i.-,ó e trata-se 11.1
rua do llospicio n. 14.1. sobrado, das 10
íu 2, fiador, firma conmiercial. (iOjí"M) K

i l.Cl'. \M Sli casas
r.Vcora dois nuartos,•ivi.M. AtuRticl 61$
I!o:iii:iH'.lv3 II. 11,1, 11:

na villa lídmiindo,
duas salas, lua dc;

; ri?; na rua José
1'iedaile. (-'oSfiMlK

dc\ I ITA.SP! o pre.-lio da rua liarão
jlA.lt -.1 Uetiro, entre os nn. n$ c lin» °

1 - n. !':. ctmi bons comniodos; as chaves
er-tSo na padaria n. t$G t Irata-se na rua
íln Huspicio n. i.].(. sobrado, das io ás 2,
fiador lin: nmcrctat, Aluguel 71S000.

(idia M) R

AUiCA-SR 
por Cjí r.-.er.sjes,

Consumo de luz, uma boa casinha cc:v.
sala, .dois quartos, coziuha, etc, tem botn
quintal; ver c tratar nn rua Tenente Fran-
ça u. 136. bonde José Bonifácio. -Mover.

(2856' M) K

incluindo! /TtOMPRA-SÈ nm predio até 6 conlos,
\.J nos arrabaldes, ole Piedade, próximodc bondes ou trem, que tenha pelo nic-
nos 3 quarlos c mais dependências; car-
tas a esta redacção, para L. V. (290.1 NU<

AI.L'CA-Slv o predio iU rua Goyaz .164,
XXna eslação da Piedade, com duas salãd,
quatro quartos, cozinha
com clectricidade c Rra
sc á rua Adalfíisa t'.í.

c porão liabitavei,
;dc terreno; traia

C2932SDR

AWOA-SH 
por 50$ a

valcante n. 23. eslação
caça dn rua Ca-

eslação da Piedade, tem
quartos, duas Balas c mais dependeu-

. Chaves na mesma: tratar na rnn Tor-
Homem 11. 121. V. Isabel. (2953M l.l

A MT.A-Pv: a easa da rua Conselheiro
X&,Agostinho n. rs. com duas sa'ás. tres
q;:aríúí, cozinha, luz electrica. chuveiro
eíc, por 71$; trata-se na rua dc S. Braz
11. 24 Todos os 'Santo1. (2932 M) J

rtOSiriíA-SE Uin predio de solida con-
\J strucção, assobradado, ate dez con-
tos (mais ou menos) á vista, em cer.tro
dc terreno, todo fechado, com 12 por 65
metros, jardim na írenle, portão c gradilde ferro, com quatro quartos, gaz c cie-
ctricidade c mais dependências, para uma
íamilia de tratamento, bonde ila cidade ã
porta, du llcycr até Mangueira, lado da
Estrada do Ferro, ou arrabaldes; cartas
com detalhes, ao sr. Carlos Monteiro; árua Urupiayana ti. uo, não se atlcndc aintermediários, dns N) J
IA, hNUlvSU por io:3oo$ooo o predio daf rua Fiei Caneca n. 2;r, dc negocio cmoradia; Irat.vsc no mesmo. Não íc atter.-
de a intermediários. (M 2,-90) N

A todos os iiuo
soffrem dn qualquer
molostin esta socic-
ilndu enviará, livra
de qualquer rotrilmi-
çilo, os raoios do
ourar-so. UNVIEM

PELO CORREIO, om carta fechada — nome, morada, syraptomas ou
iniiniffist içíies dn moléstia — o sello para u resposta, quo receberão
na volta do Correio. Curtas aos INVISÍVEIS -Caixa Correio, 1125.

ís.-. P.\ Hi',

TOSSI), coiistlpnçües, coriza
o moléstias <lo peito, tome
PEIIOBAIi DE MARINHO,

Rita Selo tle Setembro 1SG

\7'.K\Di;-SI'; 
por 1.S00S uma casa dc ti-

jolos, coberta de tclhds francezas, com
quarto, sala c coziuha, terreno mede 3;,
logar saudável, na travessa Victor Oscar
n. ios, fim da rua Victoria, estação dc Ka-
nios, com o sr. Jardim. (dl 9844) 'N

\rii.VUIvSd; uma
t terreno próprio

casinha par 600$, com
._ próprio dc 1: dc frente por $2ih. ftvidoSj lodo cerc.adínho; a casinha é

coberta de zvico, tola limpinha, modo dc
nm chalet, com poço. affua bastante; of mo-
tivo é o dono querer retirar-se, sita ú rua
Thcodoro dc Araujo u. 2 (Kcalcngo); tra-
ta-se Ua mesma, com o dono. (J 2840) X
"tTKXDIÍ-SE uma boa casa
,V Angélica n. Oi, Meycr,

nova, a rua
bem próximo

estação pela quantia de C;ooo$. Tem
duas (irandes salas, corredor, dois amplos
quartos c mais dependências, bom terreno
c é illuminada a luz elcetriea. As chaves
acham-se na rua Diag da Crm n. 1.15.
Trala-sc ua rua da Passagem ll, 22C, (lio-
tafògó). (M 252i)

T7iENDE-SIÍ a 5 minutos da estação de
V 1). Clara, uma casa em r.ieio do ter-

reno, com 3 quarto?. ; salas c cozinha, por1:100?; as chaves á rua Capilão Macieira
••'• -"• (S30S N) J

VBNIMÍM-SE 
dois lote» de terrenos ar-

borzados, canto de duai ruas, e tuna
casinha, bem localizados; informa-se á rua
do llospicio n, 222, dentista, a presta*
Ções. (M j22j) M

VENDE-SE °zoaHTsi.T^,:
tovão, logar saudável e com linda vista.
11X60. Por 6:000$. Cartas a V. Renas.
neste jornal. (1261 J) S

VICNWC-Slv 
com brevidade o bello, con-

fortovel e bem construído predio da
rua do Mattoso n, 9?, com to:las íia ac-
coinmodações necessárias para família de
tratamento; para vêr e tratar uo mesmo,
eom o proprietário, das o ã 1 hora da tar-
<le, todos os dias. (N1450) 15

V predio todo
por i3:oon$, um belUsstmo

nrcrf:o todo construído de pedra e cale madeira Uc lei acabado de construir, com
duas amplas salas de visita e de jantar etres crau.de.s olvovas; este prcibo é situa,do muna das ruas mais centraes da efta
ção de Kar.103 e fica bem em frente .1 c^re
ja de Santo Antônio, á rua João Komarii
varanda ao lado, grande terreno, arvores
frutíferas, em fim próprio para familia Je
tratamento; Irata-se á rua Costa Mendes
157, na mesma eslação, disia apenas s mi
nutoi. (,7.i< NM '

XTEfíDK-SB o predio da rua Ur. Paiii
> ília 11. ;¦!. E. de Ucntro, tem boa

accommodações para faniilia; duas linhas de
bondes á i>orta c próximo da estação; tra-
ta-so no mesmo. (i3óa N) J
\TENDE-SE um içrnpo de 4 predios, de

V 2 salas, 2 quartos, etc. cada um. Tre
ço vantajoso. Construcçao splidsslma, á rua
liarão dc Mesquita 938; informa, rua do
Rosário 11S, com o tir, Scvcrino,

17.ENDE-SE barato um bom sitio, cm> 'liiDicnlieiro Neiva, E. !•'. C. B., .plantado
çom !ara:ii«ros todas rfô enxerto, já dandnfrui.ií, uma casa <le telha c terreno mtiitii
(,'ranJe. cercado com arame farpado- tuaiiinformações á rua Uruiruayana n. 114, com
__> sr. Victor 1,'rajpi. (-7,7) }J

TENDE-SE por So coutes lindo predioT perlo ua rua Conde Bomfim; trata-se1.1 rua Ilucjios .Aires, ioK.| (2.-^1 Ni J

VENDAS DIVERSAS
^^B^'DI•:.SB 

esplendida
lia, com 13 quartos ,

rocio urseate; ua rua
sobrado.

¦pczsJo de fami-
; bom moveis, ne-
do C.-.ltele n. r,

(.164.1 O) «
riENDli-SE v.nia .pequena piyisão, bem

.* aírei;ue:ada; para tratar i nw da Al-fandega o. 73. (M 37,6) o

TTEMH',-SE iim correr de cinco .prédios,
T com fr;::tc dc cantaria c platibsudas,todos _ reformados dc novo, com insfallaç&Q

electrica, nas condições . bygienieas, era rua,
transversal á Machado Coelbo; próximo doj'Estacio, estão .rendendo sóo5; para iníor-j
«ilações na rua da Carioca 16, com o sr.'
Abei Morgado; não sc ias neiroeio com;nilci.-iicdiarios. (1931 íêjjl

para salas c corredores, grande sortiménto c variedades em padrões chegados ultimamente, preços som.cpmpotcncla. SceçaoT" dc armador, estufador c tti pecaria, casa Rosa e Silva

^^IvMll^-SE 
nos subúrbios, muito entconta, um bom botequim, fazendo bomnesocio, teu contrato paga 60$; tem com.modos liara familia; um dito no ccnlro dacid.-.dc; lrala-se na travessa do Rosário 20,

botequim, das 12 i$ 5, Valentim.
(--S.-o W) Ri

TfENpiT-SE por .-47:000$, a predio ú rua» \ o luntarios da Pátria 43;; tnta-sc¦na rua da Alfatitlega 12. Peixoto & C.
(i;-l7 N) J

XrKXDK-S!-; per 1:200$ tuna casa nova,» com duas sala.;, quarto, coziíiha, c ol-jt.'i e seccos leiron.is, de '".S 1 S •<•? n.rcsíacão llcnto Ribeiro (50 trens diários),eoolo dc abatimento n quem construir noimadcirciro cm frente, coto Raslo*.'
(II aS.1.0 y

WEXliK-SE por oiooof uma avenida com-» posia dc duas casas novas, e um oulro
predio de frente de rua, por (1:500$; tratarcom o proprietário, á r. Sonra Barros i;2,il'„ _ Xovo Hon.les i poria. Xão se attendeintermediários. (]i 2S83) N;

IA 3JT0AM-STÍ cs prédios da rua Conse
-i'Vi!K'Ir,( jubim ns. 2S"é'c ít, com bon;
comniodos, quintal c jurüm; «s chaves cs
\.i.> na padaria da rtta Barão de Uom He-
tiro it. 156; trata-se na r::a do Hospício
n. :.(!. sobrado, das 10 ás 2, fiador íirimt
ce.r.ir.crcial. Preço roi$ooo, O93S M) li

\I,U(VA-SE. 
á rua I). Anna Kcry. esqui-

r.a dc Tavares ferreira, esplendido, ::r.
iiüi.-cni pr.ra qnabluer negocio, com casa para
Omitia, ngita em abundância, luz electrica,
iodo pintado de novo; a5 chaves estão no•. de Tavares ferreira. (233 .!) J.

A 5,l'<iA-Sll por 81$ 1111111 c.vcel-|
^¦Vlente eii.sn nora, eom ti hons
rtiiiiitiis! na vim do Cubncu' 1-17,
llOIlllc J.illS ClO \'llb-C01l('l'll(lS.

(11 20Ü6) M
K l.l i.V.SK á rua Eraiicisco Eragoso 11. ij)

a \(l',!\-.,:,tado), um lindo clialct. ci«ttl imti-'a '.:.:a. e;u.no. pa:: c liu electrica, aliiGUol
i.miIíc 1 chaves tio n. 31. (275S 11) S

\ LUGA-SIÍ ror
üiVictor .Meirelles

100$ o predio da roa
it. BS, tem dois quar-

tos, duas boa;: salas e mais dependências.
As chaves estão ua rua Figueira u. i^o.
onde sc Irata. (2í|4,; M'i J

c"10PAC
em
us,

MtAN.A — Vcndcm-se terrenos
liversas rua»; na nm do. Rosa-
com o proprietário. (2843 N) J

MOLESXLVS dii garganta e
miparcllio rcsnirutoplo, tome
ruiToiur, M.Aiuxiio.

Rua .Sele ilo Setembro 1SC

A í.rciA-SK uma casa-dc avenida. A
ii.R.icl 06Í; na rua João Rodrigues óo.

(2S.t6 JI)
A LUGA-SE um

i-jLlfcircllcs 11. n

T^iENDE-SE um solido predio, conctrtiido
V iia pouco temj.-o, frente do cantaria, ma-

deiramento dc íei, c varanda ao lado, cem
doís quartos, duas salas, co.dnh.i, etc, ia
rua Angélica ll. So, 3 minutos da eslação
do Meycr, bondes tia esquina: pira ver c
tr.-.tar á rua Dr. Dias da Cruz n. b".

CM =777) N'
"V^ENDE-SE a casa da rua João Rodri-

\ gues n. sj, com tres quartos, duas sa-
ver c tratar na mesma, das i-'

(M 2750) X

Vf.EXDEXI-SE cui Villa Isabel, á rua
> Vianna Drummond, terrenos o 2:500$

iote, a prestações de ;.o$ por mcz; trata-
Bóulevard 2S

a pequena ea;a da rua Barã
Retiro n. sSí as chaves esta

.1:; trata-se na mesma, das S ;'
da r.:_n!ià. Alunucl módico. (.Sú|M)

\ I.tri'.
S\,)c I

sag&te

i l.fC. VPE c
ÍMrão de liom
•ara fnmiüa. fi
haves no n,

lio

bom armarem tia rua Ba«
Ketiro n, 26. tem moradia

pvc para qualquer negocioj
32, onde sc Irata. das s

(23Õ.I Ml R

ALUCA-SE o confortável predio, etn
^".Vfrente h estação Uo Uccha; na rua jAnua N.-r.v n. 4.12; ns cbaves no nicsmo
e trata-se na rua denersi Câmara n. So.

(2;"J M) M !

,1 I.UGA-SE um bom arniarrn. r.a nu
Jr\mr.is central dos suburbios; fns-se con-
trato ou aluguel, íi vontade do pretendente,
tf tambem ^e vendem os utencilios do mesmo;
oorve para um principiante; ver c tratar, rua
T)r. Manoel Viclorino 4Í<;\ Piedade.

(.ir-- M) R

\ i.ri
jT.Vdc

IA-SE bo» cosa pintada e forrada
v.<?\'c, com duas sala?, dois quarto?.

c?zinlta. quintal, etc. Chaves na rua Dias
fia Süva n, x, casa o. Tratase na rua
Paraguay n. 3G. Meyer. Alucucl módica.

A 1.1 (i.\-Si; iiniili" em oontn n
Atasa tia i"ia líou Vlstn, junto no
n. ít (Tiulns os Santos). As cltn-
ves á pti.i Arcliias Cordeiro IS2.

ílt ^S71) M

-*crw-l

(GUYCEROPHO8PHATO8 de CAL • de SODA)
O unico Phospftito assimilável QUE s2o FiVGA o ESTÔMAGO

ADM1TTID0 OIU todos os HOSPITAES de PARIS

lnfallivel nos casos de RüChiüsmo, Debilidade
dos Ossos, üresçenca das Creanças, Lactação,
Oraoidez, Heurasthenia, Excesso de Trabalho.

Muito ugradaycl do tomar, n'ura pouco do ngua ou leite.
» —••¦

VBNDA FOR JüHTO : 13, Huo ií» Foitsy, PAUIS. »
encottTn».se mis niNOinu phhhhcus.

TnSNBEM-913 3 casas, 2 na Estrada Real,» para nesocio e familia, com contrato;rendem icj-.í. e outra na rua Gomes Serra'il; r^: rende Cj?; lrata-sc com o capilãokanilro Ribeiro, na travessa Ilcnriqtteta
11. iú. Piedade. (R 2002) N
T^tNDE-Slv um Rrandc Icrrcno com ua-.a;> pequena casa e tendo capoeira o alcu-iluas arvores frutíferas, 110 Eslado do Rio.villa. de S. (lonealo, dstaule do.s bondesi', niuiuics: trata-se á r. Jerumluga n. 110.'Esto terro-.o é alto, losar saudável! livre
c desembaraçado. (J ;,í-,;) N

CATTETE, 34 e 36. Tel. Central 1136.
"\7:KXL)K-Sr, um superior terreno todo

V murado com 20 meiros dc frente por
So dc unidos, na rua Aguiar; trata-se na
rua da Asscmbléa iü, loja, com Jor.^t: de
Souza. (197.5 N) 1!

iENDE-SE por .1:700$, uma bonita casa
nova, com 2 quartos, 2 saia", cozinha,

banheiro W. C, quintal, todo murado, va-
rr.-uda ao lado, gradil 11a frente, agua, com'
abundância, tur. electrica, c jardim, ú tra*
vessa Francisco líamos n. 5. canto da rua
Pliêlomsnia Nunes, estação de Olaria, 5
minutos, distante d.: estação lE. V, l.eo-
poldiua; t.-aiasc Jia mesma. 1'reco de oe-
casião. ('."oi X) R
¦\TENDE-SE um predio coinplctamcnte

novo, cem o terreno que mede iaoo
meiros quadrados, todo cercado e plantado,
?„r 41 = 00$, podendo ser a melado a vista
e o rcslante cm prestações, situado a 3
minutos da Parada Lucas, subúrbios da
Lcopoldina; tratase diariaoiente com Er-
naiii Ribeiro. (17" -s) -1

í. .'-EXllE-Sli « prestações de ;«$ mensaes
V uma pequena cr.sa, com um _quarto,

<!>'a c coairiba c o terreno com ioVj.i me-
t-,i's por 000$. situado á Parada Lucas,
subirfiios dn Laopoldina; trata-se diária-
menlo no mesmo local com Uriiani Ri-
beiro. C-723 MJ

"t/.EXDE-SE 
por 14 contos confortável

r predio, á rua D. Anua Kcry, Eedrcgu-
iüoj tram-se na iua llucuos Aires. 19S.

(==41 X) J
VrE.\'l)IC-Si;, era executivo hj-pothecario,

V n.i (,* Pretória Civil, tun predio c ter*
reno á rua Viuva Cláudio n, 45, antigo 41,feitio clialct, cm centro de terreno, com
6.-US40 lar;;, por io.i.í compr. O terreno
tem i2,ms..|.i por S'1,44. Avaliação barata
2:.-oo$ood. \'idc edital Dkrio Official de
6-3-16. (X 77O i
Arj3Sír>KM-SH! cm prestações ma-' ciiificos lotes di! terras, un ruu
Sil va Tclles, fin Copacabana. Trn-
ta-sc á rna da Alfândega 38, Com-
panhia Predial. N
ÃfKXPKM-ÍK, para renda, ãs ruas dT

t Anna c Piedade, 6 prédios; tratvsc â
rua 'Buenos Aires u, io^t das r^ is 18.

(á 2736) X

^TENDE-SE na rua Vulparaiso,
* Conde Üniiifiin, um terreno, 9

por -15; rua do líosario 151, sol).
(II «863) N

Corrimentos
J> a?» *

curam-se cm 3 dias com
Injecção Marinho
liu» 7 do Setembro, 18G

^^ENDE-SI3 
ou aluga-se a casa da»rua

Capltulino n. ,-,S6, estação do Rocba,
bondes de Cascadura i poria, com duas sa-
Ias, quatro quartos c um barracão nos fun-
dos. em centro de terreno c jardim tia
frente; trata-sa ua mesma. (2C5J N) lt

"VrivNHK-S.K o predio novo da rua 1».
V Anna Xcry 83, com duas salas, qua-

'.-> quarlos, corinlià, baulieiro com perten-
ces saleta, etc. no centro ile lerreno de
10x37, pôde ser visto das 4 lujras da tar-
de eui deante. Ilondcs J. Club
dura à porta,  [^ N') J

¦ydi,\DE.M-S'E 
duas casas de construcçao

V .aioderna, com dois quarlos e duos sa-Ias, porlo da E. do Mover, por 12:000$;informa-se á vua Archias Cordeiro 11. iC.i,
com breitas, das 8 ás 11 lioras, (K;qi.O -S'
"Vr.KNiíivSK o bom Icrrcno á rua Ma-

1 noel Viclorino 11. 41. Enjtcnlio de Den-
tro. medindo íeXSI. por preço dc oceasiâo;
trata-se -com o sr. Pinto, á rua do Rosário
u, r.ii, tabellião. ou á r.ia do Uacliueló
11. ;;n, uliariiiacia. (K 2S;o) X
TTENlijiSK, ua praia dc Botafogo, unia

V propriedade co\\\ io metros de frente
por setenta de fundos, inais ou .menos;
pnra informações com o sr. Joaquim dl
Silva Cardoso, á rua do Cattete ti. 2,(3.

(.1 2930) N

\7U!XDE'M-SE
V renos á rua

frente no n. i;;

¦plcndidos lotes de ter-
j i)ia'!o. Informações em

(j.;Si Nl R

•XDE-SE ¦boa nova. no
V Mc

bondes á por'.,,; trala-se á rua Archias Cor-
deiro n. íoi. 1'rcço barato. (.1 20-12) X

\rE.VDE-SE uma boa casa dc .pensão para- V familia c bem 1110b lada, próximo uo
Hotel tK)S Estrauyeíros. 'Para mais infor*
inações, com o sr. Sonr.a, arm.12.-m Co-
lombo, praça Josi de Alencar das o as .
11 livras. tajgj U) lv |
¦VTiEXREM-SE em S. Cbristovâo, num

\ dos melhores pontos, cor.i bondes dc •
100 :,"s perto, 0; predios assobradados
l.f:..?i iwvos. da rua Praneiseo Eugênio |

11S; tratar á rua da. Alfa"ii-l ,sobrado, das u S 3 da tarde. (2321 X) R

TTIvNDE-SE. em Todos os Santos, i rua
V losé Bonifácio, uma bonita e solida ca

sa. 
'.-.cabala dc construir, própria para fa

milia de tratamento, tendo duas «alas, qua
tro quartos, cosinlia, banheiro, w. L., —

ycr, coin tres quarlos, duas salas c ' rar.da 00 lado, installação electrica, «igua
c-m: abundância e edificadji no centro dc
terreno, avn jardim â frente, medindo
nX83 metros. Bondes de Inhaúma á porta;
para mais informações com -
Monteiro, i rua Urusuayana
faialaria. Xão se altcnde a intei

rasa sili*¦'•. ponte
ida á rua Major

dos bondes dc

(R 292.1) X
Y7KXUIÍ-SE uma -pequena clincaro, anedin*

V do ^-* metros "dc frente por rd, plan-
tada dc arvores frutíferas, com casa. sala

quarto grandes, despensa, cozinha, ba-
caixa praude c muita agiu, ú run

Carlos
mo. aí-

mcdúirios.
(s 12.1 X

íiIif>Í?n

\rEX0EM-SI3 na 'Villa Pavuna
V e.vrrlleiiles lotes de terrenos

om pequenas prestações dc .«in,
nn deante. Os srs. pretendentes

Elias da 'Siiva" n. 117, cinco minutos dã! poderão tomai' os fous (Ia Linlia ;
estação da Pcdadc; trala-se ua mesma. Ks- Ánxiliiir do Rio d'Olll'0 0_ Dl'0-
lá livre c desembaraçada. (R :q.u) X cnrur em frente á KMaeuo lia

rr~ PaTinia o escriptorio da Compa-
.!,.,r'í'""L'51 nhia Predial. 1'rospoetos e plan-í

tas são distribnidos na rua da

revemente
SENSACIONAL DESCOBERTA

Galeria Artistica Mnga
1001000 reis da jóias por 1$000 reis e sorteios

por grupos (4 dezenas)!
EXTRAORDINÁRIO!! SÜRPREHESDENTE ! 1

Só não terá jóias qnom não qnizor!
Resultado dos clubs desta (.íulevia do accordo

com a extracçüo da Loteria Federal em 15 do
correnle

Numero premiado
liio <le Janeiro, 15 de Maio de 191G

O fiscal do governo
Franlílim Gourgo STaylor

le 11
•Cartomante dislingtiida com honrosa»

referencias pula A Noticia, Jornal do
Brasil c PlaCva. ile S. Paulo, continua a
residir :i rua Haddock l-olio n. 113,

N. D. — Trabalha com um novo lia-rallio, inteiramente desconhecido ua
Brasil.
TTEXDEAr-SB Iionitos cachorrlnlios felpu-» -Io?, <Ie raça 'IVnicriífc, bem peqlienlriosiua iua Corvallio de S.i (,7, Catiete.

OI 3787) O
\]TENDK-SI3 utn armazem cm pequena c»\ cala, com licenças pagas e bom contraio,'
infornra-se á rua Visconde de Itamaratv, m,
^__ CM crfí) O

\pi',XDi;H-SR 
uma _ armação envidraçada

um toíü >. uma <Uvisão c uma escriva-
niulia; rua General Câmara 11. 210, loja.

(M 27S5) O

\7iEXDIi-Sl? 
u:n oçotigite,

ria 11. 109, Piedade.
i rna D. Ma-

(M 27.,,) O
"VrENDEM-STC, baratissimo cm perífríioestado de conservação, uni fogão a ca/,co:u G_ queimadores c um forno; trata-se
na praia <1« Iiotra'o.?o. 4C2 casa XV, onüfl
pude ser visto, n qualquer l»ra,(3nooOVU

\7*J\XJjívSl:i 
um bom piano por 220$ c

alguns moveis, á rua dc S. Frauciscr,
Xavier n. <)7'-. casa l.|. (267OO) U
T7"KNDIv&lí um deposito de p3o, i ru»

Si nador Pompcu ti. r;8, por motivo
de retirada de sua proiirictaria. (M2G91) O
"VfKX.DTi-SK 

um
» encantadora,

Tavares Cucrr;

1 cavallo dc marcha
preço dc oceasiâo; na rua
ti. 90, Míidurcira.

((j6.|8 0) R
ITK.NIHv

V canário
diver

Haddock Lobo, 417.
i c belgas, dc c^re»

(19.5 O) It

y.EXDr lente
O proprietário

M. A. O. Ferreira

X7ÍEXDE-SH por 14:000$ um
V predio, cm centro "dc terreni

rua Paula Bríto^ tendo duas galas, qua-
tro quartos c mais commodidades, perto do
bonde, c'-c. ctc.j rua do Rosário 15:, so
brado. (.1 2S4.O N

Acceitam-se agentes idôneos
105, Avenida Rio Branco, 105

A 
LUGA-SU o çrar.dc
dia â rua Vinte c

ve!

n. (l.l,
mesmo

z confortável prç-
c Quatro de Maio

r"r_ 300S mensacá* As cuaves r.o
predio. Trata-se r.a rua do ITospl-
1.11 W andar). (2775 M) J

NICTHEROY
i I.UGAM-SE

Xl».,s. por uo?
2~0,

ftranttcs
, ú rua

c comortai*eis ca-
Conde dc Bomfim,

(2891 T) R

ALCüASB 
una casa co:r, dois quartos,

duas ."alas c niais pcrltr.ccs. Inz de-
ctrica, aRtia com abundância, entrada as
ir.lo. prrto da cstaçlio <k Todos cs Santos,
l.ondts, ureço K:$; trata-se ua rua Josc
.lloüiiacio Si. «rinicin. estação do T01I01
oi SaiitM. (=895 M) K
'AI.UCA-SE uma ca?inbo. (juarm, rala <
X\.çíííin'ia, tem luz electrica, per ,-.-?; na
rua \:z Ae Toledo n. r7S. Enscnho Novo.

(26:1 M) 1

A
ter
de
" 

A T.IX.A-SK uma ciss moderna, com dois
ÍTt.íiu..-:,.-, duo salas, cie. Te--, iardim

LUCA-SE fsr ?fí n cr.sa IT d.: rua
i-Scura r.irrci 11. 172, coa-. coli quar.

duas salns, cozlnlm, omntal, etectricida-
Honiiej na poria, ti, Novo. C-885 M)K

írenle c crande quiãialmexe n. .04. I'»"«o.
Rua Cc
íooo,

dessa Bel-
(;Sd;ÍI)S

\ LUGAM-SE em Ie.".raby, rna Gavião VA-
Jptxoto, t::: frente an Pare. dc S. Bento
cinco casas rara fitmilia; trala«sc com n sr,
faria, rua Nova n. eor. (282.1 T) J

"\7"F,Xir%SI': 
uniu confortaTCl ensa

* coiiKtfiicção moderna, iior mini-
«mor prcon, coin tro-i quartos, duas
salas, cozinha o privada, varando
ao lado, terreno 11 metros de
frente nor 50 ilo fundos, madeira-
mento todo novo, na estação de
Cordovil, 13. Ferro Leoiioldinn, lí
minutos da ostacão; trala-se com
o sr. Francisco dos Santos á qual-
quer hora. • (d 1G70) N

T7TÍXDE-SE o palaeete da rua D. M.ir_-
V ciana n. 107, moderno; ver c tratar á

rua Buenos Aires n. ijS. (S 27-5) N

\TKMil'*-SK tmia casa, na travessa do
> Guedes a. 11: lrala-se na praça Tira-

dentes 11. 67. sobrado, co.r. o sr. -Aguiar.
(J 2»8) N

TTBXDEM-SK Ires nrcdio
> Campista, ror 11J contos;

do Ouvidor 11. ieS, sala 3

¦-. na AMcla
trata-se á rua

l.l 2700) N

A LUGA.SE una rasa á rua do Fundador,
i~V,;S, Icaraúy, as cliavcs por ín\*ot na casa
junta: trata*sc á evenida Hio Branco, 125.*-A Equitativa", o d:. Manoel Tinto.

(2312 T) R

ÜTEND13-&E uni terreno de SX-17.
* na rua Otto de Alencar, muilo

liroximo do Collouio IMilitnr; tra-
ta-se na travessa S. Salvador -13.
Troco de oceasiâo. (.1 lí 139) \

Bexiga, rins, próstata e nretlira
A UROFOHMINA cor.-, a insullicicn ela rer.al, a» cystítcJ, pyelltes, .ncpbrites,

«retbrites, ciCrrbo da ber.ica. inllamm3Ç ão da próstata, Piüo.ve as arcas e 03

N«rPHftÍS1-RyiiJ0 OE mm IT ~ Deposito

TTEXDEM-SE nor io contos duas casas
\ novas, «ia Fabrica das Chitas: tratase

:í rua do Ouvidor a. loS, sala 3 .(J «Sci)X

ES55£53SSEEHHÍ2^;

Alfaudctia 11. CS)

T-7ÍENDE-5IÍ i Ym noiumg
V liado predio perto do mar,

tratos a rua liucnos Aires,
informes e

(2:41 X) J

TTEXDEir-SE, para liauidar, duas casas,
> na estação do Kiachuelo, tinta alugada

e outra vas:a, iironrias T/ara nenoçio; ou-
Boca do Mallo, rara íaimha: uma

mão. nova; tratase com o
Maria Luizá u. i--. ponto

bondèrdc 
'Lins 

dc \'osconcello5.
(B 2S54) N

tra. na
carro ciuiia

TTF.N"13'.CM?F. lotes de terrenos de 11X50,
V cm frente á CiSncão do Engenlio Xovo,

por i:roo$; tratar á rua da Prainha n. 7,
com Querino. O 2020) N

TTinNT>E-SE a 30 réis (lr',:ta réis) o
>' metro quadrado de terrenos, nos sub-

«rbíos. terrenos prop:ÍC5 para sítios, lotes
do io?<jso por 1:0}: tratar á rua da 1'roi-
nlia a. 7, com Querino. (J 2O11}) 'N

T.TEXP3M-SE a prc;!r.ç."ics de 15S n-.en
V sats !ote? de ioX$o, lesar alto e sadio,

tem a.^:'.n c luz electrica, tem bonde e trem'
á porta, c-.nstrucção livre c não paia im-
posto predial O comprador toma ©osse na
1" prestação de i?S. na. estação de Madu-
reira, Villa 'Mirandttila; para informações
com Querino, rua da íPrntnha n. 7. c tratar
com o sr, e\atonÍo Mirand-ella, no Lr^o
de Madtirfiira n. z$i, junto á r^encia da

, Frcfcilura, L?!e; de 200S 1 SocSooo.
ü 2521) N

"CTEXOE-SE o elegoate predio novo cm
V centro de terreno, para família de tri-

ta-ne-.to, da rua Duque dc_ Caxias o. »S
ai Bóulevard 23 de Setembro; trata-

mesmo com o proprietário.junto '(L 
1049) R

-rrFVnEM-SE oor iirooí umas bemfe•
V torias. com bom pomar e agua dr In-

ea perto. Es'rada Santa Lruz 404, Lam-
Grande. Entrada peia ru» c.pm.

\TENDEM-SE 
lotes dc tcrrc::03 110 pro-' longamente da rua Mari?. c Barros,

cem írente para Pereira de Siqueira; Ira-
t.vce com o proprietário no n. sh, fim
d.: rua Barão do Amazonas. Ía6i4 N)M

XTEXDEJLSB lotes de terrenos n pres-V lações de 15$, e:n Todos os santos,
de 0X4; c:n Olaria, SX.;o e em IMadurcira
io.\£o: tratar a rua da Prainha n. 7,com Querino. (S rr.i:) N

"Vr]*.\'l)!C-Slv um cavallo, «ovo e um car-
rinho com arrebs, preço de occasíão;

trata-se na JCstrada do Rio da3 redraa, :2.
Estação do mesmo nome. (2150 O) I
T7IEXDE-SK ura superior mobilia par»

quarto, composta dt* toilctle, cama p.ir*
casado, mesa ti* cabeceira, Rifarda casaca,
sendo obra da conhecida casa Moreira San-
los. Kua Conde Lcopoldina i.|3—7. Sim
Christovão. Villa Tem Brink. (1721 O) J

11F.-SE per preço módico uma eneel-
serraria a vapor, montada á mar*

I gem da Central, e:u Itassaquinha, Eslado de
j Mi::r.â; para informações, Tia mesma locali*

dade, com o proprietário, Üeliáarío ^^'••rçi^^.

\7E:,'DEM-SE armações, balcões, escriva-
ninlias, copas e balcões de mármore,

mesas de dito para botequim, mes?.s parahotel, divisões para repartimento c es:ri-
ptorios, estantes .para livros e papel?. ca:-
xas de ferro para agua. vidraças e vftri-
ne.u, cadeiras diversas, <ji!a= para Iiárbeiro,
e espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
jo3 para fumos, de tudo temos novo e
usado, assim como tambem fabricamos e
recebemos qualquer cncommenda c noa en-
carregamos dc in3tallaç3cs cm casas cnm-
merciacs e escriplorias; na rua do Hospi-
cio-n. 1S0. (1550 O) S

¦ÇTEXDEM-SE muito boas casas c terre-
\ nos, no alcance de todos, desde 4:000?;

para cima tem boas accommodações c, terre-
no; trata-se na travesãa do Rosário u. -o,
bctciuúu. das 12 ás 5. Valentim.

(23S0 N) R

TJiÈNDEM-SE muito barato tres magni-
V fücos loles de superares terrenos, prom-

p.-oç a receberem edificação, com 9 ms.,
.10X70. cada um, no logar mais saudável
do .Andaraby, á rua D. Ferreira Pontes,
transversal da Barão dc Mesquita: trata-
se :;a rua da Passagem n. 240. Botafogo.

Caofis X) B

po

*
duas salas *

nlia c despensa; na
Maria Paula n. 10. Engenho de Den.

Gratidão n. 21. Muda

TTEXDE-.-E V3-* casa com
'V dois quartos.
rua
tro: trator r.a rua -.- -
An Tijnea. Preço. 3 contos. I2Í174M K
•çrr.XDE-SE por 1:800$ uma casa cova.
11 coberta de telho franceza c um bom
terreno e tem ng.M encanada; r.3 rua Ma-
rio Bcnjamln -'IA. Terra Nova. Linha.Ait
siliar. W-3 -x>1 R

"VTEXDE-SB um terreno tendo um
*' ncqueiio barracão, por preço

muilo reduzido, a dinheiro ou a
prestações, na rua Valerio 116,
Campo dos Cardosos, Cascadura.

(11 2855) S
T7"EXDEM-SE lotes <le terrenos de 11X50

í a presíaçües dc 30$, em Madureira; tm-
tar cora Querino, na da Prainha n. 7;
aos domingos, rua Marechal Rangel, Vaz
I.1Í10, Madurei.-.-.. t3 2743) X

Tr>ENDE-SE, Para numerosa familia. liado
V predio, á ma Haddock Lobo; informes

e :ra'.;-3 r. do Hcspicio a, 193, (3 ;;ji) N

VTECOCIO de oceasiâo — Vende-se porJ-i ,14 :-oo$oo«, preço inalterável, um gran-dc prçdio cm boa loraliJade da estação do
.Meyer, cem a$ seguinte£ accommodações;
1 sala dc visitas, 1 sala de c;pcra, 5 quar.to-;, 1 sala dc jantar, i dispensa, i3 gran*dc coaínha com fogão dc forno, 2 v,\ c,
1 banheiro o enorme porão habitavel, i
rico jardim bem florido, tendo uma cila-
cara medindo -; metros dc frente c 100
dc fundos, arborisada, com diversas fru-
tas. A casa 'em 3 sacadas de frente, va-
rar.da dc um lado, c janellas cm todos
031 aposentos, com installação de luz ele-
ctrica e ,gaz nos mesmos, e -bein assimagua com abundância. Está em comule-
to estado dn conservação, e tem bonde'dc
J05Ú Boniiacin quasi á porta, par» irver e tratar, á rua S. Luia Gor.raga n.209 ,com o sr. Caldas, até is 10 horas
da inar.hj, todos os dias. (;?t:N|J

: CURA radical da conorrhfia diro.
i nica ou recente, cm ambos os sexos <

em poucos dias, por processos moder-
I nos,sem dôriearante-se o tratamen.
j to. Impotência, cancro syplillitlco.
dartliros, euzenas, feridas, ilicíras.
Appl. 606 o 914 — Vacciiut dt
VVriglit—estreitamento de urcthra: appl.
do poderoso especifico contra moléstia»
venere.is, etc. Pagamento após a cura.
Consulta, diárias das 3 á, u « da' -' Sf
10 da noite.— i\v, Mem do Sá 115.

XTENDEM-SiE tuna carroça dc boi e uma
T charrete. por 150$, precisando a clia--rcle de reparos, na rua da Banca Velha

n.. 391, Jacarípagui) lrala-se diaiiamenleate as 10 horas. (2345 O) R
TTENDE-aE, na avenida Meridional, on-» tija Vieira Souto, cm Ipanema, cmfr;.ntc ao mar, nrn predio, por oíferta ur-
gente; travessa S. Francb.to de Paula, s6,
casa Crm tr.o c=cr:;itor:o). (S 2744) X

:DE-SE coí
aforma-se c
• 49í.

úorro Itulme pa".a vijla;
1 rua São Francisco Xa-

(O 1C80) J
V

vier
"ÇTENDEM-SK p'-'.-.ta3 de to,la»_ as qua-

V lidldci, para porares í jardi::», r.<
ltrar.de eíUbehcImento de A. A. Pereiri
ua Fon»eç», i riu forrei lloruem n. 1,-4.
VIU. IsibeL (B t?ij) C

\T,FN'DEM-£E trmiçõei, balcCef. cópn
> meMl r»r« botequim e uten>i';:oi pin

tcdoi cs r.rffocicí, «sjim como se faz qjib
quer ir:r.aÇi.o. » «oito do freiuet e a pr»
ço tem competidor! n« tstt Senhor doi Pa*
,a, a. «7. fR ui) <V

•

"JM7. .-'¦'.
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CORREIO DA MANHA — Terça^íeíra, 1G de Maio de 191fl

'FREIS
DE QUALQUER DAS ENFERMIDADES SE-

GUINTES ?
RHEUMATISMD, SCIATICA, LUMB.AGO, RINS, BEXIOA,

FRAQUEZA DE SANQUE, DlEBILI-DAIDE KERiVOSA,
DORES DE CADEIRAS, IDISI.F.PSIA, EPILEPS.IA,

rMPOTtóNCIA, PARALYSIA, NEURASWIENIA.
Ha 40 annos que curo eslns moléstias o muitas outras.
O meu afamado HERCULEX EtVECBKICO tem feito mais de 20..eoo

cura6 na República Argentina c no Brasil. E' o UNICO Cinturão Electrico
que ate hoje conseguiu carta patente dos governos destes dois paizes.

-Nas minhas obras
"Vlf OR" E "SAUDE" vos <?011 *'° beneficio ^ minha longa

'Mandac-me o vosso nome e residência, caso não possaes vir pessoalm.cn-
te, e pela volta do correio vol*as enviarei gratuitamente.
DR. M. T. SANDEN- tARGÜ ^o^j^mò1' andar

Consultai grátis, das 9 da manhã ás 7 da noite. R. 2995.

ViENDE-SE 
uma machina pliotograpliica,

18X24,* ci" perfeito estado e completa;
rua Knítpnliciro Mario Nazareth, ec. Hon-

. -dca de Cn.Milura, fim da rua (jui-iiermlna,
no Knoauiado. C20D.1 O) R

\7,E.S'Dl':M*SlC 
tecidos de arame para cer*

cas e galliniieiios, a 600 reis o metro;
fabricam-;*., gaiolas e ratoeiras de todas as
flossfs; Avenida 1'tíssog io.j. (O105OR

\7"ICN 
DJ.-SK '"¦¦ nntomovcl double-i-liac-

to..; rua Uruguayana n. ,22, urgeme.
(It -.87.) O

X7°1?N__.9.Í soaüiri usado; n.a Tavares
? n. Í..6, Jíncantado. n< •''' ' ~*

VI.N'1-M.M-.SI. 
dois cnv..lios dc Sa„a, .-..-

rciatlo?. mn preto, de 7 palmo.') de ai-
¦tura, servindo Cambem para carro; outro,
bel li ss. mo pequirn, próprio para crcan.a;
¦trata-se á rua Jockey-Club u. 221.

(R cSSj) O

\M-:.\"l)i;.\I*S!'; 
uma flauta de tre-e dia-

ves e ti:n mandolim; 11.1 rua Üuciiòs
Aires n. _8_, sobrado (casa A), (l-i-jo.) O

V1.XD1.-S1. 
um magnífico pi.ino-.11tto.iir.-

tico, dc So notas, grande modelo, de
acreditado fabricante americano, peça ga-
r.niti.la c moderna; na OASA 1'KIÍITAS,
rui Lins do Vasconcellos ti. 23, em frente
á pitarão do ..üfícfi-io Novo, {Jí-J.913) O

V1-:.\'111,M*S1J. 
para desoecupar logar, uni

balcão gror.de o um pequeno, «ma caisa
de. madeira í.rr.ada dc zinco, fjuc serve para
guardar millio, e fni geladeira, Preço de
¦ludo .to, e separado 13$ por cada tim;
rua Figueiredo Magalhães n. 70, Copaca-
liana. (R .01O) O

\7")-:N'lii:-Sl. 
o Jogo do Bicho (franco),ii rua Rodrigo Silva 11. 26 (agencia de

iornac-O. (J agCfi) O

VE.VDIS-Sl. 
uma geladeira irande, com 7

porias, nova « covernizads, própria pa*
ra qualquer ramo <íc negocio, muito barato;
:i rua Senador Pompeu n, 30. (S 30:7) O

TRASPASSA-SE 
ou alugo-se o bote-

quim & rua da Passagem 11. 84, lá
6e informa. (2873 P) R

ACHADOS E PERDIDOS
PERDEU-SE 

a caderneta n. 5.21.1, do
The llritisli Bank of Soutli America

Ltd., pcrtonvnto a Arlindo Francisco
Alves; quem a encontrar, queira entregar
na redacção deste jornal. (2794 O) M

DIVERSAS
ADVOCACIA 

— Criminal, civil e com*
mercial — Norberto Lúcio Bittencourt;

nu rua do Rosário n, 170, telephone n.
1.813, Norte. (2021 S) J

AP. 
i)E AGRICULTORES E COM-

. MERCIANTES DO MERCADO
MUNICIPAL. De accordo com o capitulo
X, art. 45, paragraplios A dos estatutos,
.ão convitiudos todos os iodos quites e
em plenu gozo de seus direitos, a compa-
reerrem a asiembléa geral; extraordinária,
a reslixar-Ee em 17 de maio, is ,1 horas
da t. rde. — A Directoria. (213 S) J

GONORRHE'A
fllenorrliagia ou qualquer corritnontò do urethra, curo radical em 1 a 8
dias! Cora a maravilhosa mjccgfto seccativa e cap»ulas 404. (Juando tudo
falhar, esto extraordinário preparado sempre triumphará. O unioo allivio
da mocldude 1 l.xporimontae o vereis o effeito assombroso I Nào tia go-
norrhéa que resista a esta prodigiosa descoberta.

Marca registada Vende-se na Drogaria Granado á Hua 1. da Março 14 • 18 o nas prin-cipaes pharmacia:. e drogarias desta cidade e de todo o Brazil,

I Homoeopathia ~i_t^M%
Quitanda a;; filiaes: rua Engenho de Den*
tro 39 e Assis Carneiro 9* (aao8S)S

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre mo-

veis; rua da Prainlia n. 7, com Que-
rino. (2741 S) S

Guilherme Gonçalves, dn San-
asa. —. Operações, apparollios,

vias urinarias. Cura radical dc uleeras.
Tratamento rápido da bleunorrhagia por
processo especial, Cons.: Uruguayana 3,
3 ás 5. Tel. C. 1555. Rm.1 Had. Lobo
n. 9*1. Tel. V. 1868. (S)

DR. 
A.

ta Ca

DIiMSEIRO 
sob hypotbecas, júroe e

caução de apólices; L. Moura; Ro*
sario n, 170. (3284 S)J

D 
AM Já françaisc enseigne

par conversation eon idiome; 
"ruaprotirjucment

 .... _ -nic; rua da
Candelária 66, 2a andar, Encontrado das
9 ás u da manhã, Va au domicile des
deves. (2809 S) J

DINHEIRO 
rápido sob l.ypntliecas, só

negócios sérios; na rua lhienos AU
res n. 198, das ia ás 18 horas. 1,569 S) M

DINHEIRO, 
pequenos empréstimos sob

aluguéis dc predios; pagamento em
presriiçõe3 mensaes; rua Canierino n. 99,
de 1 is 4. (157a S) J

DINHEIRO 
— Empresta-** ilirectanieuts

a juros muito razoáveis, quantias
grandes ou pequenas de.3:000$ para cima,
sob liypotlicea, na cidade e subúrbios,
com toda a promptidão e confiança; r, do
Kosario 172, ultima sala, «r. Julio.
ITi.MPRESTIMOS — Fazem-se, qualquer
lli quantia sobre prédios, ou terrenos;
juros dc io0]**; avenida Passos ti, ç_j, so-
brado, com A. Vieira. (}S$3 S) S

ENCARREGAMÕ-NOS 
de todos os ser*

viços da Ligfct. mediante pequena
gratificação. Praça Tiradentes 11. 33. Te-
iepiionc 16,17. .Attende das 5 da riiaiibi
ás 10 da noite.

ADVOGADO 
— Custeia a inventários;

rua 7 de Setembro n. 193, das 12
ás 13 e das 17 ás 18. Tclcplione 4-287,
Central. (3021 S) J

A' 
RUA 7, 100, 2o, professora com os

. melhorou antecedentes, carinhosa c
.iicpida de Portugal; ensina: portuguez,
.ritnmetica, geogr. hist, costura e córte.
Vac o domicilio. (2827 S) J

AULAS 
de coiiTersição: francez, preço

de propaganda; 25 lições por 10$,
di* 7 i|x íi 11 horas da noite. Matricula
«tá aberta: ofi, rua Sete de Setembro,
96. Profeisor Alphonse Lery. (1522 S) J

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
Falia - de memória, pliosphaturia, non.aleseencias tias moléstias,
ciiiiiin-sp com o uso do HEMATOGHNOIa dc Alfredo de Carvalho.
F.' r_fi'H(>i'-lnjti'io o seu consumo e os attestados expontâneos dos
ouc tem feito uso. A' venda em todas as pliarmacias do Kio e dos
listado*.—Depositários: Alfredo de Carvalho & O, 1* de Marco 10

T7"_:N'DK-SI5 unia carrocinha de mio, no*
V va e barata; na rua Maria: e llarros

ii* 1.7. (B 2853) O
"j. l-.NDK-.i;. familia nnc se retire, desta
V capital, vende garantido «rn cxcellente c

luxuoso piano, de acreditado fabricante ai-
lemão. cepo dc oco c cordas cruzadas, em
perfeito estado tle conservação; para ver
.: tratar ;\ rua do Caiba n, C2, sobrado
(Catéiiiby). (R -».*>! O

\n-..\Í)K\í-S'K: 
por 20$, uma pMra-mar-

more de 1111,3: por Oi de largo; um
carrinho de mão. noxo, 20$; um violão,
.".vo, 10$; 11111 violino, 30$; rua Elias (In
Silva 11, 117. (R 2Q.1J) O

^^ENDlv^^_E: 
uma. cadeira de barbeiro,' uma idem de Vienna, giratória, duas

idem dc sala. um lavatorio com espelho dc
erystal e pedra* mar more, uma mesa de cen-
iro dc Sala, um jogo dc lavatorio, uma vi-
trinc .!,: crystal, boa para dentista ou bar,
tapetes, etc,, pre.o barato, tudo quasi novo;vende-se junto ou separado; ver e tratar
no tiec-o da Carioca ti. ii*. (T ?,<,'¦', O

T7*KNr)K-Sl'T pina boa maclmia dc fazer
V doces íaponezes, e uma boa carricinhà

.luva. tudo pela metade (lo custo: trata-se
na Villa .u il<- Julho n. 2.1, cm Deodoro,
eom o ar. Rcbcllo. (J a84j) O

V fiNllli-SK uma copa perfeita: na rua
do Mercado .1. ia. fS ,*i.O o

\7"O.I)l.M-SK 
armações, baicõc.*, viir.iies,

copas o mais utensílios de casa de nc-
;:oeio, e moveis pura casa de faniilia, c
i-ompra-sc qualmior movei usado, pii.aasebem; pr^ça iia Kep-.ilalica n. ai, casa verde.

(S 30:0) O

\7"l'..\'iJi;*álí.um 
terreno t barracão, ....

na Francisca Ziezcs U". 43, Tnbauma,
livre c desembaraçado, por joo$. ÇS30C:j (.)

A 7"*HNI)EM-SFi t tres carros paia passeio;% trata-se no C-af-Ü Occaiio, com o capitão
Villcla. (304.) O

APOSENTOS 
com entrada independem

tc, mobilado, ou não, com ou tem
pensão, aluga-se í rua Taylor n. 47.

(29-17 S) J
-,-m,.*. .._¦_,—-__,..-. __ _

ATJTO-caminliSo para a.ooo kilos, ven-
de-se, rodas duplas e niaesiçan. pro.n-

pto a trabalhar, preço unico 2:900c. Ver
e tratar eom Ernesto, rua Souia Franco
n. 197—V. tabel. (1,-14 S) R

AF1NAD0R 
de pianos, muda o tom

de «tridente para adautado e pe-
queno reparo, tudo tojr Cale Guarany;
pr«ca Tiradentes n. Í7, Tel. 4191 C.

(5-13 S) R

AGENTES, 
um Estados, acceiiom-se

na fabrica de carimboe c gravuras,á. rua Ssoliet 11. 18, Rio. Teçam condi-
çõe* a José Xavier, Optima conunissão.

(2104 S) B

ACASA 
SYR10, da rua 

"Estacio 
de

Sá n. 20, nunca fez publicar annun-
cios com "coupons" |lc brindes c pori«so aüo os aceeita absolutamente.

(26C4 ___

BREVEMENTE, 
atirir-sc-S: um estabe*

lecimenío modelo, sendo deposito de
pão, torrefacção dc café, biscoitos, balas,
c grande deposito de assucar. Vendas
sem competidor; rua S. Carlos, esquina
do Estacio de Sá. Proprietários Silveira
Sí Araujo. (2793 $) J

B"lEttÃíf;.' E' :;'BT_ÃraL^,..'-4-':'_Ve'iidí-:
se uni bilhar e unia bsgalcllo quasinovos, completo, por pouco dinheiro; á

ma frei Caneca 11. 11. (2Ú98S1M

/CARTOMANTE brasileira trabalha con)
\J 36 cartas* Consulta 2Ç000. Sã atten-
dc a senhoras. .Satisfaz a todas pela sua
clarc.n; rua Barão de S. l-eli» n, 44,
casa 1. (2747 S) M

I_-A;'.E-M-SI. 
vestidos de sedí

. 15S; bapti.ados e blusas a 10$
rua General
na loja.

Caldwell u. iti.i

(29" H) K

lã, a
e 3$;

informasse
(2C00 _) M

PROFESSORA 
de plano, lecciona pelomethodo do I. N. de Musica; rua

do Cunha n. 62, sob. Catumby. (2849 S) R

PEDE-SE 
a caridade, aos bons cora-

çõea; rua Frei Caneca n. 383, qusr-
to n. 6, um velho com 75 annos, doente,
pas-íando ma!, não tendo o pio, pede aos
(ilitos do bondoso Deus, uma esmola.

(176* S) A

PRENSA 
— Compra-se uma ou duas

prensas, para entardamento de alfola;
tn.ir._c á rua Gonraga Bastos n. 34.

(29118 S) R

PRECISA-SE 
de dois companheiros paraum bom quarto, I5$ooo cn.la; que*rendo dá-se pensão; rua da Misericórdia

n. 57, 1" andar. (2950 S) B

PRECISA-SEfrancez c
de alumtios — Inglez,

alletntio. Portuguez pruriestrangeiros e analpbabetos, desde ioç.
Cursos especiaes de seiencias, etc; run
da Misericórdia 57, I" andar. (2949 S) B

QUARTO 
mobilado — Àlugü-slT com ou

sem pensão a pessoas do tratamento;
na rua Buenos Airc*. 25o, untiga do Hos*
picio. (3027 S) S

QUARTO 
com pensão, com luz, uo cen-

tro_da cidade, para .2 jaessoas; preço120$. Res pos t
1" andar.

á rua S. Pedro n, 160,
(3056 S) J

QUARTOnovo,
rua da Constituição

— Aluga-se um bom quarto
novo, com lur, em ca:;a de família;

36. sob. (2681 S) M

QUEREM 
seus tapetes, passadcir.-is, cor-

tinas c cortinados, bem lavados- e
passados a ficarem como novos? Sí> na
Lavanderia Modelo, "Maiida buscar e le-
var a domicilio. Telepb, Sul 570.

(1921'..) R

SENHORAS, 
quereis ser bellas ? — Só

mandar o endereço ao pliarmaceutioo
inglez, caixa postal 1341 (incluindo sello
de $100), que vos retuetterá os conse*
lhos. .¦ ¦ ,(i!-'o S) S

DENTISTA
It. Baldai Von I.anckensteln
Eip. tm obturaçSes a ouro. platina,

•smalte . extracções completamente
tem dôr; colloca dentes com ou tem
chapai, 1 preços reduzidos. Garante to-
do c qualquer trabalho e aceeita paga-
mentos parcellados. Das 8 da mtnfiS,
ás 6 dn noite, Rua Manchai Floriano
Peixoto n. 41 (lobrado), próximo á rua
Uruguayana.

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artificiaes; na rua Uru-
guayana, a, sobrado, com o sr. Antônio.

J 296S.

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo tem
certidões, ci-

vil, 35$, e religioso, 30$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc., com Bruno Schegue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telephone n. 4-S4--, Central. S 1Ô44

Tosse-bronchite „m«7 ,_S
gia -— preparado de Adolpho Vasconcel-
los, rua da Quitanda *7* Ei-K"---0..--'
Dentro 39 e Assis Carneiro g. O207 S) S

CARTOMANTE h_S^M
— Inspirada e verdadeira. Consultas,
beeco da Carioca, s6. Entrada pela rua
Silva Jardim. "So J

DENTISTA Heitor. Corrêa,
especialista cm
trabalhos a ou*
ro c dentes ani*

ciacs. Gaoinete monlado com apparc.
lhos modernos dc electricidade. Preços
módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
até ás 3 horas. Travessa do S, Fran-
ciaco de Paula, 12.

(J 2821)

Carto»
mahtè

diz tudo
cora cia-

roca o
que se

deseja
jptiber,

realiza os trabalhos pur mais dif-
floeis que sej.im amigavelmente e
bota o mal par.i cima do quem o
faz, á ru.. da Constituição n. HO, so
brado. IU051

rua
PARTEIRAS

PARTEIRA MME. BARROSO,
Attende chamados a

qual.|uer hora. Aceeita parturientes. offe-
rece todo o conforto, preço razoável—Hua
Visconde de Itauna 11, 30, (477S S R

6rapÍ-PUaginaseSuca;
quantidade, mesmo minas in-
tetras, oa arrenda-se qualquer
luscar .ara explorar. Offert.8
eom" amostras a ..d. Duarte
ltio de Janeiro, Caixa ao Cor-
reto 1501. Il 1443

Perolina Esmalte

collyíuoíom Brasil
NOME REGISTRADO

Unico pre*
parado, que

adquire e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo instituto dc Belleza dc Pa-
ris, premiado na Exposição de Milano.
Preço 3'ooo. PO' DE ARROZ PERO-

j I-INA, suave c cmbellezador* Preço 4$.r. ---».;.- ^ Exijam estes preparados, â venda cm to-
Cura inflammaÇOCS C pUl'gaÇ0C3 , das as perfum-rias e 110 deposito deste e

dOS olhos i "c outros preparados, ã rwa Sete dc .Se-
_-., • iin...i.' T->i-.ir-rr lembro n, 209, sobtado. 0737 S) JPliarmacia MOURA BRASIL —i

Clinica de moléstias flas
senhoras e syphilis ~ _ bi?"
teneourt, parteiro, cura os tumores dos
seios c do ventre, as moléstias das vias
urinarias, genitacs, as mctrltes, os çor.n-
mentos utefinos e vaginaes e regiuarisa
a menstruação por processo 6eu. a\pplica
o fio. e ou, com ou sem imecçao ç esta
sem dor, trata a tuberculose e hcriua
(quebradura) sem aperaçáo. Consultono
perlcitamcnte apparelhado; rua Rodripo
Silva 20, esquina da rua da Assctrfblea,
das io is 2 da tarde, Telephone n, 2.5"!
residência: r. Senador Euzcbio 34-.*

(J 3-*-*0)nn Digestões
difficeis.

perda de
appetite,
dyspep-

sia, dor
de cabeça, ozla, mào hal-_o, enjôos
da gravidez e vômitos: — cura pi cm-
pta o rápida com o ELIXIR. Eb.ro*-
MaCAL. A' venda na Pharmacia
Dragantina, 105, rua Uruguayana, lQii.

FHSU
D B¦I

enxaquocas, in*
digestões, dores
de cabeça, in-
ílatnmação do fl-
gado e dores
nus cadeiras: —
cura ruiiic.il e
prompta com as
pilulas DR. MU*
IUL..O». -V ven*
da na Pharma-
cia Bragantina,
105, rua Uru-
guayana, 103.

PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de fígado, estômago e intestinos,
curam-se com as Pilulv. de Bollo Compôs-
tas do pliariiiaccutico Santos Silva. Vidro
i$Soo. Deposito: Drogaria Pacheco; á rua
dos Andradas n. 4 5* 0°-l3 S) J

37, Hua Uruguayana- 37

GRAMOPHONES 
e, chapas — Trocam*

se de Isco a a$. Venileni-ie dc $500
a _.$• Compram-sc usadas.1' Concertam »e
gramophones e ven d cm-se a 20$, 35$;
Compra-se, r. Uriiguayaiia, 135. (iGasS) S

Gmmmfaz nascer cabellos
caspa por completo.

Vende-se na Casa
Ouvidor n. 1S3.

maravilhoso
unico que
e sumir a

Cirio, rua
S 2749

GRAVADOR 
«obre rnetues, oarlimbo»,

¦inetes, blocks para marcação em alto
relevo de papel. Timbracem a taille dou-
ce. Gravuras sobre crictacs e poicellnnas.
i* de Março 87, -" andar. i'i-3'.S) R

ehronicas e
iccen t es:
ijuereis fi•
car radi-60N0RBHEAS

ealmente curado em poucos dias? Pro-
etirac informações com o sr. r-eijó, que
gramitamciite as offciecc, não conhe*
cendo caso nenhum negativo: rim
Theophilo Ottoni 167. R 274?'

HYPOTHECAS 
nn cidade c ...burbio.,

grandes ou pequenas quantias; rapi*
dei: e juro módico. Informa o ar. Pin.01-
Ia, rua du Rosário 147, sobrado, fun-
dos. (1831 S) J

t_r.YPOTHE.CAS no centro e subúrbios;
JJL í:izcm-se com módicas, conimlssões,
na rua Ãrciiias Cordeiro n. t(3._, loja ile
(cri-gcns, com Freitas, das S ns 11 ho-
ras. (=757 S) M

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com .19 gar-

ratas de catuába, remédio vegetal viu.
do do üCrtão do
rua Santo Cliristo

v-cara.
a. 99.

Eucontia-so
(281,1 S)

I- 
ECClONaVSE piano

_ 1. N. de Mu'
62, sobrado

pelo melbodò do
rua do Cunha ti.

(.'...¦¦.ii.iby. _ (283CSJ.lt,
Com*ACIIIXA LITOGRAPIIICA -

nu cm segunda
1)1). Caixa do

ifi. pra-se uma em segunda mão, do for
mato A Correio 747.

<-'__-. S) J

Wxik UelIiCDi (brasileira). .í.rtcira,
Mcd. Kio de' Janeiro)

aTtAiniOMa.XTF. bahiai»., entetide dc
V-J tudo, rua Marechal l'ioria»o n. 129,
:" andar. (3002 S) S*^"n_50RLÍDÕ" 
l»flift""¥ C7

CASA FUNDADA EM 187S
Ijiiloos depositários do cimento inglez "WIHTK

e lil.OTJIH:!.-.". tinta hytjienicíi OLSINA,
SAltiNOL TRIP-LB para matar o carrapato

do «.ado
TKLEPIIONK 274 - Rua do Rosário 55 58

(•RAMDES RUDUCÇOlvS nos pre*
ços como sejam: esnías .ara solteiro,
-..í a 35.1 ditats r:'.','¦:>:!, para casados,
40$ e 43S; lavBtonos incle.-.es, 30$;loiJcttcs coininoiías. 100$ e 103,; guar-da-vestidos, 33^ t 4.Ç; guai-_-lotiças,
.iõí e 45ÍCO-J; (piariln-pratos, supe-
riorcn, iio$ e isoíi; Ktiarda-vcstidos dc
desarmar, loof c UO,; mesas elásticas.
Jo* e 55Í; niolitlias estofadas, 13»$,
!.;o$ c 1S0Ç; dilas Sul-Ainerica, looí e
no$; cadeiras para sala 011 quarto,
73$ e 80$; cadtiias de balanço, 35$ c
40$; dormiiorios, 420$ e 4.r,oS, snpcrio-
res em srte c fantasias belgas c estylo
allemão, 500.. e .-,:oí; diversos niodeios
n escolher; aula de juntar. 3So$ e 4nn$;
ditos estylo allemão, 300., superiores
dc fantasia, cryslaes c cadeiras de con-
ro, 830Ç; camas dc arame, io? e 12$;
. olchões d- crina, 13$ e 25?; capim,
,i$ a to*; e tudo novo e de primeira
_u.ilidadc ao

LEÃO DjB IARES
LARGO DA LAPA N. 110

IMSÇAM (Ar.MaOGOS
\T'KXt>lí.Sjí um bom pis:ii), perfeito, fa*V raiiti Io, por pr,..,, niodieo; run Sete de
.i-i_.t_lcL_.,'_3,*i' rcloioelro. (SarõslO

V'Kyui'.M*S.l. ;::. importante i-i-.:.,* do' ecleur_ autor líittcr, uno, o melhorl.iiiato, roai 3 p-,;._s *. , o.iavas, c 11111•li... P.oyel, p..r -,.:-.:,;;,.. ....o.lic.s; lambemtrocam-se, concertatn-se e afínain-se. \oPiano .le Oi.ro, dn Gniaiailcs, r. do Ria-'"____ »• ¦['¦'• .'obra-la. (S 2764) O

\ jr.-.XDI-.*»!*; uai etaçére novo, eo:;! espe*¦ "10, par ;o$; r;:a da Prainlia :.. '-.
Ul 3.16) O

\rc\,,..-x-:.-. 
u;!, Buarda-vcsli.los, r.ovj,

por io?; rua d.i Prainlia 11. 7.
(R 3017) O

TRASPASSA-SE
rpRa-SPASSA-SE um açoiifue, vendendo
X 200 kilos diário?; íntorma-sc por ia*

vor ,á raa .Manoel Victorino ... 517 _-
Pie-hiie. (.-763 i') M

T~ 
RASPA..SA...E um bote-rilm, f.zeTdõ

bom negocio, livre e dcscmbaraçiii;
irota-se na avenida Mem d- Sá n. 32.

0594 D M"jõil~'i..'ÀHÊ.V; 
r.:o SÜvã 

"jardim 
n. 3.tt Perdeu-se a cautela 11. io.-.joo, desta

casa. (--3.15 Ü) S
'PRASPa\SSa\*SE oti acecita-se um socin
S. para uma boa casa de aves e ovos

í mais artigos de . ír-to; é c..>.-t niaito
antiga c muito conbcei_.a; o motivo O o
dono ter outro negocio e r.ão poder .-.:-
tender; para informações, com " sr. A.:_
tonio, ni ma d.) Roa.rio 11. rr. 1' am
dar. (-'.'-i5- P) S

tllIAPílOS, 
flores c costura», cnsina-se> em 30 dias n fa*er (oilns ,15 q-.nli-Ja.les. Paz t reforma chapéos e vesti*Jos. lladdock Lobo 73. Cara de cal-

Ç"(io. (c;S2 S) M
1ART0ES bK VISITAS — Cento cj

Ourives, tm, papelaria, (1363 S) Jc
pOMER I1KM ? por preço módico, só
V 110 restaurant <• pe-.são mineira e clii*nem: 5 pratos variados, com ínantcign,
por içaoo: comprando carlôe» 60%; (era.
;..{; inanda-ie cm qualvjuer parte; á ruaU;:e..os Aires n. 15R, loja. OS13 S) J
fMllTO.MAXTI'! — Mme. Annita,
\-xia consultas das 8 dn innnlin ásS da noite; r. lladdock Lobo 113.

  (.1 J.2SG) S

C10M.PRA-SE qualquer quantidade de^10:1» velhas, com 011 eem pedra-5, de
qualquer valor j piga-ie beni; na rua Gon.
ça!yt3 Dias n. 3.-, Jo-.i.ieii» Valentim, le-
-!!___L?£________ (<6** s- R

nOMPRÁM-BP. malas, roupas e m.teV.1 objectos de uso. Carta para B. Gui*¦narac3; rua da Constituição n. -«,-, quar-
(2811 S) )(o n. 5.

C.OMPRA..SG ouro e puga-se bem; na1 Joalheria (Ca.a de Couliança); á ruaGonçalves IJi.s n, 39 Te!. 4.127. C.
(12O8 S) R

pART.OMA.VTE pernambucana e feleV ...as, ye:.rc . impossivcl; em..-'.ita das da manha in 10 ila
pielo ... 101, i«

noite; r:... .lo 11.....-¦lidar. liajQ s) M

(CARTOMANTE .1. Maria Emilia, a ce*V. lebre o i« do Brasil c Portugal, co.i-sagrada pelo poro como a mais n-rit- •
conl.ançn em seus trabalhos que desafiaas .que ..c ilueni incdiums clarividcntes, es-pintas e prolcs.-oras de seiencias oceul*tas; is-exmas. familias do interior c fora(ia cidade, consulta por caria sem a pre-sença dns pessoas, unica neste igcherò; ,írua de baiua Luzia n. 248, sab„ j;...io áaver.ila Rio .llfaiico. casa dc familia detoda a sericdado,  (=s,., S) .1

pOMMODOS -- AIu_im.se dois espícn-"*J .lidos cm casa dc faniilia respeitável,a casal sem íillms, com -a.rn.idc jardim,lions banheiros, bon pensão e preço mo-(Uco; rua Man; e Uarros 200. (3701 S) S

pO.Vil'K.\..I*Sl. pianos do .bons fabri-" ¦ run da Alfândega n. .3:.
ue 1 as .«, com Freitas.

._ _. O750 S) R

PAII'1'O.MAXXE — Mnie. 'JCliom.v nson — Aloilimn vlilcnk. Consiilliis ..í-utis. KccoucillncScscm H dias, i'i!S])onsos, afastamento(li. liviies, etc. Ti-nh. iíai'Uiitiilospaia iilnslni' i-csnons-iiliiiiOndos de.«'los Íntimos mn más condições.
Mu\i 111.-1 reserva—7,5 rua .MuUiity,
MaiiKiio. (ll -.«is) _

A .'.ríciri.,

pOMMODO, aluga-se um para

c

fpRaSSPASSA*S!i um arroincm .!.* seceas
JL c molhados, é boa casa, iuiorma-sç

¦a r,'i FI»r;aso )_c:soto n*. I.)-', ..Ç' 
•"

t.til. -.'AI: Ct)hl U Fcrieira. (3007 V) S

mRAãPASSaVSfi ama Iciiena bem- moa-
í. ;.::.:, .om bom co.lrato, f-..2e'ii!') re*.

guiar iie-Joeio. ü pieten.ic.ite ;.ag..ra 50
o valo» .dos nt.iMÜos; o motivo é.o
dono ;cr ouf/os uegv*doá ,c não poder
tstar *i ic?.:; não te fs • questão de ea*
•tr.ir o pjga.ncmo; qae dêem garantia; -.,
nia do Cattete n. ijí, (2623 P) M

v. to c tpc trobaliie fora, por 3cS, emCara uo casal sem filhos c sem mui-, in-<!-..il.;-os; rua IJ. olaria ti, -.-:, bonde .ic
Aldeia Campista.  í--.--S S) 11

ÍOMPRA-SE qtialquc^ .; -:,-id.(.c , de
jóias vcllias, cotn ou eem pedras dc

qualquer valor c cautelas do Monto dc
Soe.orro; paga-se bem; na r-.ia Gon.ai-ves l)...s ... .17, Joalheria Valentim. Tc-lepiione 991,* Central. (2947 S) 1!

CARTOMANTE 
sc.cntiiica, garante seus

trabalhos: consulta das S ás o, 2$,¦"..a de faniilia Cattete *|S. sobral*.
(2839 S) lt

pa\SAMENTOS: c'.v:l _-?5 c religiosoV ;o3. Wikldcinar Alves. Trata do> pa*rua Visconde do Rita )tr.-:ictt .j-}.
1.81 S.S) )

pela Fac.
c-.-iiltcnl.-i da Mat. da iiiesiu.t Fac., faí
partos sem dor. Rea.: Pensão Caxias,
largo do Machado. Tel. 5115,1:.

CsS_9 S) J

MATIIEMATtCA 
— Tbeori» e pratica,

professor de comprovada habilitarão,
lecciona em domicilio. Chamados a I**. Mo-
tfirn. á rua Delphím 74. (so'3 S) R

MOürSTA 
— Conlecconam-se vestidos

êob todoâ os modelos, a preços mo*
dicoSd Mme. Guedes, Quitanda n, 21, iu
andar. {27'j'j S) JI

TlfASSAGISTA
rua l). 1'oíixciua
Sul.

-ta.iti Cavalejinti.

60. Telepb. 1.243,
(609 S) J

MOVEIS 
— Compram-se mobi]ias, y\vi-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
nlia, roupas úr eanm,
dc Soecorro, etc; rua

vitelas do Monte
íí. I.uiz Gonzaga

(1910 S) B

Mar
MM. 

Clara Comlerc ..dicura, marsagista diplomada; rua
Clemente n, 105, Telepb.

pe-
S.

i.2;o, Sul. Vae
u 157 S) R

MOVKfS 
— Alugam-se, cotnprani-se e

vc-.ulem-ie na tntermediario; r. do
Caitete n. 21, telepb. «jr.. Cent. i.;"8S)J

TITOVEIS mados
IU lii

ompram-sc mobi-
larios completos,'avulsos, objectos dc

arte, a;itiguidades, ornameiitaçâei, p:fiiu>_dc bons autores, etc.; rua Senador Dan-
ta_ ii. 4>, terre-í. com ).. Rilicro.

(3433 5) J

M 
MELLO, avisa a todos os negocian*

. tes que autorizaram nmiunçius, rou-
HOits gratuitos, que o bcu escriptorio é
no cdiíioio do "Jornal do Ura-sil", 50 an-
dar, sala 7. (..046 S) S

PERFUMARIAS-" 
A' Garrafa Grande",

tem uma garrafa de grande-formato ás
vistas do publico, pendente da sacada do
predio e:.i qiie íe acha, á rua Uriiguuyina
n (.0. sendo por isso muito fácil uão se
deixar enganar. . (A 27.1")
1"» ELOGIOS, despertadores, . compram-fe,

trocam-se, veiidtm.se c concertatu-:;e
por $500, 1$, 2,, etc.; rua Uriiizuayana
n. 135, casa de gr.imopho.ics. -(4042 S) S

SÓCIO 
pai-a

de senhora
uma oíÜcina do chapéos

. _ c lavagem dc chapéos dc
homens, precisa-se, com pouco capital. Ne-
gocio serio c muito lucrativo para quem
precisar trabaHiar c tambem traspassàise
todo negocio; beceo do Rosário u. q'À.

(301,1 S) s

OAPATEIRO,. precisa-se um

mez, casa c comida;
gucirédo n. 22.

parn
; Co? por
Pinto ri-

(2985 S) J
rpYPOCUAPUIA — V.ndese a
X tiKida Ca^a ílildebraiidt; rua

'53,

concei-
do K..*

C2813S)..

npÈÇIl-OS de oranie para cercas e gal*
J. linheiros a Ooo reis o metro, iia fa-
bríca da avenida Passos 104. (1052 S) U

TTMA íciiliõra honesta c educada, dese-
O ja col locução cm casa coinmcrclitf.

Cartas o 1-t M'., nesta redacção,
(2931' S) R

UMA 
senhora dc familia,

lhinho, deseja' uma casa
com 11111 fi-
de iuna se-

nhora só c dc tratamento, para governan*
to ou dama dc companhia; tjuem quizer
fará o favor tle deixar carta nesta roda-
cção, a S. A. (2». 11 S) ]

UMA 
senhora viuva, sem fillios, aluga

uma boa sala a senhor det tratamen*
to ou senhora, ou casal eem filhos; rua
dos Coqueiros n... 77, Catumby; (2992 S) J

UMA 
senhora de 3,. annos, bem educa-

da e desembaraçada em qualquer ser-
viço, c õ média, quer outra para um tra-
to; resposta nesta follw, aonde trata,
para Ar-.ilc. (.'Sbi S) il

TTMA
senhora vijjva, só, Ò2íercce'-se

pára tomar conta da oasa de pessoaso; serviços domesticus ou para balcão
ou cozinhar, cm casa dc negocio, portu*
gncifi; rua dos Inválidos 30. (3752 S) S

UMA 
moça decente", precisa 300$ cm-

prestados. -Dá gara.itias (a págrV: como
se combinar. Cartas nesfe csérlij(orio, a
I. T. Santos. (3051 S) S

UMtrocasal decente deseja encontrar ou-
ou pequena família para morar.

Cartas a S. Santos, rua da Carioca .jS,
1" andar. ('3004 S) S

PARTEIRA Mme. l-raii.-i-i-ii
Reis, diplomada,
fur. apparcccr a

nslrua.íío ba*
.Jçcií. ScicfiU*

fico c sem dor; trabalhos garantidos . ,c-
ços «no alcance de todos, seu o menor pc*rigo para a' saude; iriita de dacnças do
utero"; rua Ccneral ('amara n. no. Tel.
o. .'3.3Í.S, Norte, próximo da avenida Cen*
trai. Consultas gr.üis. (M3611)

e moléstias dc
liullier, o DR. E
DE. ANDRADA,

lieiiiorrl...(tias e sutpen-

litipotencia
fre.o,

roaciiiaçoes pre-
maturas, freque-

za sexual, emma-
ecimento rapi-

... depaupera-mento de forças, curam-se rápida c radi-ealmente pelo poderoso tônico nlliscnlar VI-
NHO DU CACAO 101)0 P1I0SPJIATA-HO, de A. A. Castellões. Vende-Se â rua
dos Andradas, 45. Dro,- Pacheco. (ai--> SI

INGLEZ
PâRTOS

rpratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
em seis «icieí, io?

mensaes. Rua da Quitanda 11. 50, 1" nu-
dar e rua de S. .losé 72, a» andar. Vaen domicilia por preços módicos . (2019 J)

Artigos para chapéos de
-f-nVlí-iríl dores, íòrinas, aigrctles, pa.Sennora, radi., fito,, etc, artigos de

parisienses. Aos 6cnhores negocian*
modistas do inttrior remetteremos

qualquer encoi.it.rnda contra vale postal
._*.. ,¦ | —* J- Lobo & C1, importadores
V,.'.«,.,,!:;,c.' ,-f,_ f*n ' Ho-n,irío n. ião, «obrado, defronte ã pra-

Lavradio ... .,1, ..obrado 
U^4a__S.J *' Gon!*!v" D'"' '^P1" ¦?¦»• N«'le'

cura, corri mento.
«ões; ile modo simples, evita a gravideznoa casos indicados, fazendo apparccer osem provoca.- liemorrliagia, 1 ,„„„
•. x ,--,¦ lirvfí.iV-"10-!'? .nl!11' J0.SEPHI-.f_ ¦'
NAOAI.LIiNDO, parteira do Hospita'Clinico dc Barcelona; coueultas diárias • * i" r -u- ,•» i ' ~ - .
grátis aos pobres. Accei™ 

™ 
li'^^.i,a;*",' I ¦¦_r,.-_,-.,.*0^.0 *>.', .importadores ;rua do

pensão. Consultório

íucommodoi
tendo como

0_6o S) J

bRAVIDEZ Jrsi C0L0RINA, l
tisepticas. Sãí.io inoifcnsivas,

vela:
com modase dc elfeito segi.ro. Caii.a com 23veias 5$ooo. Pelo Correio mais $íoo.Depositário: praça Tirademcs n. (i.-,

pliarmacia 'lavares.

iilltura ideal ga-
antida, para res-

ituir ao cabello a sua còr original pre-
ta 011. castanha. — Preço io$0oo; pelo
Correio, mais _'$ooo, Dcnopilo geral, rua
7 dc Setembro 11. ia;. — R. KANITZ.

PAHTEIMÍMiiic. t Maria Josc-liplomndii pelauldade dc Medi.cina -ie .Madrid, irai:, dc todas as doen-
ça-s das senhoras e ia* app.,reccr o in*
coihmorlo, por processo «cientifico c fem
dôr n.:n o menor perigo para a saude; tra*íinll.as garantidos c preços ao f.lcà.icc de
to.Ios, Avenida Gomes Freire ti. ;;, tele-
phone ... 3.642 Central, consultas gralis.Em i.-enicte ao theatro Republica,

(1320 S)

GRAVIDEZ 0 uso cons.au.i
do llematogcno! dc
Alfredo dc Carva-

lho, em um calix ás refeições, imi cuja
(lomposi.êo entram a quina, ltola, coca,
lacto-iihosphato de cal, pepsina pau-creatina diasiasc c glj-cciina c a 111c-
llior garantia á vida do feto e da 11111-
lber grávida, pois o Heinalogenòl, além
de poderoso tônico c digestivo, vende*
se em todas as pliarmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Telepb. Villa 1.2..2. Internato, semi-in-
ternato e externato. Cursos preliminar
(para airalpbabrtos) primário, secundário,
commercial; artístico (Musica c pintura)
e especial de preparatórios para admissão
ás e-scolas superiores, de accordo com_ o
progranima do Pedro II, Ensino pratico
de lii.gi.as vivas. Instruccão niiiiiar (fa-
cultaiiva) sob a ilirecção dc "fiicial no-
meado pelo Sr. Ministro da Guerra, e
dando aos nhiinnos direito á caderneta de
reservista ao terminarem seus cursos. In-
strltcçáo moral e civica. Abolição com-
pleta dos cn-stigos corporac* e dos sports
violentai, como o "football". Ensino dc
gymiiasti.-a sueca e de app.-1n.U101, para
o que dispõe o collegio dc um gymnasio
provido dos necessários elementos. Trata-
mento excellente, lendo os aliimiios as re*
feições em communi eom a familia do di*
rector. (M 3Õ09)

¦»¦«*

LOTERIA DO E8TAD0 DQ
Rio Grande Je Sul

Depois de amanhã
18 do corrente

5o:oco$ooo
For 15Ü. OOO

Unica loteria que distribui?
75 ojo eu_ prêmios, sorteando-os
em globos de cryslal, BOLAS
NUMERADAS, por inteiro.
Jogam apenas 18.000 bilbetss

1 prêmio do 50:000*
l promio de ,., r>:wO_

prêmio uo o:Oi-,.»
pi-einios de 2:(KI0Í í:uuü.

10 promius de ImiOoS 10;000|
22 prêmios do^Ui-S ll;00u$
33 promios de _ui*s........ G:_.Q_
52 prêmios do lOuj Siüuoí

1880 promio. de ao»  hGOiit-.
18 p. de 10.S paru os 3 ul-

tlmos algarismos do V
prêmio  tiSCO.

180 p. de 501 para ob 2 ul-
tiiuos algarismos do 1-
proraio  ínoon

2.200 prêmio, no total do. 162:000$
A voada oni toda a parle

Motor Qtfo a 6azPobre14QHP.
VKNDE-SE, completo e conjugado

com Llynaiuo dc 220 Volts. . Quadro
distribuidor e Motores electricos per-
tencentes ao mesmo. Para maiores in-
formações, diri«ir-sc ii rua do OUVI-
DOR N. 71. 2" andar J LEON.

R IM!)

COPACABANA
Aluga-se a easa da rua N. S. dc Co-

pacabann 11. 10001. Trala-se na rua
Ucnjatnin" Conslant 40. *-83*t .1

CURSO DE PREPRATORIOS
XIE-.SALIDj.tJE, 25.000

Diurno c nocturno, Professores do
Pe.lro a0. Kua du Asscmbléa u, 98, 2"
andar. J 297*1

CASA DE MORADIA
Aluga-se uma moderna, com duas sa-

Ias c tres quartos, cozinha banheiro
com chuveiro c dispensa, todos ladrilha-
dos c coni azuliios, grande quintal, a
nia Jorge Rudgo 7J; as chaves estao
no ;.. *-s38 J

Professores e Professoras
IJROl-KSSOl.A 

dc
inali(T, francez

bordados o bran
prático e theori. .,

portuguez; ein sua casa, preço módico;
fora f$oco por lição; n.a Orauben liar-
;bosa 11. 13—J'--.'*. do Me.er. (20S3 S) H j

Íàt-i.ÕFliSSOR.- 
ií- piano, porttígues", I

frnuecz, anthmctiea, gcograpliia,'/, c
I;I_toria; informações, na casa ficvilacqüâ
Ouvidor - ¦ •¦¦ ¦•

60N0RRHEA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPECÍFICO

pelo Ur. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias de senhoras ,e operações.
Cons.: 3 ás 5; rua Evaristo da Veiga,
.io. Telephone, 3191, C. Í3. Ç63.

CARRO
Vende-se um carro novo, com pouco

uso e com logar para 4 pessoas; trata-
sc na Empresa de Mudanças, rua Ar-
cliius Cordeiro n. 233. Em frente „ es-
taçüo do Meyer. (2630 M)

111 formações,
11. 45:,- ¦ -. úsnr SIM

IJRO.níSSOHA 
de canto, sol.-jo e theo-ria, pelo Instituto Nacional, acceit.i

V.M, 
l.S — Compram-se e paga:.l-sa bem,

ua tálwcaria da rua da As-ttnbléa, ,io,.,
da tle se dão por todas as marcas de(cigar*
ros, a:ú 9 e 10 vales c:n cada carteira.

(J 4684) s

MÉDICOS

Consultas oratis Por me-
dioos

oporado*
res ospo*

ninlistas em moléstias dos OLHOS
ou vinos. *; iujanta _ na ai/.,
enfermidades das snnhoras, polle,syphilis, venercas, blenonliagias e
das vins gonitaes e urinarias do lio*
me.n e dn mulher. Todos os üUa
das 3 às 6 horas da tarde. Hua Ro*
diigo Silva n. 20,1' andar (onire As*
sembU-a u 7 do Sotombroi. Consulto-
rin perieitan.etito apparelhado com
todo o material prtoiso pnra os cxn.
mes o os tratamentos constantes des
sas especialidades J 1

aluninas, assim como para bandolim. Emsim residência 3o$c-oo mensaes, -sendo duas
vcaes por semana; rua Jardim Uolatiico
1- --.. (5__a-i S) A

l.üsisi:. porltigucz,
france;:, inglez e

piano: informações com o sr.

li!i»l!lli!ii:il!i;i!!iSÍ!!lí

¦
i1

i!!i!i!:ii!!iii!!i:!iiiiiii:!;::i;a:'!;:iiBi:iiffiaãiaiia:ii!ii!i ¦lllA cora u snnus
Professora

Bj
j= Ad(|uirida ou hereditária e:n todas as suas manifestações. Rheumatlsrào, |_|
^ moléstias da pelle, Feridas na bocea, nariz e garganta, Eezeinas, Darthros, H
fFumilênios, 

dores musculares. Inflanimação das Rlaudulas, r.atcjamcnto das ar- m
terias, Dores nos ossos, Ulcera», Tumores, Manchas da ucllc e loda-t ai do- tf.

ma Haddock I.obo, ,3.?
Peixoto,

J, 290..

Hymnario Escolar cr.

ESPIRITA
:.'(., s
ÍSiiz n.

•jll-Ml'..
1TJL com

OLCA — Alta cartomante—Paz
com que os amantes e os esposos se

entreguem de corpo e a':.na e faz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmo, ta*
rantidos. Consultris aÇoou. Tem um bre*
ve para o socego do lar. Preço to$ooo;
correspondência com í$ioo, cm sellos pnríi
a resposta; só attende a scnlioras; ú rua
Fernandes n. 19—Hngetiho Novo, das o
da manhã ás 8 .!« noite. (-.J54 S) S

•luilWGf primários;pRECISA*SFaI. pre-,''J C$000; avenida Rio.Hrancn

tíliXSAO 
— Ponicce-se

easa .1» fiC-.iilia: ma run
cSr. rgo do 'Machailt

l.IANOS USADO
i. hons fabricante
rua do Alfândega
com Freitas.

PRECISA-Si: 
alu

25$ooo, arejado
Avies; rua 'forres
Mcycr.

11.
OC?o S) J

be:.] íc!'.i, dc
do Cattete

.. ürroS) .
S — (-otnpram-EC dc
$; n,HA iVirreiriu.ia".
i. 131, das 13 ás 1»'.

(-•751 S) R

aliir uni commodo
no centro. Car*.as a
Sobrinho n. .1.1 —

(*•«." S) J

PRECISA-SE 
de alumnos e alumnas

diurnos c nocturnosj preços módicos.
Cattete n. 48, sob, 03s8.S)R

1JEXSAO 
— Dá-se á mesa c a dotnici-

lio, cm casa dc .'amilia: na Senador
Dantas n. 3c. (.10-.1 S) S

P!'SP0N1'AR 
c cascar calçados finos,

cnsina.se com t çerteição, c rapidez;
lioas condições. Officiua Colombo; À rua
Jobé Maurício n. :.io. (3049 S) S

1_Hi_íSAO 
dc easa dc família, accentam-

. se_ pensionistas dc mesa c manda a
domicilio; preço módico, na rua 7 dc Sc-
tembro ..., i" andar, (jo.;o S) S

IJKKtJSA-SlC 
de uma perfeita C02Íí*JicÍ-

ra paia casa dc família sas Larait*
jcíras; trata-se ua rua Sete de Setembro
... i;i. (jr.S ll; S

1_KECISaVSE 
i'e unn optim

domicilio; rua Canierino
rutar:;

iSao a
ii. i, c!ia-

(30O6 Sa1 S

PRECISA-SEo .r. A. l
com urgência, com

nnello de Oliveira Lemos,
para negócios dc sc.i interesse, ot- o dia
ao do corrente; á rua da J.cpiiblica n.
189. (.744 S)M

HANO. violino
sor. Certas
Arion,

bandolim — Profet-
íavor nesta redacção,

(503 S) J
l.EMSAO .MIRANTES — Rna MarmitaX dt* Abrantes n. 20, Telepb, 151, Sul.
oplimos conunodos a linear. ' 

(:'::.;(-.' R

sohrailo.

DISUEIRO 
sob hypoU.iee.-i dc prédios,nas melíiorcs condiçtMa possíveis;rão í-c tr.ua com intennem.irio.; na rua

Senhor dos P.1K03 ti*, Hatgcs. 12747 S'< S

I \! Ml El KO — Dá-se sol
1 ' to centro c «ubu;bu-s; rua da Al

f,r.Je«» a.
à, 4 heras, eo:n Freitas.

).-t tecas
da .

ji. na "A P.r.-J.i-ii.a"'. de
i-';j. S> M

PpiilãS
bello sortimento por pre*
ços convidativos, >¦ n-
dem-se t:a conbccid*
FABRIOA CARIOCA,

.—. casa dc ioda confiança.
Rua da Carioca ti* 22, junto ao Mcr^auo
dc Piorei !.Ap*.sição todos qs dias, até ás
io nor.... da noíte.

pHAHMACIA -- Dá-se o nome. CnrtJ* a pharniaccutieo, rua Poli.cna n.
ou teliplioae Sul .*S:. (.-su

PHARMACIA 
_

Diagniíieas con Wndc-^o «ma cm
dições, fazendo 'i.'i:o

bom negodo; trata-se ã ma do Rosário
n. IJ4, íabcllião, com o sr. Pinto.

(.2.6. S) R

OQENÇAS D9 APPÂRELHQ OiGES-
TIVO EDO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
IQPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelos
raios Xf do estômago,
intestinos, coração, pul-
mões.etom Cura da asth-
ma. -- Rua S. José 39r de
2 às 4. Grátis aos po-
hres às 12 horas.

Ao0_

mais
bella e com-

pleta collccçáo dc liyninos patrióticos na-
cionaes c estrangeiros, para uso das es-
eol.-.s no llrasil. Preço 1.000. Encontram-
se un Livraria-a\lvcs, rua do Ouvidor, 1Õ4.

(£_S S) J
Coitsullns grátis, á

ma Aristidcs Lobo,
i!j;-:'..1o, entrada pela travcâ5a da

¦I, Iínddoclc Lobo; segundas, quar-ms c sextas-feiras, d.n _ da manhã as 4du.tarde. Trata de todos os males. Tra-balhos garantidos, Milhares dc pessoasattéstam os bons resultados obtidos. Casa lde iamilia respeitável, (:703,S).M _f
•" CAMPOS DO J0RDa\0 — Indica- j 1ç.Ocs scieulificas sobro o local, seu va- JÜHPJSIhr c sua adaptação a indivíduos enfia-
quecidos ou a Itii.erc-.-.loso.-). Dr. von

Meai de „á, 10,
Telephonc, a. Si o,

Ceiitrnl.

cnças res-jltantes de in.pure-aa do Sangue sc consegue com

X.-_1_J_B.T^rr__4
Licor Vegetal Bi-iodado

pura tivo, Ajhr<
iicreial. O CUE

prova*.18 O mais poderoso unt.i..yp.i!liticu — O mais enérgico depu ^ -^
y pela D. G. de Saude Pública c. registrado na Junta Commcrcial. O LtJKTVL ||H pos«ue um valor therapeutico e scíentilico incontestável, comprovado com uma ¦
S infinidade dc attestados' médicos e dc pessoas ipie com clle.se curaram, depois Bj™ dc já catarem «em esperança dc obter a cura. __stc prodigioso remédio é a m
jm salvação dos syphiltttéos desenganado... Cura a doença, purifica o Sangue e for- gj
g. taleec o or.anisnío. O LUETYL é dc palladar agradabilissimo, torna-se ás re* ¦
gj feições, não tem dieta e não produz l_Momatites, enterítes, máo-estar, eic. g
g como muitos dc seta similare.. Tomac LUETYL o UNICO que com UM H
jq VIDRO faz dcsappareccr as manifes: *•__* es d- ^vnbilis e ias doenças do Sangue, m_s_ Kncoutra.se cm todas as Pharni* «iss e Drogarias do Brasil, Preço 5$ooo, m

Fabricante: Phc.-Cliimico, ÁLVARO VARGES
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent.

¦1
i_fmplliliücr da Orai.;:,
fo-- sobrado, is 3 1I2.

DR. ALVENQ AGUIAR
MOIaESTIAS IXTKKXAS

ESTÔMAGO — FIC-ADO — IV*
TKSTINOS -- RINS — PULMÕES,
eio. Coii-Biiltorto: rua Rodrigo Silva(
... 5. Telepb. 2.271, C. Das 2 ás 4
liorx!*. Rcíidcncia: travessa Torres a.

«-. Telepb. 4.:i,s, Cent.

Dr. von Dollinger da
í GraCa l'° "osi,¦ -Ia lleoèílccncia

V » Portugueza e com esta.iio
J na Real Universidade dc Berlim. Do*
içiiças do rim (exames com a luz), Ci-
rurgia, _ ctirn radical das hérnias, he-
uiQrrhoidcs, estreitamentos da ureihra.
Operações sem chlorofonnio e com a
anesthesia regional. Mem dc Sá 10,

[sobrado. 11 ás ia e ás 3 i|_. Tele-
jphone 4.810, Central.

Creme de Amêndoas —
O lerr.li.no está tcEÍEliado sob o n. 10.011,

e ira.*, impresso o nome do fabricante
pharmaceutico Santor. Silva, cto.

Indispensável na 'jilcf.e das dainr., «!e-
p.ntes. En-.bcücra o rosio, tirando-llie aimr/as c as inanciias, I'óíe jÇooo. Vende.ee uo deposito. Drogaria Pacheco; á raados Acuradas ... 45. (...,,. g) J

MORPHEft
Tra

demo,
demia d
Clinica £er_l
sultorio: rua
3 hor

miei to espccinl,
peio prol", dr. I

Sciencia
operaçCcs
dn Caria

de

scii iililico,
ontssa, du
Portugal,

e partos.
etc.

Con--). d.t 1 ;is
s da ia de.

Q@E§_ÇAS OOS OLHOS
1)15. RODRIGUES. CAO'

Com longo rs'agio (ia 1'ondation Ro-
tuehld .1,* Paris. Assembléa, 50, das 2

Duchas massagens, etc. Insli-
ílito Pliysioihcr.pico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente üa Fa-

culdade. Doenças do estômago e ititcs-
tino, neurasthenia, arthritismo, obesi-
aadr, diabete, etc. De 7 ás 11 da aa-
nhã. Rua St-uador Dantas, 4S. ) juí.

ENXOVAES

PEITORAL BRASIL
Cura

falllvcl
asthma
rua llospicio 18,

a bronchiic cm ires dias?. In-
ua tosse, escarrou saiiRuincos,
e rouquidão, Deposito: llerrini,

(J. i-8a)

MME. YVONNE
vi-cnt ..'arnver dc Paris, av-cc un gr.nd
choix Jc rohes, chapeaux, hlo-.iscs, etc.

Kua das Palniéiras, ic, Botafogo,
(R -93!))

Xarope Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspc.üri» de Hy-i

giene c premiado com medalha dt ouro
na Exposição Nacional de 1908. Ettn
maravilhoso peito-al cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
luche, asllima, tosse, tisica pulmonur,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipaçfics, rouquidão, inffoiN!-
(Ses, doenças de garganta larynge, de-
fluxo asthnialico, etc, Vidro i$soo. -—
Depósitos: Drogarias Pacheco, An_r_ •
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 90
e á rua da Asscmbléa n. 34. Kabrlea:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides I.0I10 n. 219. Tclcplione 1.400,
Villa,

NORTE DE S. PAULO
Vendem-se niachinisinos e todas „s•lieiiífcitorias dc uma usina, sendo um

gerador, 34 cavallos, 1 motor, 10 ca-
vallos, i jogo de moendas, 3 cylindros,
ifi por a.4 pollcgadas, serra circular, 1
bomba Warlington paru serviço aliam-
bique, outra dita menor, ailambiquo
continuo, distillação e rectificação sys-
tema E. Barbcte, dc grande valor, para
fabricar 25 pipas por dia; 1 deposito
dc ferro, 30 pipas para álcool, -1 dita
de 15, 6 toneis, 10 para fernicn-
tação, 1 balança para pesar cnnn..,
Haoow, Grandes caldeiras de cobre,
barracão de tijollo e ferro Chobt, c
todo o restante por preço dc oceasião.

Assim como duas .grandes fazendas,
uma com 500 cabeças dc gailo, (íoo ai*
queires, dando renda superior a 1:8oo$
mensaes; outra cafecirn, 214 alqueires
geométricos, colhendo produeto para
mais de io mil arrobas; grande moenila,
30 casas para colonos, machinisiuo»
para café e tudo quanto seja preciso a
uma grande fazenda; 500 aiiiueires de
milho, superior estrada do rodagem, «te,

Informações, Cattete, 218, Garage
Uége (officina).  (M a.íjJ

GRAVIDEZ
Senhora elegaJUc, que usa formula

infallivcl paru evitar, de grande voga
na Europa, onde a mesma sempre tsti,
e de .effcitos inoffensivos; indica a
quern pedir enviando endereço e utn sei-
lo de 400 réis a mme. Fany Garcia, no
Correio da Manhã. Rio dc Janeiro,

(R 2878)

IMPOTÊNCIA ?
Velhos, moços e risonhos, moços for-

tis e felizes só depois do uso do STli-
MOLINO, formula descoberta recente-
mente por um sábio suisso; não falha
nas fraquezas genitacs, neurastheuiae,
cansaço physico, inagreza, tuberculose,
convalcscciitíia.-i, anemias. Vidro, j$;
pelo. Correio. j$soo. Drogaria Granado
Í4 Pilhos, rua Uruguayana n, 91, Rio
de Janeiro. (Ii 2877)

Impotência
YJVAUDADK DO HOMEM

CURA radical sem dar medicamen-
tos para tomar; não íufluc a edade,
garantido; trata-se com pessoa aéria;
rua da Prainlia 39, sob, N. M.

__________ J 2-l°I

DENTADURAS
Compram-se dentes de dentaduras v«*

lhas, paga-se liem, avenida Rio Branco
138, i" andar, Santiago. (R 2915)

TUBERCULOSO?!,.. PORQUE QUER!
Pulmões fracos, tosse,-, lebres c escarros; cores pallidas, anemias, ma-

greza, com dyspepsia, vertigens; flores brancas _ (corrimentos) nas._ senho-
ras e moças; neuraslhenia produzindo: impotência, falta dc memória, des-
animo, palpitaçõcs, mal estar, dôrcs >ie cabeça, in.sor.inias, só se obtciu a cura
com o STI.-NOlalNO, sabia descoberta mundial, receitada pelas notabilidades
médicas da Europa, Rio e São Paulo. Ms:..pendas curas no mundo inteiro!
Depositários: Granado & Filhos. Kua da Uruguayana, 91. Vidro, 5Í000. Pelo
Correio, ;?500. (R 2879)

ALERTA Vende-se 14 lotes de terreno
Faii-íoinas para ganhar no j-

oho, não falha. 
'Preço de u.n

Rs. 1S000, pelo Correio Ks,
Rua Cassiano, (.6 Gloria,

..o -Io bí-1 .'. rua do S, í
pantoinas 

' os niimeros ,r,7-i
1S500 — do llospicio 1).

(K-:õ;'j I csiá a planta.

raneisco Xavier,
c 610; trata-se
S3, com Ron.ã'.

entre
i rua
onde

ReoeninãSGÍdo
as 4. Tclcp. C.

DENTISTAS
MEIAS

DR. SllaVI.NO MAPIOS — Ex-
tracções, absolutamente sem dôr; a 5$;
dentaduras a 5. cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-
.03 em prestações. Rua Ur iguayana
n. 3, esquina da rua da Carioca: dai
7 aa manhã ás o ._ noite. Tclepmne

1. Central, 'J 
2970mm AMERICANO

DR. C. FIGUEI
KEDO espec _iiJ
ta em rxtiacçOit

ccmpletarn-n
Mm áôr e onttoi trabslbot .«rantidos ;
t/stema aperfeiçoado, preços módicos, •
ein prestações, das 7 da manhã ás 9 da
coite. rua do Hospicio n, 222, canto d»
avenida Fassoi.

Comichão

cnnipletot para
coilegios e bapti
aados. Faraizo
das Crianças. It !

7 de Seiciubrc,
1J4.

Kr.xr.vaot com.
pletos para re-

c c hinaicidos,
inclusive oberço. R. 7.de Sete;.:!;.-0,

•U-

e roupas bran.
ca*, para crean.
ça;, no Paralro

das Crear.ças. R
7 de Set., i_*|.

darthros, empigens,
ccz:::ias, frieir.s,
famas, brotoejas,
etc, desapparccem

fácil « completamente com o DERMI-
CURA. (Xão é pomada). Vende-sc em
todas ss drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito geral: Ph.irr.ir.cia Acre, rua
Acre. 3S. Tel. Kortc 3;fis. Preço 2$ooo.

•> ¦ Usem¦ ¦ o tn-
jeclor •— Nànterre. Fácil.
coimuodo © liygienico.

.. A' venda nas o:is,-ts dc oii-ureis.
tp  

ARTHRITISMO-
(cciJo urieo) e tolas •r.ar.iícs.aç.ãe. (riieu-
_iatis:..o, moléstias da pelle. areias do fi*
.cado c rins e impnrcsai, da sansae) ele.Cura garantida pe.us Banhos (buaaorts),
Xiiz, Vapor, Sulplnirosos, Massagens. Ave*
nida Cumes Freire, 99, d»3 6 is 20 horas.
Preço ao alcance ie todos. Instituto de Phy-
«lútín-raai». iM iriO S

Dr* Benguc, 47, itue Biancin, Paris.

BAUHt BENGUt
,RH£ UM ATI SM O-GOTA

NEVRALGIAS
Venc_a_em todas as Pharmacias

wÊ

V. EXA. E INFELIZ?
Procurae o professor KADIR, o

SOMNAMBULÒ VIDENTE, na rua
Mariz e Barros S7. Além de responder
tudo quanto quizerdes sabor, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, se o resultado fór negativo.
Dá lições de HYPNO-MAGNE.ISMO,

lições ir.-
K 2752

garantindo que com oito
flucnciareis aos demais.

AOS CAPITALISTAS
a\vi--a*sc que o predio r\. Si ila rua

Colina pertence ;i uma massa fallida e
cuja praça será nulla, ficando o sijnal
depositado. (R. 2929)

CABELLOS BRANCOS
Usae " Brilhantina Triumpho" para

scabtan!i>.!-os. Frasco 3$ooo. Vende-se
nas .«eguinics perfumarias: Bazin, Nu-
nes, Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio.
Hcrmanny.e Perfumaria Lopes, rua da
Misericórdia, (i. Mme. C, Guimarães.

S 1620

EMPRESTA-SE
dinheiro sob hypothecas 10 °|° ao anuo,
avisos ou contas do Thesouro, promis-
sarias, caução ou juros dc apólices, alu-
gucis di prédios, heranças e todos os
negócios commerciaes. Rua da Ãlfan-
(lega, 4Z, cala o, entrada pelo elevador
de 11 á te 4 as S horas. J 1518

RUA 00 SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Alaga-se este preilio uo to Oo oa em parte, completamente

reformado, com boas accoiiuno ilações no sobrado a grando loia
iiob bni.von, com installação própria para bar, café c rcslnir
rante. Trata-so na Companhia

de de fispuealiv n. 200..
Cervejaria Brahma, rua Viscon-

HEMORRHOIDAS
Cura radical, dc i a 3 dias, eon.u-,1-

Ias grátis, escrever a iiune. Maria, i
rua Ser.aJcr Euzcbio n, 76, loia,

U. .03)

PHARMACEUTICO
Precisa-se dr

dar nome a un;
funecionando.
Caneca J05."

um pharmac
n pliarmacia,
Iaíorma-âc

•ni.o para
,i*.e já está

raa Frei
U- 3-54).

PINTURAS DE CABELLOS
Mnie. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in*
opfcnsivo, de sua propriedade, á rua-
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
i° andai-, entre as ruas S. José e As-
sembléa, fi 48.-'-.

ALAMBIQUE
Prccisa-sc de uni, pequeno, par*

pharmacia, perfeito. Rua S. José 51.
(S 3000)~~ 

AVENIDA ATLÂNTICA
TKRREXO

Vcnde-sc uni, com frente para _
Avenida e para a rua Domingos Fer-
reira, 15x40, cm boas -condições. Para
tratar 110 largo da Carioca ir, i° an-
dar, das n ús ?. (J, 29Ú7)

LEILÃO DE PENHORES
EJÍ 23 1)13 MaUO

L. GONTHIER & C.
HI.XliV & .-RMANDO.Siiccessor.»

Cnsa tnniliida cm t867
45 «IA laUI/a l)l_ OAM013S, 4T

Fazem leilão dos penhores ven-
cidos o avisam aos sr». mutuários
que podem reformar ou ruscatui'
as suas eautclas até ú véspera do.
leilão. (,) Xiü)f})' 

CADEIRA PARA DENTISTA
Vcndc-se unia Ideal Colnmhia, no-

va, um armário americano c uma mesa
ajudante com prateleiras dc -lidro crys-

lim espelho e uma tabolcta de crys-
; na rua Uruguayana n. S, sobrado.

(J. 2.073)

ESCRIPTORIOS
.-.licos, d-jmisias ou tnassagis*
magnificas saletas com ja-

Para
tas. duas
nella para rua Gonçalves Dias e um»
sala espaçosa, inlcrna, alugam-se; tra-
(ar á rua Uruguayana 11. 8, sobrado.

(J* 2972)

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula dc R. de Brito, da Pharmacia
Raspai!, approvada pela Inspectoria
dc Hygiene.
Receitado pelos n:aÍ6 abalizados medico.,

conlra as ralíecçõcs do tubo gastro-intesti-
nal, principalmente contra as dicnl.i-as re-
beijes, acompanhadas de col;cas, .Iv-entc-
rias e metenlcritcs, diarrliéas da dcntlçâo *
das convalescenças das febres graves e ds»
moléstias pulmonaics, conseguindo teir.fr»
Dtravilhosaa curas.

Modo de J»"r: veja-se na vidro.
Preço, 3$ooo. Deposito — Drcgirii.

Pacheco, rua dos An.)rada", 45, i* de
Mar;o to, 7 de Setembro Si e 99 c Aí-
icmbléa 34, Fabrica, Pharrns-.ia Santat
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo,
T*l. 1.400, Viila.

229-
Uio de Janeiro.
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 1G de Maio de lí>lü 11

O FIGADO
O figado é um dos órgão» mais importantes da nossa economia,
Um figado deiordenado causa a perda do appetite, prisão dc ventre,

lores i t cabeça, infartação depois d e comer, perda de energia para o tra-
(alho, phyjico e mental, perda de memória, cansaço, palpitação do coraçía
omno desaiBocegado, urina carregad a, tristeza, etc.

Em seguida aos symptomas acima mencionados, sobrevem _ um estad*
j.rvo.o que produz gr. ves resultados, como sejam bypocondria, perda dí
poder sexual, etc.

As pílulas unwersaes melhoradas de perestrello.co-
têm em si os agentes medicinaes para combater os males acima enumerados.

Estas pilulas lão compostas de vegetaes e o seu uso não requer resguar.
_o, nem de boca nem dc tempo. — CAIXA, a$soo.

Remette-se pelo Correio uma caixa por 3$ooo, 6 caixas por 13Í00.
e ia caixas por a6$ooo.

Vende-se na JV Garrafa Grande
_=_•__*___ xj-RXJG.XT-__-"sr_____r_%_, es

Perestrello & Filho. A2933

ÓPTICA
Importação direcla dc óculo;, puice-

ve/., vidros c tudo mais que íaz parte
«leste ramo dc negocio. Vendas por ata-
cado c a varejo, rua 7 de Setembro,
133. Rio dc Janeiro.

GIPX
OU PEDRA DE OESSO EM BRUTO

Compra-se desta pedra, era grande
quantidade: quem tiver queira dirigir
cartas a Oscar 'Fontes, rua da Carioca

Quando faço compras, não cs-
queço o

(2137 M) |n. 9, nesta capital. S. 2212

___h_jn-_-__t-t-_-_a_H______n_i>Mi

ÜI;

$raí$o

Companhia Industrial e Comlrucfora
••liOM-UADTIKO"

(CAPITA-, I.BAIilZADO, .nninooío.o)
Encorre.n - 9! de CONSTRUCÇOfcS

PREDIAES cm (crr.nos próprios 011 cm
t.rrenos dos clientes, mediante condições
muito vantajosas, semi o o pagamento
iir_.o long.) c cm pequenas licitações.
CONSTRUCÇÔES .-.IMEDIATAS COM

MATERIAES DE i« OUDi-.M
Êiicarrega-se t.mi_e.n: . - -

 Ai conserva.üo de prédios, rfcon-
slrii-ç.cs, recebimento de alugueis, com-
pra e venda «lc terrenos e de todos õs nc*
coclo- nue se relacionem cum immoveís.
PECAM PROS.ECTOS 15 EXPMCA-
ÇOES A* UUA DOS OURIVES, N., .15'1'elepli. Norte .1070 — lí'.. (lc J_

iaiü
pois 6 o único preparado com _o
qual consegui ter cabcllo c não
ter cuspa.

Não acceitem outro em'sub-
stituição; exijam odeOMVIER.
que terão resultado seguro.
Vidro 3$OOO
Esti todas as

p es ríumaria s,
clt*og;a.t*ias

e plxa.riiaàcias
o nu "A GARRAFA GIIAXDH".

UniSiiii.Viuin, í>6 (A.2736),

JI Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

¦il
VESTIDOS

. Fa.em-se com -promptidão e por qual-
quer figurino, aos -preços dc: I5$ooo,
cassa; lã, 20$ooo, c seda, _5$o__.

Kua Larga, J93 — 1. andar.
("24 R)

1:
Dá-se esta quantia a quem arranjar

ttm emprego publico federal, dc ordena-
do pelo menos de 3oo$ooo.'Cartas para esta redacção a D. G.

( (S Í7Õ»)

PÊNDULA BRÃZIL 119. RUA DA QUITANDA, 110
RELOJOARIA BHO-TBRIA

—Especialidade em concertos do rolotrios e .ioini a preços módicos—.
Grande sortlm.ii.o dc rolocios s_>P»PH».'».'J sh|m o o.uo4_ 'upiA

"CÍ/lIUS MA«ISONXKTTK" — Joíiis d relógios a prestações seinnnaes
de 5$000. — ÍIKOEÜBM-SH ASSIG..ATURAS;

«IMU_.IM.L__i!
Comp&nlüa de Loterias Nacloaaes do Brasil

Extracções publicas sob a fiscalização do governo iederal
ás 2 H2 e aos sabbados ks 3 boras, á

RUA VISCOHDE DE lTA_.IS_.ftHY II. 45
HOJE HOJE Amanhã 

~ 
Amanhã

337-13* 3.1-S*

16:000$000 20:0001000
Por 1S600. em meios Por 1S600. cm meios

DENTISTA
Precisa-se dc tia» rapa. quc dispo-

nha de i :ooo$ooo, para associar-se a
um gabinole dcnlario.

Para informações com o dr. Assis;
Avenida Passos n. ai, sob. tS.ois)

MEDIDO
Precisado de.um para dar co**:-.!-

ia* iiiuiia pliarmacia de cerlo iiiovinicn-
lo. Dá-se _o "|". _ _".'."'¦

Cartas para A. C, rua Suo Itíiucis-
co. Xavier n. í.íi. L.S3?__Í

PREDIO EM BOTAFOGO
TV- cisa-.. dc um, próprio parti fran-

dc collegio, com chácara cufiicicnte,
nas ruas tranvcrs.es á praia dc Dota-
,o;;o. Aluguel por contrato. Carta para
«-.Li redacção, com as inieiaes I... C.

(J. =98.)

FAZENDA
Deseja-se arrendar uma fazenda dc

23 a 30 alqui ires cr.iu terras planas,
«asas para habitação e para trabalha-
ilore.. c para fazer uma experiência
agrícola e sendo bem suecedida .c tra-
tara a compra da nicsnín, de-pois dc
dois annos de arrcndaniculo. Propostas
:i A. 1.. A., á caixa desta folha.

(M. a-rgo)

PENSÃO UNIVERSAL
'Ut-.. D. Geraldo n. Po, esquina de

Avenida Uio Uranco. Alúgani-se excel-
lentes commodos mobilados para fami-
lia c cavalheiros dr Iratamento. Cozi-
aiha d,- t" ordem, Com ou .cm pensão
Acceilu -u-tilsos. (3 oSo

MOENDÀS
DE

CANNA

CASA NATUA8I
Professora de francez e ins-

trucção secundaria
Uma professora interna, dc mais de

tnn mino, do collegio Educação Ame-
ricana, ú rua Guanabara n. 69, sc pro-
j.üc a aeceilnr leccionar cm casa par-
ticultir. dn firma quo combinar. Mme.
.leisepliino. (R, 2S9..)

CASAS A PRESTAÇÕES
A Companhia Brasileira de Iinmovcis

e -Conslruc.ii.s, casa bancaria ú ave-
ilida Kio llrr.uco n, <)8, vende casas a
prestações. O terreno é pago á vista,
ten» actitiilmciitc algumas casas prom-
ptas, Informações na seda'da Compa-
nhia. (J. -iS.)~ 

NEGOClíüRGJENl
Vende-se, r.Iuga-r.e.otj.se admitle tm»

soclo ca» lima padaria c fabrica dc
macarrão", 1103 subúrbios, com todo o
in.-i.liiiii.mo ;i electricidade para am-
«lios os fabricou. Depende dc pouco ca-
pilai. Desmancha seis a i'i saccos dia-
rios. .'rala-sc com o sr. Pá -Rego, 110
Hotel Cruzeiro do Sul, á praça da Rc-
publica, nesta cidade, das .( âs 1 horas
(«ti larde. (j. ._...)
»W6—1-IC'l-H—-«limill.li I III. IIMII l_C«l_»

S. PAULO - PARIS -
SANTOS - JUIZ DE

FORA (MINAS)

Í8B**gBg8Sg-i_P,'Í'-_^

DENTES AI.T1FIGIAES
Não os colloquo V. Ex. sem examinar os nossos

trabalhos o preços
N. D.—A primeira consulta para doinonstraçíioVdo novo sys-

temt», cujo resultado ó deveras surprel.ondentu, níto imporia em
compromisso .ilgum pnra o cunsultitnte.
X>r. Sã» -Fteis-o, ESPECIALISTA.

RUA DO l ARMO 7 t-OANTO DE OUVIilOil
a__r____________^^ma_^^^^B^~~ 

CASINHA-GOMPRA-SÉ
Que tenha pequeno terreno, agua cor-

rente, pequeno multo e alguma planla-
ção dc frutas. Sendo o preço módico c
a prestaçõt.. Curta a 1,. II;-, neste jor?
nal. (M -^-l

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. cx. quer comprar moveis em

prcstaçõi-, por íircçoa liaratissimos,
sem fiador ? Visite a cnsa Sion, á rua
Senador Kuzehio 115. 117 e no, tele-
phone. 5-'oo, Morle. ___*_*_ i___!

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
Suííoeaç-cs, bronchite astlimótica, clii.ulo nn peito, palpitacõcs, cansaço,

ré., inchados, -liydropsla., falia dc ar, vertigens, batimento cxascrailo das i-ewfl
. a-terias arterio-scierose, ancur isinas, dòrcs c agulhadas (lo lado csíiuerdOi
(lilataçáo 

'da 
aoria, n.vr.il.ias cardíaca., syph'lis e rlicimutism. uo coração,

curam-sc cora a receita do sábio americana (Ir. king _ la.m.r, (.-.i o car-
diógeii-. Milhares de curas 110 nr.isil. J„po-itariost 

'Drogaria Ora.-jdj •*;
«Killios rua Oa ürusuayana n. pi. Vidro 6$ooo. lVIo Correio b.jou. t.-ííeiKl

MOTOR ELECTRICO
Vendem-se dois, da força dc 10 c t,.

cavallo.. italianos. Paru vêr e tratar
na rua elos Andradas 11. 59, Cata Ua-
pido. .J30.10)

.Compra-se um bom, cm segunda inào*
cm prcsluções cartitilidtt.s. lufornia-sc.
com o sr. André, á rua 7 de Setembro
11. i.|.. tS:...))

Barricas vasias de cimento
Compra-se qualquer quantidade, a 400

réi.i cada unia, 11 rua Visconde Anioro-
so Uma 11. 10, Mangue-. S. 2113.

GELADEIRAS
Vendas cm prestações.
I_ Uuffici*. fabricante.
Kua Vasco du Cama fa. 16..

III» I
Kcni-S.hcni!», <l«n'es tio cabeça. Iiystoria, insoniiiin, frnmioza

«le Vorcas, são c»»ratlns com crande evito 0011» os BANHOS !>!'.
_ai.(.THl.ll>A!>10 1_STAX1C.V e os BANHOS IIVDKO-IH.llOTia-

lístns appUcacõcs, inteiramente inoffeiislvns. urotlu.oin sobre
«» systema nervoso nimt accão cfflci»*. o cíurudimra, restitiiinüo
tio ilociite 11 calma, o soiniio o o 'bom estar. n

Onbineto ile electricidade nieillcn »lo 1)15. MA1'.~ —- OO. Ave-
nida ltio Branco — ltio (le Janeiro. ,-..«a--,
Preços moderados, lias O liorns da maiilui as t da la»'<lr, (>ili>l<)

r-ES__-__cr

i LOJA DE FERRAGENS I

SABBADO, Í30 XJO CO_ffl_=l____--__'__)
A's 3 lioras da tarde—*_._5—*_•

100:000$000
''or 1 ..700 o.» ini-l .

Grande e Extraordinária iíotéri-le S. JOÃO
em rrí.n.s souimos

Sexta-foira, 33 o Sabbado, 34 «lo junhoA's O H0HA8 UA TARDE A's 11 e i ÜA TAUDlf
32G - S'

Ia so*. teio ... Ioo:ooo$o*ao
2* sorteio ... loo_ooo$ooo
3- soHsio ... 2oo:ooo$ooo

T°tal 
T*&L .n-lore. 4 OO:OO0*f OOOPreço do billielc inteiro L6SQ00 em vigésimos de. SOO róis.

Os pedidos de bilheles' do in t.rior devem ser acompanhados dc ni.ii»
Coo réis para c pine do correio e dirigidos aos agínte-s nerr.es Naiaretl» & C.|
rua d. Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Teleg. I.USVKL. c na casa F. -11U
maiãcs, Rosário 71, esquina do Beco das Cancellas, Celiia do correio íiu-
ctro i.flrj.~ 

NÃZÃRETIT&JÕT
Unidos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital

Uocommcndamos aos nossos freguezes do Interior :i proximnLote ri 11 do S. João, a extrair-so em 23 e 24 de Junho —
4«JO:00O8000, cm 3 sorteios. Inteiros em vigésimos
](..000. Vijíesimos SOO rs. Enviem mais 000 rs. paru o porto do
Correio c dirijam-sc _

_Xr___._5-___-R___T_*E_E __. O.
Rua elo OuA*»<lor «. !.4—Oaixa S1T—ltio «io Jainelr»

CAVALLO ROUBADO
Çesappareccu um cavallo ru-so ar-

reado. elo circo cm Campo Grande. O
seu legitimo dono gratifica á (iticni
der noticias do mesmo, a Francisco
José I.citas. (iP-to J)

Empregado de escriptorio
Italiano ou que conh-eça o italiano,

-precisa-se dc um ]H'iucipi,ii-tc, cartas,
com cvladc, Iiabtlitaçõcs, endereço t* rc»
ferencias a caixa MXXX deste jornal

CR =58.i);

PÍLULAS DE CAFERANA

'Còmpra-se uma, quc depende de pc-' queno capital. Cantis coni todas as in-
loramçõcs, inclusive o preco, -para o
cscripiorio desta feillia, ti A. J. Q.

(S. 3?S!>

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem cot.'.].rar inoveis en» presta-

çf.cs. por preços baratissimos, entre-
«ando-sc na primeira prestação, sctii
fiador, na cisa Sion; rua do Caltetc,
;•, iclcnhonc, ..?oo, Centrai. S. 185...

PEDRA DE CEVAR
(IM-AN)

Quen» precisar comprar r-.ste poderoso
minério, dirija-sc por carta a. 1!. Ç. C,
á «.-aixa desle jornal. As cíl.ia. diri.i-
das á .1*031,1 lttstaníc- :i_o fortinii rece-
bid.-.s. " ' Y(R. nQu5)

PROPBSSOKA. 1)1. rtORUAüOS
CA Mc. SINGER)

Lcccioiia com perfeição e a preçosmódicos, cm casa dc familia; .'trata-se
á rua l'*rei Caneca 40, sobrado,

(J. -tQü-tl

LENHAS
Em feixes, tocos c achas; «oras cs-

peciacs para fornalhas dc fabricas c
refinações.

Pedidos á rua Affonso Cavalcanti,
-170. teleplione assa Villa. (M _;•<;,-

COFRES
Xovos e usados, nacionaes c csi.-an-

fteiros, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande "stocl:", a
preços dc oceasião; na rua Camerino
n. 104. (S. (i.i)

Qttcrcis vos habilitar com segurança para exames de admissão cm qual-'
quer academia ou no 1" e 3" annos da léscola Normal? — Matriculae-vos 110
curso dc Preparatórios ou curso Normal do liiMietito 1 .lyglolico, onde lec-
ciouain professores (!*¦ toda a confiança, entre os quaes al.uns da K.cola
Koriunl. Avenida Kio Uranco, 106 e io3,

•\S NOVIDADES DIvGUANDl. SUCCESSO—GRUPO PAULISTA

BIOS LÍRICOS
iilIA
OCÓASIÃÓ VSÍOA

Trçc.iós lyricos cravados tildas
ninlovns cclebidilndes. como sc.inin:
A. I1ON01. AMATO. /KNATMliliU»

OlKATiDOMI. »IA'/_0í.EVI, (í.
JII.SS, KTIi.ACCl.Alil, UIDOR,
Ci KUIIHIilK, VECSEV. etc. *
_._çnin cnliiloüos.

ílliil ild Ouvidor 11. lSi"í
lílü Kl. JAXEIUO.

X*Ôis_-Jr*^V\

Abreu
Solír inlio

oi_r-Aüi
Sezõcs-M alei tas

Fclirci. palustrósIntermi ttcníes
Ncvralj^Sa»

Muilo culdailn rum as i_nitu«<i'ii>-i „ l"alsillca«;i'>e.s
Ufiicos úspositarlos, Bragaa.a Cid & G. -Rua do Hospicio 9

DENTADURA GRÁTIS
Completa (superior e inferior) r.iz-ítc

no curso de- prothesç do professor Coc-
lho o Souza. Dirigir-se á rua da Ou-
vidor, n da ma u lia.

(J 3700

PRIMEIRO ANDAR
Aluga-se, para escriptorio eu cônsul-

torio, o i" audar da rua da Quitan-
da 11. 155. O 295S

JACARÉPAGUÁ
Vende-se tuna magnifica chácara,

tendo casa com. C quartos, _ salas, etc,
situação excepcional. Bonde e-ie-clrico á
porta. Terreno próprio, de cerca de 30
mil metros quadrados, com innumerás
arvores .frutífera-, Tr.ta-se na rua da
Carioca, 31, das 3 ás 5 hor.i... (J £959

Rezende ou Campo Bello
Deseja-se arrendar uma chácara na

sitio, próximo á cidade-. Negocio sério.
Cartas nes*a redacção, a T. C, 1).

(J ,5«S

MANOEL VIDAL

GONORRHEA--IMPOTENCIA
Por mais aniiíf.-S o rebelde*- que sc-

jam, curam-sc certa c rapidamente -nor
meio de plantas medicinaes, infalliveis
o inoifensiva.. Milhares do pessoas se
téin curado por intermédio destes nic-
(1'cam.ntos. A' venda n'A Flora Brasil,
largo do Kosariu n. 3, teleplione, 2498,
Norte.

Prccisa-sc muito dc falar -c«m esle
rapaz. Cartas á rua Santa Bibiana '».
-•9, Canto do 'Kio, Nicthcroy, ;'i N. (1,

«.lt c.oo

OS CHAPÉOS DE PALHA, 
"

SUJOS
Os chapéus dc palha, sujos, ficam

completamente limpos c com a apparcn-
cia de novo-, quando lavados com a"Agua Mágica". Mais duas vezes po-
deri ai..'a lavar um chapéo, quando*novamente ficar sujo. Un» vidro dá
para seis chapéos e cu.ta _$ooo. Pelo
Correio, 4*?uoo. Na "A* Garrafa Grau-
le", rua Uruguayana, 60. A 273Í

CARTOMANTE ORIENTAL
Kua General Pedra n. 171. sobrado,

( cou*., aí, das o ás 5; diz com clareza
J 2-Ó4 nulo o que se deseja. J 2037

dá ' : na rua
fundos.

loja,
'-.ii)

PEf-SÃO A 40$00fl
rua Larga 11. iSr

(S,

HERVANARIQ
\'cnde-pc 11111, bem sortido; íoui 1110-

radia para familia. Tralar á rua Gene-
ral llento Gonçalves H, Uugenho dc
Doutro. (S. òC*.-'

PENSION ET BESTAURANT
I.a lable du Commcrcc Av. Kio

r.ranco i?7 — t. .113S. Almoço ou jau-
lar cot.i irei pratos a escolher, sobre-
mesa variada c café, i.jco. Alugam-se
«luartos á familias c cavalheiros.

(S, 3047)

MALAS
Vendcni-sc ires superiores malas ttsa-

das, de um melro cada imiti, por preço
vasoavcl; para vêr c tratar ti rua da
Coiis.i.uição 11. .;•,. ]¦ -T.*.l-

*»^n^ a . w*w»ioiiTi_nr*«»**m^

Casa. Guimarães
mauam

___OT___E___:_$-__Í
_¦-___¦¦:.____ Tr-a_-.ri

Biinete n. a 7537
Continua a vphda do.&o.les grandes na feliz. Casn Gnimn*

l*ão.. I_ como hão ha do ser assim sn olln ú um manuncial iiiexgc-
tavol dc prcmios? A sorte de honlem foi vendida em seu bul-
cão, quo lem levado a muitos lares o conforto e a felicidade antes
dGsapparccidos.

Ilabilicem-so para a extraordinária loleria de S. João
4oo:000$000 em .rss sorteios

no proxi mio mez de JuuUo
Pedidos a F. Giiixiiarües.

RUA DO hOSAlllQ 71, canto do Beceo das Cancellas
End. Tclcg*. KASANOVA. CAIXA N. 1273

ís*^-r-_3í. SMl^BSBS^f^^í^Sa^iSESt^Sm

riNP-Mft
Iímprosn Darlot .t Cia, — Avenida Hio Ufane-., i.l o 153

_E_:o_r__. —|- __E€_»_r___
I"i,Oíi*r_vtnm..x scíceto

A FLOR
/ TíHUÍ»^-«_____»0___3S_i_-I__. --____.j__.ai___5-!____I«eST7^H.-_„_ivJ_._ ...'S,___5_.-. 3;*_.K.- ./

íi l;»sci!iuçr»o «Ic un»;» iimlller ciioínitadoi-a!
Vrolagouisla-: CIoo MtulJsón!... —drama cm Sactos

MOR • ©
•*»«_.'___»¦»_____,. /

amor intenso !..
]Tol)iU*fc llciilcy no duplo papel'— :0 actos.soberbos

rfcj^-^_tic==a_iK:^jcai*! "* ¦-•M^aggt^ssaaiJ^

di .una tio ii ni amor intenso !.

-•'..Vi. -
.r, ooki;' SAl.AII II.MUXIIAKDT iiS drama da Trlstaa Ecrnard — }V.\-\ t..:im.i creação u.. tltrí.la uagica (J _'i'_i.(.

-__Si--_--i-?-g_^,_^_E^

TUK.VniO S. PEDRO
EMPRESA PACHOAL SEGRETO

Hoje - ™-l?^™ - Hoje
ESPl*CTAC_t.O COMPLETO

Brilhantlsaímo festival dos autores d;i

MEU BOI'MORREU
oriçinal tle Kaul Pederneiras c J. Praxcdes

Sensacional i»roKnimma — A revista—
MEU POI MOKREU, com novos mi-
mero. c Brandes .iirprc___ sú neila nuiic.
UMA ESPLEM-DIDA SOIRÉE BLAt.
CHE, com o concurso dos distinetos ar*
tt>: — Maria ].pnavcntc—Uma aii;t; He...
rii|t:c Chaves—Cjn.....; Martins Vcl__ —
Vcrso*s: Kduardo I.cite—Uma conferência;
Tenor AlacUl—Romaivza; Sarai. Nobre —
Versos; Isabel rerreira—Vadoj Joüo liar-
hosa—Versos; Curloa «HAlc.eti — Versos;
l.»«.. P-ricl,.--..:;.; tliiillicrmliia Roclia —
Monoloiío, c vimi] grande surpresa por um

CINEMA PARIS
HOJE -- Mais nm ruidoso exito! — MOJ£

üm coração de 20 annos
_

DRAMA PASSIONAL DIVIDIDC
O IDIOTA - COMMOVEh
DRAMA PASSIONAL DIVIDIDO EM a LONGOS ACTOS, DE GAUMONT

_ COMMOVENTE DKAMA EM = EXTENSOS ACTOS.
rnisiONEinos

executado e-e-ni outoriií3.5o «lo ESTADO MAIOR
Vicõpc ria criipn-i — C0M0 s A0 TRATADOS OSvisões ua guerra allemae s na .rança

i1os autore
ll.-iiid.-i .

Magníficas ornamctita.õcs,
bllhc-

iri-s. -iiagnilicas
o inusica. ... O

Sensacional VI LM
DO EXERCITO FRANCEZ.
A pequena Mascotte

Como EXTRA.PltnGHAM.MA
CEVESQUE e MIÚDO,

• Inter essanlo comc.lia dramática, cra 2 longo.

1°0 TIO SOVINA — Uilariaute comedia por

rc;!o co
icí á venda na bÜlicteria,

Amanha — A revista MEU BOI MOR-
REU — c •5CskÕ:s, com uma scu.acíotial
estrea, Quinta-feira — Grande festival do
i-iro centenário da revista - . MEU DOI
MORREU. Grande niatincc com cniraila
gratuita hs écnhoras, Iv* por cento di
rçccitA bruta des-tc c*i»cctactílo s«"to dc*:*
tiltado. á Cruz Vermelha 1'ortunue^.i. O
pCífUcno : t -11 ¦* de bilhetes, á vemla r.a bi*
lheteria «Io ilieatio. tit 305O

Theatro Carlos Gomes
.V !-.;_•:_ Uallana de Opcrctas--M.-rcsca-

V. „ii., da qual (;,.: pane (i cttlitie-iitc
orltsui Ciar.. Wei.s

TIO TE HOJE
16 do Maio do líHO

a p_iase&£ZA
l_©S MLjU-í-S
«'... re-t-i (---. 3 a.-i-i-, letra de \. II. Wcllacr

c I1. t.rtir/ibann., mu.ica I.) pjpular
nt.v-.lro I.eo I'a'1

\ :¦ ('.-.-i.ut, Tina (1'Arco; Daicy, Clara
¦!--; !'r«*í|j Wcrbour*;. A" .río di\ Cavtij'•', •' '. r.r-.-sto Cai'i>it"lla:-5*Il.-'!>:i,-'.-. cav.¦»•. ík Saívi: ni'..- 'ponpíon, iMuri.i \'*-*r;r>":¦' :- i'ls,i Sllv.nii; T.-ai, A. Itarbati; lirfk,

A. M .¦_¦. i_:ii: um firuoin, H. AtiRonclli;
<t'i-*.:íi't".ii, C. Uinsur. Daclji-oraplieis, ea-
¦:'..ii«.-.->, i-r.';-,l'(Clle-iros. et.-.

\ r..-tio .lísc.ivclve-s. era N"---a Y...1'.:. (_
1" c *¦' a,*:..s ji;iY-i..in-5_ r.a c,.?a d> Cu«Jer
< i> .',' na c_a de l'*r,-l-.' Wt-rlicarg.i*K.-:i:i«s k hoiías dc» costume

O* bil-.eif*. á vet-da iu Confeii.tri,. L'a.*
UUIki : -m bilheteria do th*.*..tre, d-s io i|-
da (_;:r..iiã até ás .c. boras da tarde, dv-foUi
«i-t_.i tia aa liillicteria do líieairn. (Ií.i .*_*)

tesnaaa

Ç-l
4.Í

EMPRESA JOSÉ' T.ÕUKE1UÕ *
Grande Companliia eqüestre. gymna3ticaf acrobã.ica cômica c mímica

iaa!Szytt.mmxtfxmtxii^2m*i.\-^Bi* ¦¦**&. .. . aêtriame»* mac-U .__;

A M E R I C A N - C I R C U S — —
*___/___a*____- o.-* **sfMmwmKamtt3mt _ea_-_-----------_Bt-_-____^^

HOJE )—( Terca-flira ~"a's 83Í4 )—( HOJE
— — — -- -- --"GRANDE FUMCrjAO - - 

T_EOE-T_í__LYAG_-ÍSj! mt
•__•_-. .. :_-*»y-^i:-.•¦-/-. •.,v\«i;í:*3*3mT^'_-__itx Protagonista :

Emocionantc cspectaculo - - A inteUtgeacia do homem vcttcc a força do Eci doz
Ani:.;jcs ~- Exito. enorme dc toila a companhia

¦rtr-^-~-»--^«'-.ff«MT»-«J- iiiiiiiii*Tf,-T,i*rr*_TTiTTT-Trn"-r.,iri iih—hp» iiihi n
O SONtlO D'UM ESCUI.PTOK S

lomaiia. i ! prir.cipaiM lluscas do Mitr.Jo ;-',,.- Fr.rcs Sedicas |

TRIANON
ei.- comedia

•rida pelo
_ ALEXANDRE DE AZEVEDO

Hoic

KxnB-**- t-w* ?tr*c'x

PALACE THEATRE

QXJIXTA-FE1RA — O maior suecesso da actualidade
VAMPIROS

16 DE MAIO
A's 8 t* 9 3}_|

Mai- doi' espectae. *
comedia*vrut !evi'> do I .errn \\VI*

trad'jei;â(i de Pcrtu.il i:.i Kiii.i

C.KANDK COMPAXIIFA PALMYRA ISASTOS de iiií
a:t -:;.-- - . GREMILDA D'OLIVE.RA 'e 

JOSÉ'
t..-r:n t>.irte
RICARDO

Hoje
btlll.

\V„:.„
¦íili a

Vif.TE DIAS A SOMBRA

HOJE - Béeita, extraordinária - HOJE

-I.3_ífic„ cop
*i__ __. *g„

Perena Árabe, trabalho
rnb:0- apresentados por _M>
10Í0 — O Rrande exito di

lifidraçado'. Tpnys.

pelos Frírc.

granúc altura Jrmãoc Olympia -- Cãc^, í. rv.i.

Alexandre c'Azevedo
Enuna dc Souza

novos de JAYME SILVA

Tomaíén - A cele-l.i
Colyscu dos Rccri

Pre-;.;; 1'. _*.••; camarot
! .;5i balcões füa* A 1! C, rf; balcõ'«a^=irraEi!___xicc^.'i:Krasri.l=:j.»r_ttr=c<_;

Troupe dos õ Hermüitos Quei-
de Lisboa. Magnificos clowns.

_____*at£_-a_-_BBBPi ¦gBBMaagwgap
(:he A II Ç, s$j .-.'..!.';

OUIXTA I.IIUA
As creanças at_* io a

A's 2 t|_ — CRANDE MATINÉE INFANTIL
acompanhadas de suas familia., _.,.<j p3gam entrada,

Quinta-feira. iS de maio. ;.<
tarde, primeira "matinée roãc'
ó cloclí tea".

A £c;_ir - - INVIOLÁVEL, de Meu
r:ce Hcnnequin, para cítrea da aetril
JUDiTIl RODRIGI.IES.

|W: A PEDIDO "W
Mi _\ jíotavcl ci*(.;u,*..<> <lc I'.\i,»íVi;.V BASTOS

' 'v '' celebre opereta em actos v. j quadros

| «_«m_A_ cJànuid ""oiawi^ =__• Al ____aoB Va/ [__-í3L_
e-.el!:-, n «saÓasasaaaB=«_ ..^ÉXZttznrtz^LirxttnizrTir^r^-x^.--*-.^-**^^.--—--

I A parte tit llvlari. nor JOSK' RICARDO. Tomam parle Armando
ig <lc S-asconcçllos, M. de Almeida. Martin.. ¦; i--e_,. a companliia.

hora1* d*! *S _»r__.'__i__i*,K*___J*.*_M.ii^'-a?--:*«.**_-_í*'*___3_po____»r_-ji'__-*___K-v:_*?"fl_3_***__^
com- "íive 11]

Mo!'díano fornecido
blüer, ,;i, rua Chile,

rela - ca-a L* Mo
(joS _)

Amanliã — A pedido; n no:a vc.l opereta AMOR DE MASCARA. Ili-
llictc- á venda na agencia do "'Jornal do Urasil", até ;i. j lioras da tar-
de'. Dopois n-'i liilhctcrt.*) do tlieatro. Quinta-feira, iS — .)• recita de
assignaliira VEROKICA. Sexta-feira, _„ — Uéciln de homenagem ;'i
artista Palmyra Basloi, na sua (ic.pedida elo gciiero opcrcla. Bilhetes á
venda. 3023

»^Tlcpq,"
>_a___J m_C ,____» ceEL aJta \# *^&__-ik.

ngto-_B_wS ***aBwa

EA1PKI5ZA
José: I_tOM_.2rel_.~o

.._.-., . . _____ ¦' Exliibiçüo da 4* serie — A evasão dó morto (S3050

— y^PRÊZA !-o-ui sr ATqo APOLLO
Estréa ncsle tlieatro du Companhia RUAS, do Thcailro Apollo, do _._¦. boa

|__S O.J W" ® êè ESPECTACULOS S»«03=S. r_s_3SS__>___S ^ Jt. T. *<"__ sa. Bossa -. _3P ^.(S — gjjj c .'19 ;j l5l *<_f %i
Primeiras representações, (nesta época), da querida e popular revista on» 2 aclo-* o . riuadros, original de Ernesto nodrigues, Kelis U.rmuJes e Jcâo l.astos,

rnnslca de Fellppo ütiarto o Carlos Calderon
:|*«v-,'*^i^^'t*:.**T-*'*f*Vr***^-***TTrerTK-y

RMPRBSA
JOSK' I,OUR_l 1.0

Cíiamlc Coinpaiihi;» de oporá lyrica it «liana Rotoli __ Billoro"
HOJE © fi's 8 3i4 © JÉSO-T-ES

ESTREA — NESTE THEATRO — ESTBE'A
«?^TMTlHm,!— 11 ,, imaamvMB. n*»mmm?mmmmmTlln*mimsatmm —«Ulll _. lamwiai._aawWM._i1 rcços populares, uao ob.tantc tratar-se de uma companhia<i»»o traz no seu elenco cantores dc fama reconhecida—Camarote'^.^-.F ."l:!rotes rto ~ • lf,:** c-«<lciras de 1* e varanda-, OS. Oadel»e 3*. ••l.?. «L.tilori.i». uiinicr.i.iiu. _»<*. Hcml !.__-__-«..
d _ 1
ras de 3', 1$. Galerias numerada., 3$. Geral, l-S.Oi.
_—_—___¦ mi in  ni ,,, 11 ..____..'. _::—..-__..:

iq*****a ¦c.i^-*r-t3acf--____:^*^.-a-_,__± _ii-,ffXgt;?'grj*--____sa-g_**_gjA--f--^

-. ¦¦-..«-J^~T^(K_g.»ts^oirr»s^t^«reijJU_-.j^»|iiiL^_j.....--....^ _«a_ -*m3%*mr*. ^__»__«_p (_!__¦ ^SS B_fi_eS__*S'' S2SM ¦_¦!
_$Bm&ãmWÊmV*WttSU*tWK^^

i»l>«> Llj-sio, «1onr.nl»»» Trata: Patota i»legri". Aurélio Ribeiro; liei Carnaval, Oor-j-e Gentil: Padre Antônio, Jorge Kolilão, Princeza Mi-Oareme, AlUa Tclxeir
Os iletien:*» pnpeis nor José Victor. Arthur Rodrigues, Eugênio Noronha, A. Peixoto, Alberto Miranda, José Silva, Pestana d'Amorlm, Magtla Arruda, Zulmira Mirando, Maria Neve

oseunu Soares, Ailelaitlo Costa, liírtha Miiandn. Cecília Guimarães e I.in.t Ferreira.¦.:::--.  3Polo címxo ím_.__o - torE-Silelro, OS GrERALDOS ^^
Regresso do Paris, (do E. Wandortey). Manon, (de a. do . ouito), O Colii, (a« N. Mllano), «ivmno ao Brasil, («le F.. Wandorley e R. Moraes). — Números <le grandiososuecesso om l'.iris. Lisboa, forto, cm todos os listados do Brasil o na Republica Argentina.

. r»>'..t_ DE CAPOTE F. LENÇO rs!,'i montada com magnificos scenarios do Augusto fina, \'legas, Eduardo Heis, filho e Jos. d'Almeida. — Explendldo guarda-roupa dc Castello tirar.;:) ¦
Mise-en-síene «ie Pedro Cabral. — Üirecçüo musical do maestro Pasclioal Pereira.

Primeira reprpsentaçuo tia linda opora-baüf! om 4 acíos, de Poncliielli•'j Dlstxibuivau-iia uioconaa, cantora, Maria linkliui; I.a-jra Adorno, dn Gp-nova, mulbei.*dc Baduero, Rina Agozzinn; Alvise Baduero, um dos chefes da Inquisição, C. flícllocbi; a Cega,- rnandeGioo.nda, A. Frabctti; Enzo Grimaldo, príncipe genovez, B. Bermumasohi; Barnaba,iü. Marturano; Zuane, B»r iiclni; Um cantor, MicheIaz_o; Is.no. E. Orlandi; üm piloto,_iAnurcoli. GRANDE APPARATf. si-i-.virn MrTM»rr!n-.A hamparrírta.

iS_x__._i__.l_.-i <e tocl-ia «.a noites: — 23 3_J CufSk.-PO-ClHS DB3 X-EI^NTCO \ S SOIS!
Uos

No 1
pela 1

acto, i.a rpitLANA. No a- noto. dança DAS hdk.vs. Brilhantíssimos b»»ila.bailarina AVGUSTA MAKCHE.TI e íorpo do bailo.Amanhã = _,'_ 8 3{4 - ESPECTACÜLO.
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GNEMA parisiense! PATHE
Era esperado o grande successo de hon-
tem com a reprise deste grandioso drama
da vida do circo, 4803 pessoas honraram
com a sua presença no velho e afamado

CINEMA PARISIENSE.

Hoje e amanhã - Dois dias unicos de er*
liibição da peça memorável

11 «ji jj Morte i

1 íW» íSSr*' ._.-r* ?%£*fW7  j I'

fl A. _P

¦ **^«o^HB__-Hí£__3t^i^*_í? /.eIsH

¦ f&ixMm\%mi'&&.Tmm£MB-& 
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|PAT

** QUINTA-FEIRA
DM ESPECTACULO HBCBSVBi ODEON Companhia Cinemato.

g-raphlca Brasileira
_T_-t,x__ic.s___, .peça <_Le Sardou

]VIo_rdLaç
•era representada peloa ires maiores artis-tas oinematographioos

A fabrica Tibcr de Roma á custado immensa for.unaconseguiu munir as tres maiores summidndes da arte mi-nuca. Bastaria um destes artistas para celebrizar um film.
. /^m^fe TR,NDADE ABTISTI A explica por*
^n_lJ_2. Pü»TO, O ALTO VALO», A GRANDIOSI-DADEDOSOMHO l»E ARTE que vis convidamos

A. VZBJR. __3 __aL__P__?X.__VT_T_C_>I_ct
Vereis as tros celebridades que tan bem conlieceis:Abelln c sentimental 111ISPERIA (tantas vezossoberana).

O celeborrimo E. GHTONE(o famoso Za-la Mnrt),mimo e eiis.ti.i.ior.
O impe.-a vel mente elegante ALBERTO COLLO., h up meio do fausto, do esplendor regio de uma enscena-

çao formidável estes tres astros cercados Jc brilhante-enhortede outros artistas afamados í..zem vibrar o grande estro das
paixões numa série de sceri.ts-cmpolgnn.es,'ile uma intensaan.ni_.tici-j.ic de vida moderna, cruel, dc alta roda, formi-davel...

e va-

U_r> IC- UM LONGO PROGRAM. U_r*__. I ____TII \___f __/____¦ MA VARIADO -" KJwJ _______
Formamos este programma eom 5 films, isto é, tornamol-o love e \

riado, fizemol-o e p°c_al mente para dar uma hora de um espeetaoulo
delicado e fino para oa nossos ha_>itu6a

Como sâo (ratados os allemães na Ff anca
•- i>

Film documentário, de grande interesse e de toda a actuali»
dade, da fabrica GAUMONT

NO IA. —* O alto custo do film, os direitos mitornes.os emoluiiicnfos dos iirtistas. o m-eço da concessão narao Brasil, os direitos do exclusividade Justificam nlciui-tmeutii o PRECO DOBUADO DOS INGRESSOS mini' estosespectaculos^ nite nlém do taes prP.li.ndos ainda tecmduração (ltuila das sessões habitiuics : — fácil teria sidodesmembrai: esta ne.!i cm duas partes ou séries, aflindo amvscntal-iis em soiunnus dlffercntes a preços com-iniins. Pio cmtanto esto systeina, nue tiulia sido possivelcom os vários volumes dc "OS ..IISi.KAVKIS" o do ou-trás obras, nao (cm cubimonto em "A MORDAÇA" o a
^'"'^.'^IXEMA PATHE- lit)l!l!.\\i)0 o"l>Itl_COnos INGRESSOS permiKe ..ssim 110 publico aquilatar do
c\i_ ^%-'.•<',•',•- }'?,l?.,._*du ",n;l 0,"-« Krantliosn som J.\\L*
.ii. ...... ,ol'S no *',e"'t> S1"-1)0*" «¦õ Ul11 csiiecfaeulodo pura o línimliosti arte.

«-¦•¦•*-• «W _*.»_Rt9___3

n____WÉ__HBa_aBiBBV__H__________M___aH__^HM^______
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1 Em 6 longos actos e 1436 quadros!
I

g HORÁRIO DAS ENTRADAS - 1 hora- 3.J5 - I
I :i,40 - 5 horas - 0,20 - *}\ 4.0 ~ 9 horas e 10,30 1
feii»!.** ii, w, ww>'xwmww7wm7wmm:,m-,mMmmÊmé

immmmm^msstmssssssm&sBisàs
®*®8i ?m

HOJE "MlSm HOJE
I-JM 8 ACTOS

.Novidades sensacionaos graças ao Fclsiir Jòrnnl»deslncandn-sf. a recepção, em Par s, do pririòipo "-.It.-
xandre.dn Servia, o ii fumo*,. Primeira Coufoieiieiados i epi-esonlaiites das nações alliadas no píílaciòdos Negócios Estrangeiros, cm 1'aris.

in.ii.i n.icloiial, (úiiiladii era ion~> (In nrlar l.,!u.,-;!o Vieira—Maciihrector d i orclicstm, Josú Ntincs.

A fabrica Savoia edita um enlròcho dctres actos: aventuras om

g-R-:.m_r___»-°->_s uma iW-a«_Ba_____M»r<Mi ___-_«__,
OlMEiViA i_R8S

nir.pi-csn .1. Cru_ junior Umi do Carioou ns. 49 e 51HOJE SUCCESSO! ENCHENTES! HOJE
i3m matinée cs soirée

11 actos- 2 lioras de projecçüo- 2 íllms maravilhosos
A bella Hosporia - O mais maravilhoso espectaculo

sem rival
MARCELLA

urama «lc ninar -- roínancp «lu paixão — rralninu «lc une, iiiünumentol e
l"':' 

'ÍH'.':t'í''í.í\' r"'1"' lrMta'Mb* dc3t0 tr:lhilll!" a í-rm-ra, a divina,

O VALLE DA MORTE
. Ioiiso.1 netos (lo um bellissimo drama de emição a dc enrocío n_bitant«-.A historia cc du:i. jiinocentei creatnros vietimas úa ira o da liestialidade do

.oi- .arP".».,''i:c!l' .""ia?s- '' ' r*0"10 a' vc' ul" ííogrammn que "uão "íilmlttc"
QI;1NTA*1'..IB.. — Mnli tliiís s«'r!o. do arclil-iilienonieiir.l drama dc enre-(la i ¦»:.-:.>.!. ao "¦'¦¦s portentoso tm kc-.."-.SUBORNO

: -- ¦-.->. l.i. i\ i.,.)\'l'K.. ,j TRUsT HA rilACCAO" —
.: -¦ "A VICTORIA 110 1'OVf)'' -- .: partos.O cstupeiidi) trabalho : "O ClltCO DA MOIÜÍ"1_____S_^_^_ ||

Derer li ?iiss
"¦'T"-"""'^T^iniYTlTnrMMgMMfTMriiltÉw,! IIIIIMP_W*fyjWW_H_IJ_LJ__lJIü .^

io» roprcscntaçücs «la peça em,i ocos e quatro quadros, original dos
.reputados cscnptorcs Dr, Raul

.--''•'' '- '*lJ-': l^cíxoto, musica¦ !¦) 11. iriülo ni-eatro Paulino Sacramento

làncla do João Vi-llm;
tíi -marcação do gado;i .rc 1'cHppc.

Maravilho-
campa-

__>_»ll_y____!__ll_>l|l1_._|

. Um g-rar.dn successo db alegria, o melhor lilm comico <Ie gênero vandeviilò represei)tiitiò polo cxcol-ente artista Camillo dc Hiso. Cri tica ttioi-ditz aos conirressistas. Dois actos de liua salvi-a :

S. Ex. Sr. DEPUTADO
6 um monumento de alegria c ironia fina. E no gênero sen-timental, delicadamente inierpretada pelo escòl da fabricaEclair. apresenta-se a comodia em dois actos

Corap ggjo 11
cm que são protagonistas Henry Ilousscl c Mlle. Reiiéò I

.',.-'*:" | bylv.-iire. | ,,,,_.

m'mmmammmmmSS£!^Sc*!S^m™m*^mm

I 

Cinema Tlieatro S
Com

HoI__~ '5 ''e n*a-° d* ,9,8ix,-'J*- As 7, 8 3!4 e io i|j

1 O GAÚCHO

| Silva, Joaquim dos

I -le cinchiatograpiioj

I j |_t:l-Jg»:!S;ii:l_l!:::iIMl!i!._i:!!:íB»i:!_i;:i!

8 1 IIA rs ABI

§ ^
I fi
8 i

m\'d-

José

Hoje

lieqso —
•i ii*.im,i
s complotiiiiicilt
sceiiugni|«lios JavmeSantos c Hmilio Silva,

con;cr:! rão por scsaOeiS
cnm programnia varia-

(K 3053)

Editado pela CÂMARA SINDICAL FRANCEZA DA C1NEMATOORAPOÍA e tiradocom especial licença do GRANDE ESTADO MAIOR

ODEON ^dualidades R 2
Este nosso jornal, unico no íjenero, contém aasoguintos noticia*Sessões prepa rutoriax da Câmara;O «enterros do gerente do OüEOJf;O alistam nto eleitoral;MCDAS (modelos do Far« Royal);O i.mtch de footbáll entre o Palmeiras (paulista) e o Elumii_eu.se li1. C ;•Aoertnrii do Congresso-,Inundações em S Chrl.tovão ;A posse do novo prefeito ;No ponlo d .s bonds da Jardim Botânico;-Inauguração do noto eti fício do Lyceu «le Artes a Officio»;Inauguração da sorveteria «Alrear», etc.
OI §*% I ^^TT _______ m . 0utro "ndo e mimoso" trabalho «entimontal dn primoira íabrica¦ mmW 3 -___T ¦ mmm» franceza GAUMONT, ora que o principal papel foi confiado ao nftomenos querido artista !slGNOtll_T, . les_t.te e c.irrecio;
Um coração de 20 annos - r_min*T p"11™»0 traba,|ho,d» **n?,ide • a«i»«o» fnbnco

,*_.<_.- _AV_nnn GAUMONl. !_' protag misu deste lindo romance o quorido
_^_ mm>,~. ~EJ£?.\ÀRmFj' olnosqueclvel protagonista do colebre (ll.n .1'antomas... f- .T.
O TIO SOVI NA - Comotli'\ f™,,?,1" H".1?,1"',arttos ;'ois artistas da f bnca GAUMONT:*^w w ',,trl r.P '••¦ÜUO o Lt.VK_UUE. - E', portanto, um flim para rir.

Contlnuavão do successo sem par que temobtido o mais admirável dos ülins poiioiaas
VAMPIROS -A EVASÀO DO MORTO -4-série
Agòrai as scenas sn intensificam e o enredo segue cm um crescendo de interesse e de em-polg-iinto Vampiros ó a ultima palavra (por emquanto) no gênero do romance policialpossível, realizável, sem trues imaginários e recursos de oceasião...KM CADA SEK1B UM TKICUfHO I ! 1*****_"» *-*™.«-»«» .^»lm_-i (j _tjl _.'ni_j_iruuill H

I '____f__________________________R______B______________^^
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E DE FLAVILLE! I1

1 tem a houra de convidar sna
I amarei clientela a yisitar seu
a magnifico sortimeuto de yesti-
| dos, ultima moda de Paris Ex- |" 

posição permanente, a par-1tir de 9 horas da manhã. |
2J — Rua Andrade Pertence—201

CINEMA IDEAL
HOJE -<|~ Pnjanto programma -Q» HOJE
TRES GRANDIOSAS OBRAS DE ARTE

I IO DEVER DA VINGANÇA
j| 5 artísticos e sensnei onaes aclos, dc Savoia Films *

§ Coração Slxigrelo'"" **" _;.*í£tos dn'nuiti sentimontnlidacle pela faliricii Eolalr.SUA EXCELLENCIA O DEPUTADO
actos csíuzianlcs por Camillo Dc Riso_ actos csíuzianlcs oor Camillo Dc Riso

PATHE1 JOURNAL
llmou,.  r-.«™_ __¦•__ r-Tf. .Ti. r7T..n_. .?¦•*•* *¦**"

TI.I.I.PI10NI. COGO
¦ ¦¦___-.-_->_.«.. ¦¦¦-_,Ttf<l.

CATTETE I
*nBE*K__UffiXJKsaB_BM___M M

"¦s..!"*»!;: ,*ari;:!»":-:-giii iBüi ia-i; airis-: .b-i: ;_S!-;:í_b__;eB'I:.íib:;í-:B -i..__i:i!:«':»i-_3i!MBii_a

1
_..__.__. __<, ww**^'.»

I Ultimo numero. — Como extr.t RCLAIR JOURIUL
a ... Qiiintaf«'ra — O expoente ma _imo da cinematogrãpiüa moderno rm O
| lilm mais caro e pomposo até hoj ^ apresentado moaern» *_. _»

_A. ACORID.A.QA.
íki.Çt.. .1;?".'_: .-V?í ,ltl fo™»nc'e dc victoricn Sarnou.

I n» í i'o i'_i.'.i, . ' a3 **" Conti"u»*ao J0'' MYSTERIOS DK NEW VOJtK-
¦ E B K O E u U ¦li!l!lllil!!»!Kn!lll!iaiilBna|Bffil|Htian^^^•-¦^»^'--***--*******«*g^*»*^«'**-*******«-***'- i—h—— ¦min m aMii..,,, _ 
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¦bí-lSt. l_>rt_.-:i___B

COMEÇAREMOS A EJ^BIR NA PRÓXIMA QIimTA.PEIRA;<> MONUMENTAL FILM

P^jjíStV? í. »**w

Em 2 senos, 7 ac!os o 2001 soberbos quadros

o« A ULTIMA SOIRÉE DE GALA NO CIRCO WOLFSONs- Obra grandiosa cinema.ographica, abr.inaendo a ultimação d.i vüi.. f™, .,„ _vm...o _,.„.,-._„,-_.._,._. . . 
»"^-*»b Wl¥

(Vide o "Correio da Manhã"
de hontem).

_?-__________J___^^

(ContimwçSo)
•D.re. li.., o:-,! Cffeit0 „._,_. ,.„...,-,._,_lm„ toda a crenfa no consol,; o j-- ¦ .|-,_,Jesnonci.la na sim iiumc-n,., íori. ,!.,.-.dor, fechou os olhos á vida . d/vot."Sea morlc: otirou-sc ís onda,. ,|.> .„,- ,,;,c

ÍS .-.."í!; '.°3 *"¦"''• t',.,':n "''•" espumas, quemo.ri.im «a praw, cli.. presumi., ver aggres-

..._!»? "'''''¦'"-' >^ , dsanos, tavl.-i dias!

,:. .ai,'!. 
"ab " t!m^ a" «.maastica c

.,.!_','' JesNl-jram ;Kvçlin.. a debater-sò nas
«ti _ct. i m!vo,Í"iÍ i!a ¦•""r>- Presi p"
,?.',,ad'0 á'-??!;"1»-!» -.embora a dorija
-..',', •-' ."o estimasse . vida oS|>fííK:_SS.-,«

.Mio havia mulher daquelle acampamentoÍ0.__r*_e 1.,. "^'"-"""«/"."'eS
tfnhaX 

'. ÒJ:"^ "»". s« Paisio —man.
,. '',' v "luua .as sohcilações indi«creia_

do tmelliSncif _1! P0r'1U50 n5° h^?»• "¦"*.
St Sr™." i"™5?0, po" sublimados
dei
>eiilia de um.amor "ma] 

_c.'ciio._.i'_ciie..%ta.'.;-.f.ia,,",0--,.m"!5a e5í'"f«
•__!_ . ' .--"¦-'•-!». fohre itutsoes morta*
cobre lima nnSca" d? f.*nl 5 í" 

''"*
«lc ua, (afelfe, cila. com . ^?_<i 

a.-'nl>:"n
íbe vem de sua orbc-if ,5,gSüS_S° |S2-a no remo vegetai, ou fnireos inacboaes, um . flniSo. un, ü.stinct- lisia .?èforle, que implante no coração sõliiVrio dóente que soifre, uma nova o.i'.ic__ n-,7.que _e .não oli-equé a alma cí_.ro«P ní<KOi..mo absorvente da dor que a enteie.

¦Esta hypjtlic-w. í confirmada pela faclode M haver affciçoado a Evelin... con umcannlio Bohrcbtimano, o maciça nac «ra.i_.1Ii_v.-i cai os saliinibancoi .l.i caravanaoe cigonojt,
O animalzinlio — pjrec. — traduaiu coma sna intelllgenci.. embryonaria de simio« profunda paixão ila Ealitaii.i artista, étoda d sna afíeição liesabrochou sn!!-- nPf..«a.i daquella mói... como se elle tam-•eai, na nouquidade de scu eu sinjularis-

»>nio. T.:es«e de muilo a espera de algut™aqueai ,«r alfeiçoasK... (Os leitores terão
oceasião dc observar ij*.ic 38 impressões q*i_:•qui d«'ijam.>s graphadas oáo são inconsls-mnxe* byperbofei de romanoiçía — mas aTfmde simplts de um facto real).

Qvando Evclina, ís escondidas, desaba.

fava a alma em pranto, o macaco, na suamímica significativa, acariciava a iove-i ar-lista, puxava-llic as rendas da "matinée",
coi-.i) «v.-.c a dincr:— Nâo chores... Eu tambem soffra, ,'enio .consolo de_ poder falar... Contempla eaimim o que c o sofíriinento sfm o balsamodo pranto que lo nilivia as dores... Xãochores...

Seis. inczrs <lep,.'<:. Evelinn era mãi\ D
pequenino ser que "ic vinha agora ouviro p-.il.-ar do coração e-n pr.inio, quandodc encontro ao seu seio aquecesse a cabe-ri 11 ia _m_i, era mais um grilhão a pren-del-a a vida de qus ella lauto empenho ti-nha cm libertar-se. o macaco, que não dei-xava livelina, saliitava ao reJar da crean.cinlia. grama no seu sorriso original, pu-xava-Hie uma perna, olhava-lho ffluito osollunho.. .i.-ucs, como uai ocuüsta nlcfnílosoc ca-ato — e acabava por adormecer iam-De.11, junto d,*) nifiiinOi nâo sem prc.-,ir:ira«luccel-o ao contado dc «eu necro e Iu2i-dia pcllp...O príncipe Henrique soubera do oresu-mulo suiciílio de Evelin.i, como tnnibcninollc crera o director .Voofson, em vir-lude dc haverem si-.b cnontrados objectosper.encenics a supposta suicida na margemde uma praia,<J real amante soffreii com esse calp-,Oue se tornou mais fundo quando foramlulganlas de pura perda todas as pesquí-

— Brilhante creação çns

dcscilivirws feitas na empi-nbo d£Qr?o da formosa " ccuyere*1.
IERCEIRO ACTO

Temais depois, embora firniemente -e-
P-.I..MS..-. elle a, dc!ibcraÇ5es da Conselho__• ..nnistros, mas n cujas poderosas ra-soes dc Estado leve dc ci-ler, 0 principeHenrique contratnva casamento. Evclina aaler a noticia illustrada com o retrato dosrcaes noivos, não teve ura assomo dc ciu-mes vulgares c rui culos, sempre — nüo-ccrraii a. olli.. í noticia, e Sqircllc retrato,que lhe trazia todo o seu passado Io sa-na._ «.) sei duro presente de lagrimas, cnum esíremeção d alma golpeada, chorou,ehorna muito... E as lagrimas que lhe sul-cavam as faces macilcntas vinham cair so-are o seio tumldo cru que o filhinho sra-gova o abençoado leite malernal... K a=-sim. o anjinho que ,-,'i lhe eslava ao colla,¦ncon.e-H.tc da vida, se ia alimentando daslagrimas que matavam aquclla quo o fun-cara ao mnnJo... Sarcasmos dos destinos!Lm dia, e iustamente quando se radicara)4 o amor dc roãc. o filhinho dc Evclinamorreu...

A alma de mãe ..iffr.u; mas o coraçãoda sottrelora sc sentiu mais livre para pa-der morrer quando ihc anrouvesse. E' umquadro tocante, que o espectador não ,-.;sis-í:ra< scni emação profuinh, e talvez rcpilacrimas, a solicita Ie fraterna;, digamos, comque o macaco da caravana i,-ó'dc ás aí-ilicjocs «ia pohre mãel...

Como um carinli .so amigo enternecida eiinm. o amável animal se debruça sobre osiciiiliroo i.e hrehna. r roça-lho na cabeçalotira a sua face nelluda...Com muito c;:ida.io, mansamente, como
quem leme magoar um enfermo, u smio

t „ co'? •*IS ,!'"K15 m,,í,a espalmadas oscabelos da "ecuyére". o acaba uor abraçar,ac a ella. tremula, alheiado. como quem so-litça agarrado a um morto... Depois volveo olhar ã creancinha moria, c a contemplamerenconamente...
Mirando, cm seguida, o berço vasio, paraelle salta, c sc aloja entre as roupas do«ninho que se fora, e ahi fica acocorado,or.tanpjnndo muita, eom.> quem se consolada ausência dc uin bem amado.Um amigo, um cesses tão raros amigos

que Sc interessam nor nossis dures, nãosentiria tanto aquclla dôr do mãe c a mortod- uma creancinha como a sentiu o carinho-s„ animal, (So mal comnrehcndido ale hoicpor todos os uhilosophos e oor todas ns dou.tnnus. que ainda lhe não fi.-cram a justiçadc ho reconhecerem um instinclo quiiitesscii-
fiado iiiti-lliçen.- a, predominando «obre oinsjincto niecbanico, individualidade qua=i es-
ptnUiausada.

Di.is depoi*. Evclina, não podendo supp-.r-t..r a premura dc lanta niajroa em meio dosciganos «inc a não comprehendiam, foce paraa Capital.
O macaco, ao notar oue, a sua amigtiinhass ausentara, abandona tar.ilietu a compa-rlna de ciganos, c seetie Evclina, sem queDiugueui ousasse impedir-lb. a resolução.
Uttanta gente par abi ha bastante jirc.-i-saia de um destes exemplos dc sii,.t- _ af-feição!
Vagava Evclina pelas r-ias .'a (»»•*_<_sen gue sc apercebesse do tempo <* - c %(.—*'» '

Çcmiuhava á n-.ercè do acaso Vivia *a:,__'n. !
d-i o scu passado, sem mie o presente lhe Iimportasse.

Das rosas dc hontem traria ella o esparsoPerfume, c «lelle sc alimentava; dos cs-m-n 1 os que Imic ro lhe irlç.iva ., pelos cami-nl'03. zombava ella. invibratil. lão ccr*o ique quando um soffrimento sincero nosecmpr.nge a alma. o corpo como que se petri-f.ca, tornando-se invulnerável ás imposiçõesda natureza ou ás eutiladas das batalhas.De súbito, um palácio *e descortina aosolhos da moça triste: era o palácio de llen-rique.
— Alt... sc ca pudesse vcl.o ao nenMuma Te*..,
1! a esta exclamação dorlda j-.-.nto-.t Eve-lina a acçSo, acercando.se di grade -ios

jardins. .1 csa liora, a camareira pas-selava, ao collo, uma creancinha de me-res. Era o íilhlnlto dc Henrique. I...goaros. vinaa o pimcipc e 11 princcza, «or-ridente.--, encantados pela belleza da cre-onça.
A_infe!i_ "eçtijr.re" contempla de longe

mes, nem ódios; saudades, somente a sau.dade de seu real amante a fez chorar...!•• bvelina partiu, diicrctamcnte, recai-
çan.lo r.o coração a omla impetuosa delagrimas que a sufíocava.1-vclma ao sair da mansarda que alu-Rira na capital, abi deixara o seu bomamigo, o carinhoso macaco negro.lassavam-se as horaa r n .«>hr* »ni.

mal, na sua 'ntclligcnle 
opinião, decidiuque a moça tardava,

Ur.i.i inquietação o Invadiu, e, adoptan.do um alvitre criterioso, partiu tombem
çm busca de sua dona. O faro e a in-tuiçao itistiiictiva o guiaram pelos cami-nhos trilhados por Evclina, até q.;c seir.hnu elle _s crades do -nl-"t0 .'...-1

em a raparig. esti-
lerccbia o anima

aquelle quadro invejável, .. .não perraitte. «jue visse mais pranto lhe
Nem ciu-
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mesmo pontovero.
Dahl em deante

a sua dona não __¦«__:Io. por isso, volvei
mansarda, quando umo rctcni.

O intelligente quadrumanoto otlento, como que a evoc
ças do filhinho de Evclina, cujoelle embalara, cuja c-abecmha

em
chúr

emanda dn
de creanea

.aca mui*
tcjubrait-

berço
ve.-es cllc afogara com as suas mãos muito

peitudas....
NSb se delem I l.alca os grades do pnr-q-ie pnucipesco, .-.travessa alamedas, a-,-*-ca-sc d.i janella «lc qu; lhe vinha a vouchorosa da creança, escala o balcão da

gelosia, e sc encontra por lim dentro daalcov.i do duquezinho que chorava.A camareira dormia. Ii sem que r-.le-xões o detlvesscm, o onimal agarra acreancinha, e transpõe os hun-.braes coma pressa de uni ladrão I
A ama despertou com o ruido; mas

quando isso sc deu, já o ladrão escala-va a grade do parque c punha-se a ca-minno; com a pressurosidade dc nm cri-nnnoso que -Vige á policia I Quadro im.
ponente esse_<iuc r.áo ousamos reprodu-'/Ar com palavras í

M alarme se estabeleceu, lodo o pes-soai se movimentou, e dentro" em pouco! dá?' cxt_.t'ií_".l'_ 
,,_^__,"r'-""li' 

F1'1 muUi-um verdadeiro exe-eito perseguia o la-1 torturaiife ' ' "ra toda ° scena

Era trag:co e sublime, n utn tempo,aquelle animal intrépido, .-,0 lado dc uniacreança inerme eutri; dois abj-sinos le-rncrosos: a praça publica, que ficava a300 rncU-os dc planura, e o ventre inons-irouso da fornalln qus rugia na base es-caldanle da C5;;ei«i chaminé IUma só providencia havia a tnuv.r-chamar o Corpo dc llnmbciios.
As escadas "Jlangirus" entrariam emacçao t
Ainda assim, todos 03 assistentes que-davam-se recciosos, porque ninguém po-dia prever que defesa opporia o macacoquando se visse atacado.
Mas, ni I .- ainda assim, quando r.oar sc distraída a machina de escalada osespectadores _ deram um grito de raiva,porque se viu quc_a escada não altingiaa borda da chaminé II

_E as mãos se contorcinm, e os cora-çoes esi-.-.ayam de medo! De repenlc, to-dos os ninos se dilatam, para se certl.ficarem da realidade desta scena assombrosa: uma mulher nova, jllios pregadosno azul, cabellos soltos ao vento trajai,-do de negro, a cor do luto em óuc pc osemblante triste parecia trazer eSvolu aalma, começava a se elevar ao esnaeopelo í,„ t-nso üo pin.nlo | e-''-l-ü
o e.,,;-;?.1'".,- «IH» '5«M.hIda pela multi.

Eíelina subindo pela chaminé a nma altura de 300 metrjs

d rão
bacia
ca min
fante.

.-Ias o macaco, costumado á acro-o refractario ao leiu.jr do perigo,-v. «empre, levando o duque In.estreitado no peito terço !
Ol.AUTO ACTO

Uma usina -e erguia a certa distancia.ostentando u_u chaminé de ce-ito «¦ vi-'te_ metros de altura. O admirável animalmirou-a, c resolveu praticar um feito 'v-
roíco 1

Antes que_ alguem cl ciasse n alcan-ça..o, o arrojado animal começou a ma-rinhar pelo íio do pára-raio que immuni-sava o inousluroso conduetor do tiragemda grande fabrica, com n desenvolturane um gemo dos ares IDurante esta «cena, c até que o sitnloalcance a borda da cliamint-, caia l,0-caluante se escancarava no espaço fume-remo, duvidamos que os espectadores, poríortes que sejam d'anim-., não sc aba-leni temerosos da sorte do filhinho dopríncipe Henrique I
. Mas o animal, além da força physica
jogava cotn outra, talvez superior: ,. en^Binsiasmo do haver conquistado aquellacreancinha, que lhe mitigaria a saudaded» creancroh. m»#ta. ChagaJb co api-
çe do conduetor de fumaça, o macacodepõe o açu tardo humano sobre o res ,

" l utll° '¦ ---"agica destino 1

Reconhecera ella o macaco que impa-va la do alto, como um dominador dealturas inatacáveis. ««"««uauur ac

a \f}77' sv"-y ,dc ""- '¦¦sverem dito que
L ,™ S _Ub!"lí'' era ° -Ji-auezinho, fi!
da .íasl-í"1™10' "^ "S*1*™ » vi-
,?• ' .' , .."l ° creaticin ia I... Oue «u.

'rí-s1'. ya^ m™ "«".ã" <le genio quetranspu..cs_e nuvens para escalar o i,n.
b_ tanto il_.r_neSma, n,u!!,cr cui"s • Sm
sc;, n,*,,.'r í.."" S°brü 0S f««««» <I*

A multidãoi em baixo, ;-.-*m;a ' M.«
fe »«W? sempre, s'em q™" he iniPf.",in mV *1' a espreitava!...

m^sa,X^ciumcnii°'J ¦SSS2-.«?_ i
...,i_ "i "^ma> ?s ladeavam. A amoll-i.I.e do_ espaço, de combate era po- demais exigua. 1-oi preciso que Eveliía Sdesdobrasse em ent-v--, _._, r-l,t"nn s«
Ihar-se d„ cSüufSS* ^va ?Ttm embora penali.ada, tev™ qne íepeíH-o para o interior do conduetor d=P..

Morrer em labaredas quem t.nto .abrazara na affeiçao e na saudade!..i.oso que Evclina pôde agir livremeB.te, por meio «lc cordas que lhe Icrasa
praça 

"' " * íil!'° do Henr*-»« *
.,-:èí?r'eiL-- 

'¦•"«••"¦•'¦''•'i » ""-'.ar de tüo nltc,afigtvrava-se-no3 uma estrelinha, nue. des.engasta-;,, _ do aatil, viesse descendo,' detcendo, «te ft terra, pira tremelu_ir r_"ueanle. na fronte dc algum heróe Il-.velino, ao ver o pequeno nem'.,™em mãos seguras, entre,a multidão u*•;..va"l;,,;':JV"{ o!"1" ° ™, contemplou ««nysmp, e bradou parn o infinito, conw.1 enviar a Deus o seu ultimo »acrifi.-ioi— boi só por ti, meu Henrique 11-. lançou-se ao espaço I IMas a gtiarnlção do rorn0 (ie jj-—,
!rÇ1™5-,- ,íuo tardava o pára-quedas ._.promptrdao, recebeu^, sem magoal-a 1
-^LÍ uma,vez, «capava _ morte, niamtanto a morte desejava I...
„,?,., ?":"C'1IC Henrique, ao enfrentai-»,co turba-se, e aegregando-se d, multidÜS
gSrimífÇa I>í'ol,n^ ««l**» entr.

¦— Evclina I Dire eomo hei íe r*_s_..ar tanta culpa «jue me péz» em :-«_«ücsunoj I,..
m£.»aJ,1_róin'. .tcm!i ,tvtio' ^Unia «a.mente que a deixem sair.Afastando-se do borborinbo hiirratvaque a sa-.idavo com palmas e bravos ocnoro=a moça encontrou-se cm uma riadeserta, onde caiu extenuado...

Um homem passava r.a oceasião: enio secretario do "Circo Woolfson".
Levantou-a elle, admirado de encontraiviva aquella que julgavam mona ha tas*to tempo.
livelina foi levada a c-:i pae, que _e«ímiay.-i de desgostos, e cujo estado li'nanceiro era nnnoso, porque a ausenci»da lilba e o. desgostos causaram a fal*lencia de sua então prospera empresa.Ao abraçar livelina, o velho \Vo!r=.__murraurou, choroso IAi, (ilha!.,, agora ( tarde... Evtou completamente arruinado I...
Ao que Evetína obtemperou:Mio percas a energia, meti querMo

pae I
Lutaremos junto", f. tti verás de r,o^-e

resplandecer a gloria do "Circo Wolíson.*)
er«> todo o seu antigo explcndor '

FIM DA t* SERIE
Na «egundn serie deste monumental

trabalho, nossos espectadores verão, dei*lumbradoj. conto Evclina reergueu, entrijmaravilhas 3rt=onibro!ia?í o dcca.itaJo —*>"Circo WoH«..<n", depois cogr.omir.ailo o"Circo «3a Morte.**,,

T .- _ __. ._,. -.._..__ ícaio naquella ininicns-aravcl altitude! ii,.ii_ . ..','.

,«»,_. «*«„» .e SS B a...,-. "T1!!1!1" ¦Mi^?Ll_!^_'-'^ e pelo Corrco enviar ÍOO r..is d

'(Cúiümttü anianhsk

Velam na pennltima paolaa os aDnnpcyts dos \te*\iITlvOx\^^ ¦ — «¦ *<•___—„ iQo^tade -^eiio
v Wi ^Altljüb trUOTES. REPUBLICA, PALACE-THEATRE, KIlCKmxFrT^v, o. _r*_uttu © TRIANON; cinemas AVENIDA e PARIS


