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A
ERCULOSE

Na vizinha Republica do Uruguay,

para combater a tuberculose, trata-sc
dc fundar um seguro obrigatório
a iodos os habitantes do paiz.
Por este modo o Estado disporá de
rccurso3 para o estabelecimento de
<x lonias de tuberculosos, dispensa-
rios cm todos os departamentos e para
outras medidas conlra a propagação
do mal que tanto devasta aquella na-

çSo, quaes sejam casas dc isolamento
com apparelhos de «lesin [ccção, la-
borstorios bacteriológicos, etc. Tudo
ae compreliende num projecto orga-
nizado pela Assistência Publica de
Montevktóo, que ao mesmo tempo
cogita de outras medidas de hygicnc
t previdência social. Proptigna ella a
atsistencia obrigatória nos hospícios
«os velhos incuráveis, a assistência

gratuita ás famílias pobres enumero-
sas, e a installação de laboratórios
em que sejam obrigadas a analysc
tidas as bebidas expostas á venda.
Tambem considera a Assistência dc
*Mr.ntevi'!'éi> 

indispensável uma lei
Si lir.i desapropriação das habitações
insalubres, a exemplo do que sc pra-
tica tta Inglaterra, bem como a iii-
stituição de prêmios para os médicos
«iii.r se especializem no estudo da tu-
b( rcttlose, e para os rjuc descubram
tratamentos seientificos preservativos
..' curativos.

Os segurados conlra a tuberculose
íe'dividem, segundo o plano, em tres
classes; a primeira, em que é mais
elevado O premi.'., í* formada pelos
comnverciahtes e patrões tias indus-
trias; a segunda compreliende os
agricultores e seus empregados; a
terceira, a de prêmio mais baixo, os
operários c jornaleiros. O seguro só
<!á dinilo de asylo e dc assistência
aos segurados da segunda e terceira
classes. Os mais são considerados
I... in feitores da sociedade. A itléa do
seguro parece aproveitável culre nós,
se não o seguro generalizado por
todo n paiz, o seguro restricto aos
grandes centros populosos. Aqui no
Rio de Janeiro devia ser logo insti-
(ilido. Seria o meio mais faeil dc
arranjar dinheiro para combater a
tuberculose, que ncstei esplentlorosa
capital, ceifa anmialmcnte maior nu-
mero de vidas do que noutros tem-
pos fazia a febre amarella, que de-
beirámos e extinguimos com muito
dinheiro, aliás muito bem emprega-
do. Foi assim que conseguimos rc-
habilitar sanitariamente o Rio d.e Ja-
titiro, até então universalmente co-
nhçcido por inuãtadourò de estran-
geiros.

Não se justificam os poderes pu-
Micos, a que incumbe*prover ao bem
publico, o, portanto, velar pela
saude e vida da população, da sua
ir.curia e inércia eom relação á tu-
bc-rculose, niaxiiiíé nesta cidade, onde
ella mala mais de metade do qttc
matam todas ns moléstias itifeclito-
sas reunidas. Ainda não lia dois mc-
zes nos referimos, aqui mesmo, a um
plano de combate á tuberculose orga-
zado pelo dr. Plácido llarbosa, dili-
gente e cotiscicncioso delegado de
llygiene, plano precedido dc uma
exposição aterradora, que, apresen-
tiida an presidente da Republica, o
ii..pressionou tanto que clle pro-
metteu providenciar prompta c ener-
Ricamente, K' de presumir que
alguém competente para bem jui-
gal-o. Parece que o estudo continua,
pois ainda não appareceu nenhuma
providencia, nenhum signal de que no
governo se trata de medidas arau"-
latorias da saude c da vida da popii-
bçào carioca, dos fillios e morado-
res de unia etilade cm que, segundo
observações scienriíieas, devem exis-
tir de 2S a 35.0011 tísicos, que muito
naturalmente são disseminadores de
bacillos propagadores do mal, que
cresce todos os dias, c já chegou a
assumir proporções assombrosas.

A tuberculose é muito evitavel e é
curavel. Averiguado que ella é con-
tagiosa, ponlo hoje assentado cm me-
ri eina, as medidas contra o contagio
são as que a tlebellam e a extinguem
Todos os governos dignos desse
neme as empregam, não poupando
esforços c dinheiro. O Brasil, porém,
quanto á tuberculose, está em posi-
ção mui:., inferior a paizes. os quacs,
noutros assuniptos, estão muito mais
atrazados. Xos Estado;, o problema
esta a cargo dos respectivos gover-
nos. .Mas. na capital da Kepublica, é
rr.. governo federal que cumpre re-
f.ilvel-o. Basta de impassividade
deante do tremendo flagello. Movam
aes q**'.* devem providenciar para que
se salve a viria a tantas crcatttras
destinadas á ceifa da tuberculose, a
piedade christã e o sentimento da so-
lidariedade humana.

Gil VIDAL
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HOJE
Eatá de serviço na Repartição Central de

Policia o I1* delegado auxiliar.

Na i* Pagadoria do Thesouro Nacional pa-
K-i-tie a folha de meio soldo

Tagam-se na Prcíoituia.a. seguintes fo-
lhas: adjuntas «le 3". orofeori.res nocturnos,
coadjuvantes dc ensino c expediente dc cur-
nos uocttiruos.

A carno
Para a carne bovina posta hoje em con-

sumo nesta capital, foram affixados pelos
marchantes, uo entreposto de S. Diogo, os
preços de $450 t $500, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $7°o.

Carneiro, i$5oo o i$3oo; porco, i$20. e
1,350, e vitella, $.00 e $800.

OS TELEPHONES
Ha muito tempo que a Light insi-

mia pela imprensa um debate em
torno da idéa, cuja ado-pção advoga,
da tarifa tclcphonica for tclcpho-
¦nada.

Não '-pretendemos, no curto espaço

duma simples nota, abordar a que-
stâo, realmente complexa. Mas ê evi-
dente que a tarifa por tephonada só
tem a preferencia da Light porque
contribuo para o augmento dos seus
lucros.

A esse respeito, pódc-sc recordar
o incidente entre essa empresa c a
Municipalidade do Rio de Janeiro,
cem relação ao dividendo deixado

pelo serviço tclcphonico.
Sabe-se como o faclo oceorreu,

Um bello dia, apurou-se qttc a com-

paiihia que explora o alludido serviço
linha duas espécies d-c balanço: uma

para ;tso interno, perante a Prçfei-
tura, c outra para uso externo, per-
ante os accionistas estrangeiros. No

primeiro caso, os lucros eram sempre
menores do que no segundo. Como
cra inadmissível que a companhia

fosse distribuir pelos seus accionis-
Ias dividendos mais elevados que os
dividendos rcaes, verificava-se que o
balanço apresentado á Prefeitura não
tinha valor algum, era falso c nullo,
c a companhia o fantasiava para Ulu-
dir obrigações contratuaes.

Lembramos o faclo apenas para
que fique patente a requintada e au-
daciosa má fé da Light, quando cila
trata dc salvaguardar seus interesses.

O serviço tclcphonico não c, pois,
um nuio negocio. E isso c preciso
que fique logo acccnluado, antes de

qualquer exame da nova fôrma dc
tarifa, que a respectiva companhia
plcitca.

Mas não c propriamente essa que-
slãa que deve impressionar no mo-
mento, mas o faclo da doutrina da
Light — doutrina dc interesse pri-
vado, destinado a avolumar os lucros
da empresa — estar sendo esposada
cm conferências publicas por um cn-

genheiro da Prefeitura, encarregado
talvez, de, mais tarde, opinar na ma-
teria. 1 ... ¦-..... .

Que independência, que auloridade,

que desapego poderá esse homem de-
monstrar, quando for chamado a
emillir o scu parecer no caso?

Certo, não queremos irrogar juizos
temerários; mas parece que já é tem-

po de estabelecer a dislineçãa con-
venienie entre os funecionarios mu-
nicipaes e os da Light.

Os nossos prezados collcjías ilo Im-
parcial tiveram a bondade dc offerecer-
nos para publicar as seguintes linhas:

"O deputado Antônio Carlos esteve hon-
tem cm longo conferência no palácio do
Cattete com o presiilcnto ila Kepitbl.cn.

Km seguida a essa conferência, o "icader
da maioria dn Câmara foi ao palácio do
Itigá. eni Nicthcroy, visitando, o sr. .Nilo
Peça 11 li a, com quem confcrcncioi. dcaiOfium
e amistosamente.

Sabemos que essa visita an presidente
do lrlstrulo do Itio dc Janeiro, foi _ motivada
¦pelos ultimo1, acontecimentos políticos."

Os ultimos acontecimentos políticos
a que se refere a obsequiosa nota do
Imparcial não podem deixar <Ie ser os
quo sc verificaram com a derrota do
Deputado fluminense Sr-. Macedo Soa-
res, apontado pelo leader da maioria
para membro da comniissão dc Finanças
da Câmara. Assim, a visita do Sr. An-
tonio Carlos no Sr. Nilo, depois de
uma conferência com o Presidente da
Republica, tem a significação dum ver-
dadeiro acto de dcsaggravo, feito em
nome do Sr. Wencesláo Crnz. Eco
que parece exqttisito, por varias 'azoes:

i\ porque não s.* compreliende como
o Sr. Wcncesláo, órgão do Poder lixe-
cutivo, possa desagravar ninguem d.:
actos emanados do Poder Legislativo;

•.«¦, porque o Sr. Nilo fizera af firma-
ção publica de não pleitear para os seus
amigos logarcs nas Commissõcs da Ca-
mara, o que afasta a possibilidade
delle se considerar melindrado com a
derrota do Sr. Macedo Soares;

3'', porque os próprios políticos a
quem o Sr. Macedo attribuiu a inicia-
tiva da sua derrota declararam que não
tinham tido a intenção de hostilizar o
Sr. Nilo, atas .tão somente o Sr. Ma-
cedo.

Assim, a conclusão •.'. esta: o Sr. An-
tonio Carlos foi desagravar \\:n homem
não agravado e, mais ainda, desagra-

011-0 cru nome de «jticm não tinha au-
toridade paia fazer o desagravo.,,

O presidente da Republica recebeu,
hontem, telegramnias das duas facções
políticas rjuc disputam a suecessão go-vernamcntal d. Estado do Espirito
Santo, coniintinicando que foram reco-
nhecidos c proclamados presidentes do
Estado no futuro quadriennio por uma
o dr. Bernardino Monteiro c por outra
o dr. Pinheiro limicr.

O chefe do Estado não respondeu a
nenhum desses tclcgranimas, parecendo
que o caso será affccto ao Congresso,
que o deverá resolver,

O deputado Mario Hermes apresentou
liontcm á Câmara um pedido de infor-
mações, que i um verdadeiro inquérito,
sobre a situação das nossas forças ar-
pradas. Satisfeito que tosse esse pedido,
Congresso c nação poderiam ficar fa-
rendo uma idéa precisa do qttc pos-
suimos para a dcír«a nacional.

E' o qttc o sr. Mario Hermes não
conseguirá. Nem elle, nem ninguem.
Antea dc tudo, é necessário pôr em
destaque que o representante da Bahia
Se refere, no seu requerimento, ao rc-
saltado que leve a applicação de certas
e determinadas lei-, julgadas, ao tempo
cm que foram votadas, objecto de im-
portancía para a solução do nosso pro-
blema mi'inr e naval.

A verdade í que essas leis nunca fo-

ram «rumpridas. A que tem o numero
Mil, 01T0CKNT0S < SESSENTA, de 4 de
janeiro de 1908, foi posta á margem,
desde que o seu inspirador chegou á
presidência da Republica, e nesse posto,
ao enves de tratar dos interesses na-
cionaes, se entregou a todas as ma-
nobras deslioncstas da politicagem do
Partido Conservador, com a assistência
do sr. Pinheiro Machado.

E« esta, indcfect:velmcnte, a sorte de
todas as leis referentes ás nossas coisas
militares, porque, uma vez de posse das
suas pastas, os ministros militares tra-
tam apenas de attender aos interesses
pessoaes dos seus amigos e dos amigos
destes, deixando essa coisa que se.
thama defesa nac:onal entregue á. pre-
caria sorte de expediente das reparti-
ções.

Apenas isso. Nessas circumstancias,
não é possível admittir que sejam
prestadas A Câmara as informações rc-
queridas pelo sr. Mario Hermes. Ellas
seriam um corpo dc delicto para muita
gente gratida...

¦O presidente da Republica, não obs-
tante ser o dia consagrado ao estudo
de papeis que aguardam o scu veredi-
ciam, recebeu hontem, 110 palácio do
governo, varias .pessoas, entre ellas, o
dr. Urbano dos Santos, que confereii*
ciou sobre assuniptos .políticos e parla-
mentares; o dr. Luiz dc Souza Dantas,
que se apresentou, por ter assumido o
cargo de stib-secretario das Relações
Exteriores, para que foi recentemente
nomeado; o dr. Francisco lletbencourt
da Silva, director do Lyccu de Artes e
Officios, que agradeceu ao chefe de
Estado o seu cómparecimento á inau-
guração du novo edificio construído
para ftinceionameiitii daquellc instituto
de ensino, e ainda os srs. dr. Alfredo
Pinto, deputado Mario Hermes, general
Thaiiniatiirgo de Aaevedo, tlrs. Zcfe*
rino de I'aria e Fábio Luz, membros da
comniissão brasileira ao 1° Congresso
Americano da Creança, a se reunir em
Buenos Aires no dia 1° de inibo proxi-
1110, que foram solicitar do governo au-
xilio para representações, e Mareei
Boillotix I.afiint, administrador do Crc-
dil Poncier du Brasil,

Hoje, s. cx. presidirá á reunião mi-
nisieriul ipa.ra o despacho 'collectiivo,

que se realizará ás 2 horas da tarde.

Merece encomios o movimento do

sr, Azevedo Sodré em favor da alegria
dos nossos logradouros públicos, sempre
tão soberbos no verd»-garrafa dos seus

tabolciros de gramma c na polychromla
dos seus canteiros floridos. Póde-se
mesmo affirmar, cem receio dc incorrer
na pecha de exagerado, que em poucas
partes do mundo existem jardins tão
formosos c bem *uiidados como os do
Rio de Janeiro,

A irléa do prefeito, fazendo as bandas
dt musica militares tocarem nos core-
tos dos logradouros públicos, cm deter-
minados dias da semana, virá dar a
esses pittorescos recantos da nrbs a
nlacri.lade que lhes faltava, á tarde e
á noite, mormente aos domingos e nos
dias de festa nacional, quando as suas
umbrosas alamedas sc povoam de ban-
dos dc creanças e de gente do trabalho,
cujas niinguadissimas economias não
dão margem, com certeza, para a des-
pesa de alguns nlckcis 110 guichet de
qualquer cineniatographo de terceira 011
cru.arta ordem.

Ao .presidente dn comniissão mixía
parlamentar revisora de tarifas, o tni-
nistro da Fazenda rciuetreu hontem o
processo relativo á reclamação feita por
diversos negociantes desta praça, sobre
a taxa de p-.pel importado para empre-
sas jornalísticas.

O prefeito municipal recebeu hontem
a visita dos srs. J. Gil. Antônio Bar-
reiros Martins, Camillo Mourão & C,
Ferreira & Costa, Costa & Salina, os
quaes, acompanhados pelo dr. Martins
Rodrigues, foram pedir a s. ex. que
peja realizado o prolongamento ria rua
Senhor dos Passos até á da Uruguayana,
para o qu.* ha apenas a expropriar mn
rnico predio,

Essa pretenção, a que já tios ternos rc-
ferido, t"r mais do que útil e necessária,
pois corresponde a um Inadiável me-
llioramenío ao qual se associam até
interesses «le ordem moral.

O prefeito prometteu resolver com
presteza esse caso, indo clle próprio
analysar o local e a conveniência da
realização urgente da obra solicitada.

0 "scotit" Pahia entrou honteni para
o dique Guanabara, devendo r.a:r hoje
do Santa Cruz o "«ícstroyer" Santa Ca-
tharina.

Para este dique deve entrar amanhã
ou deaois o Pará,

O Alagoas está entregue á casa I.age,
ny.-i cataieiro.*; da iiiia do Vianna.

As reclamações surgem, numerosas e
freqüentes, relativas á falia de material
e deficiência numérica de professores
nas escolas publicas.

Sabe-se 110 entanto que lia umas e
outras coisas. Somente por uma irre-
guiar distribuição, professores c instru-
mental não chegaram aos logarcs respe-
etivos. Porque, sc ha dois mil profes-
sores para quarenta mil alumnos, corno
tiissc o dr. Bomfim, teremos uma média
de vinte alumnos pnra um professor:
o que não explica que haja pessoas
encarregadas de leccionar cem alumnos;
um impossível I

A Instrucção Publica Municipal pas-
sou por urna época de reformas, capaz
dc explicar muiias dessas atrapalhações,
porque, sobre ainda ser cedo para sur-
tirem seus effeitos, não puderam ser
regularizadas de modo a sair o en.rno
publico j.i perfeito ein iodos os seus
tramites, das mãos de quem o refor-
mou.

Conviria porém que as respectivas
autoridades providenciassem pelo des-
apparccimenío desses pequenos inconve-
mentes, que embora pequenos acabara
por prejudicar-lhes o credito, ií justa-
mente por serem pequenos, são muitis-
sinto mais fáceis dc evitar e corrigir
do que quaesquer outros.

E' de esperar portanto a situação se
regularize o mais depressa possivei,
para as escolas em que ella apresente
falhas. Xem o assumpto re.iuer grandes
trabalhos, além de irea pouco de mc-
thodo e vagar na distribuição do ser-
viço pela Directoria da Instrucção Pu-
blica.

EM MM' DE
ESCÂNDALOS

dantes, tem um cynismo esmagador que
desconcerta.

Em poucas palavras: Azeredo e Iri-
reu ficam muito bem juntos, porque
a ambos falta um mesmo attributo:
á vergonha.

O prefeito enviou hontem ao Conse-
lho Municipal uma mensagem pedindoa abertura de um eredilo para paga-mento «le coadjuvantes dc ensino pri-mario.

Para liquidar o saldo de vestidos dc
verão, á casa Colombo faz grande re*
ducção nos seus preços, c expõe o seu
novo sortimento de artigos de inverno.

_ Foram nomeados para o Collegio Mi-
litar de Ilavlwieena: subalterno de com-
nr.nhia de alumnos, o _" tenente Her-
nani Pinto de Araujo, e coadjuvante
do ensino nratico do mesmo collegio,
o aspirante Hugo Bezerra de Aibuquer-

•B' natttralissimo que, dadas a pu-
blico as revelações dos escândalos
colossaes qua rodeiam o caso da
Standard Oil, as altas, médias e bai-
xas personalidades, cujos nomes fo-
ram envolvidos naquelle lamaçal,
¦procurem afastar de seus hombros
as responsabilidades que lhes foram
assacadas, bem ou mal.

Na Câmara dos Deputados appare-
cerain já os primeiros protestos, c
natural ó que outros appareçatn sc-
cundando aquelles. Deve ser um
completo varrer dc testadas....

Bom será que seja o governo o
primeiro a varrer a sua, e a dar pu-
blicidade official á concessão que o
sr. Sabino Barroso fez á Standard
Oil, a concessão d.o despacho sobre
água, que, com a facilidade da posse
de uma 'ponte especial que já Unha,
para seu ttso, proporcionava á Stan-
dard Oil o desembarque de suas_ mer-
cadorias sem soffreie.n a devida c
necessária fiscalização!

O governo deve ser o primeiro in-
teressado em esclarecer esse assam-
pto, dizendo tudo quanto de verdade
com elle se relaciona, imposição mo-
ral esta que resulta da gravidade das
informações encontradas na cttriosis*
sima escripta da Standard.

Ue facto, num dos livros escriptu-
rados com data de 23 de janeiro
d,e 1915, encontram-se lançamentos
como estes:
Gratificações de 'Nova

Anno:
Official do gabinete do

ministro da Fazenda. . a^ooÇooo
Chefe fiscal dos inflam-

mavei9 ida Prefeitura
Municipal 2:ooo$ooo

Official do gabinete do
ministro da Viação o
•Obras Publicas. . . . . 1 :o_o$ooo

Official da policia admi»
nistrativa do Archivo .,
Estatistica da Preteitu-
ra Municipal itoooljiono

Fiscal dos inflatnmaveis
do 2° districto do Rio
de Janeiro 1 :ooo?ooo

Official da repartição
fiscal das Obras do
Porto do Rio. . . ._ . "50?ooo

Official de policia mariti-
ma do porlo do Rio. . .ioo?ooo
E, como estes, outros lançamento»,

todos cm inglez, se encontram nos li-
vros que foram npprehendidos e an-
dam correndo mundo por ¦ incio de
reproilttcções pbotograpliicas.

Não faltarão protestos, quando to-
das as pessoas indicadas naquclles
lançamentos se lembrarem de vir a
publico varrer as suas testadas, ou
explicar que tão bizarras gratifica-
ções são tudo quanto lia de mais ho-
nesto, simples e casto!

Aquellás gratificações clioruda. a
íiscaes dc iuflaniniaveis, por ..parte
de empresa que deve scr _ fiscalizada,
são tudo quanto ba de mais casto, de
miais simples e dc mais honesto!'Mas sejamos francos e claros:
tudo isso é nada, comparado com a
singtilarissima vantagem dos despa-
cbos sobre água, sem fiscalizações
possíveis, permittindo-se o acosta-
mento de navios que descarregam
oleos, sem que delles sc approximem
os fiscaes da Alfândega ou sequer a
policia marítima do porto!

¦A Standard tinha lançado suas rê-
(les por sobre o Brasil, para 03 gran-
des negócios do rei do petróleo nor-
tc-americano. Nem mesmo o Estado
de Alagoas lhe passou despercebido,
Pí)is_ sabendo já da existência ali da
riquíssima jazida de oleo mineral,
preparou-se para .iiífieultar a futura
exploração daquella riqueza natural,
procurando obter, como obteve, con-
cessão para o privilegio da anmazc-
nagem do petróleo, em Maceió.

_ Gente pratica, os da Standard sa-
biam que o dinheiro é ainda c será
sempre o rei dos reis, c distribiiirain
prodigamente a mãos largas o instru-
mento infallivcl da corrupção. Por-
que, o caso atinai i este: não ha-
verá muita gente quo acredite que
aquelles lançamentos justificativos
de despesas_ feitas, e que ninguém
poderia suppôr que viessem um dia
á publicidade, são o resultado «le
simples diversão de quem os escri-
ptttrou, ou tinham por fim preparar
Para o luturo uma grande intriga-
lhada.

¦Seja, porém, como fôr, o que 'í in-
ncgavcl é <iue o presidente «Ia Re-
publica tem o de.er de fazer inquijé
rir da veracidade daquelles pagamen-
tos, e que egual dever cabe ao pre-
feito municipal, pois que funeciona-
rios da Prefeitura são tambem indi-
cados como tendo recebido dinheires
da Standard, a tilulo de gratificação
de Novo (Atino.

«E1 simples falsidade tudo quanto
se tem dito, em relação á Standard
e aos nomes de altos, médios c bai-
xos funecionarios. que são indicados
como tendo recebido din hei ros da-
quella poderosa empresa? Pois que
seja_ isso tudo apurado e traído a
publico para dcsaggravo de quem
precisa de ser dcsaggravado: ou os
indivíduos caliiiiuiiosaineute citados
na escripturação da Standard, ou a
moral publica ferida por tão singtt-
lar corrupção dos caracteres.

-tt»__ç__-_s5_>*>*=i»

Toda a attenção da politicagem está,
neste momento, voltada para o caso.
cheio de peripécias inesperadas, do re-
conhecimento do sr. Irineu Machado.
Este homem tem lançado mão dos re-
curses mais espantosos para conseguir
fazer-se receber no Senado, e, depois
de toda a grande stíc de escândalos
c canalhices que tem posto em pratica,
o sr. Irineu "está na berlinda'' porque
é o protegido do senador Azeredo.

Houve talvez quem ficasse surprehen-
d'do com a noticia dc que o vice-presi-
dente do Senado, o mesmo sr, Azeredo
de tempos idos, se batia pelo rcconlie-
cimento do homem — cu cx-horaem —
errjos feitos, não ha ninho, eram por
elle conde.mudos cora indignação c vio-
lcncia.

Não ha. porém, razão para tal sur-
presa. O ódio que podia exisrir entre
uni Azeredo e uni Irineu tem de ser
puramente fictício: razões de politr-
cagem crearam uma separação entre os
dois. Agora, a Natureza venceu, e jun-
to:i-os outra vez. O sr. Irinr.it e o
sr. Azeredo trabalham juntos.

Não ha duas pessoas que, cada uma
no seu genero. tenham tantos pontos
de contacto. O sr. Azeredo, sempre
aifavel, querendo passar por homem
educado, tem um cynismo maneiros©,
que c o Seu modo de vencer. O sr.
Irineu, sempre violento, vociferando
contra os homens deste "paiz perdido",
ou arrombando cofres e metténdo-se
em casos policiaes mais do que degra-

Recebemos hontem a amável visita
do «Ir. Sylvio Romero, chefe do gabi-
netc do ministro das Relações Exter o-
res,' que véiu agradecer a esta folha
as justas referencias feitas ao seu
nome por oceasião do desastre de que
foi viclima.

As informações vindas do Norte re-
ferem a existência da febre amarella
em São Luiz do Maranhão e Fortaleza;
convém porém dizer que ellas não en-
cerram novidade alguma, porque são
vtlhas as reclamações provenientes da-
quellas paragens contra a terrível
doença.

No Brasil, com a experiência que
temos da prophylaxia do typho ame-
ricano, elle já nâo deveria existir.
Tanto mais quanto a sua apparição cm
qualquer ponto do território em que
sc possa observar,' é uma ameaça
constante da capital do paiz, onde elle
já reinou durante longos annos. Em-
quanto houver febre amarella no Norte,
nós aqui no Rio, precisaremos estar
alerta para evitar sua nova Implanta-
ção, e essa vigilância continua e as-
s:dua custa dinheiro e trabalho, que
poderíamos empregar em outros mis-
teres.

Urge, portanto, que as autoridades
competentes lancem suas vistas sobre
cisa questão, que, além de relacionada
com o nosso credito de paiz civilizado,
está directamente ligada ao problema
econômico brasileiro, quo se apresenta
tambem desdobrado cm um problema
sanitário, affirmação tão verdadeira
para a febre amarella, como para o
impaluilismo e a doença de Chagas.

Os nossos estadistas precisam con-
venecr-se que, fazer hygtenc, é uma
política tão patriótica c nobre como
restaurar finanças ou o que mais re-
presente o interesse vital de uma nação.
Sem hygicrii não ha gente; sem gente
pão ha braços; sem braços não ha
dinheiro...

NOTICIAS DA GUERRA

Kiel

QOASI DMA BATALHA NAVAL
^ esquadra allemã sae de

masé forçada a retroceder
sem combater

.-

Os Estados Unidos e a correspondência
dos neutros

O ministro do Interior pediu «o da
Fazenda o desconto de duas décimas
partes dos vencimentos do alferes re-
formado da Brigada Policial, João Pin-
to Cavalcanti, que sc adia recolhido
ao hospital daquella corp'ração, para'
pagamento das diárias, emquauto ali 1
estiver.
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E' de surprehender a ingenuidade
com que certas crcatttras admittem nes-
te momento a possibilidade da constru-
cção de frotas aéreas para o Exercito
e para a Marinha. Aviação militar < na-
vai para o Brasil, e no niemcnto actual,
é apenas um absurdo,

Sejamos razoáveis. Quando as nações
organizam as suas forças de guerra
tratam, antes de tudo, de preparar sol-
dados e marinheiros, de adquirir e con-
stntir navios c baterias de terra. Mair
ainda: conjugam todos os esforços para,
aproveitando os seus recursos naturaes,
desenvolver as industrias relacionadas
com a industria militar, afim de que,
em dado momento, possam bastar-se a
si ucsinas, Isso c, aliás, intuitivo. Só
ò não e para o uso dos brasileiros.

Neste paiz, onde não ha exercito,
nem marinha, nem coisa alguma, por-
quo os orçamentos navaes não têm a
capacidade necessária nem para a com-
pra dc carvão, c os orçamentos da guer-
ra mal chegam ,para a burocracia do
Exercito, cogita-se dc dar aeroplanos á
Marinha c ao Exercito, como uma ne-
cessidade a que não nos podemos sub-
trahir1

E' de cerío espantoso.
Se se levar avante esse {dano, não

decorrerão muitos mezes sem que ai-
gunr. dos nossos officiacs dc terra * mar
sejam esplendidos pilotos, destinados
ao serviço de reconhecimento de unia
marinha que sc não movimenta, por
falta de carvão, e dc um exercito, que
sú muito difficilmcnte pôde mover ai-
gumas das suas resumidissimas e des-
falcadas unidades.

A aviação militar representa, em to-
dos 05 paizes do mundo, o máximo do
aperfeiçoamento a que attingcm as for-
ças armadas.

Dn.-se-á que sc esteja no propósito
firme e deliberado dc construir pela
cutnicira o nosso edificio militar? Tudo
é possível nesta terra fabulosa...

VISÕES DA GUERRA - DEPOIS DO COMBATI!

BIBU0T1IECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, 110
Lyceij <!e Aries c Officios,

Piles k I

PORTUGAL
A repercussão da victo-

ria de Rovuma
Lisboa, 16 — (A. A.) — Toda a

imprensa oecupa-se do suecesso das ar
mas portuguezas nas margens do Rovtr
ma, nn África Oriental, aguardando-se,
com aneiedade, a nota official do Mi-
nisterio da Guerra, que dará 09 porme*
nores da nova batalha.

A nota dvverá ser lida hoje ou ama-
nha na sessão do Parlamento,

Lisboa, 16 — (A. A.) — A impren-
sa annuncia hoje, cm consta, que, bre-
vemente, partirão para o estrangeiro os
titulares das pastas das Finanças e das
Retoçücs íixtfriorc?, rc-ipecti vãmente,
srs. Affonso Costa o Augusto Soares,
os quaes vão entran em combinações
com os alliados sobre medidas relativas
ao actual estado de guerra.

Lisboa, !ü — (A. A.) — Das pro-
vincias chegam numerosos pedidos para
alistamento nas fileiras, sendo enorme
o cntliusiasmo pela guerra, mormente
depois das ultimas victorias que as for*
ças portugueza; obtiveram sobre 03 a'.-
lemães, na África Oriental.

Lisboa, il. (A. II.) — O ministro
das Finanças apresentou hoje Câmara
dos Deputados uma proposta atilori-
zando o -overno a negociar no paiz ou
no estrangeiro sucessivas operações de
credito até ao máximo da equivalência
das desnesas realizadas desde 1914 1. r
causa da guerra e das orçadas para o
exercício de 1916.

mm
"Não Iio.ire í.ti-.;cr:3 -pnrn n ?cs-.ü.t do

Jury; o Jury imita o "C. M.'\ diz um
vespertire1.

Alto lá! imita, nata historia I Os ju-
redos não t*:ii subsidio.

4*> •*"

Na chácara dn Collegio 1I03 Santos Anjos,
o ladrão "Pi de Anjo" foi rrr.rto, a liros,
por mn vigia do collegio.

Esse. "vigia** não cra dc ccr'o o Anjo
da "Guarda".; este, no máximo pejaria o
i-.luío e rir.ticl-o-ij muis anjinhos.

DUMONT E A GUERRA

Chcí.i í.in.os Du-iiant; oceia-nn-o o psvn
Com a voz do coração, bem iA do fundo.
Rcuj doti iTal-iia tambem, o acch.no e louvo
E no spplaaso geral e^ rcctis confunde

Da Aviação seu cérebro foi o ô\*o,
Que o calor de Paris tornou fecunda.
K sua Rlori.i conquista o Mi.rvlo Novo,
Como já címiuisura o Velha Mundo.

A campanha na Rússia
Amsterdam, :S — (A. A.) — Tnfor-

mam dc Petrogrado que a sudeste_ de
Olytca os russos obtiveram sensíveis
progressos, preparando o terreno con-
quistado, sem que o inimigo voltasse a
contra-atacar.

No resto da linha de frente_ conti-
ntiou o bombardeio, que _ sc idcntifl-
cou mais perto de Valistchie,

Petrogrado. iO — (A .11.1 (Official)
— Communicado do estado maior «lo
exercito do Caucaso:

" Xa direcção de M:i".ral.ltatun, os
nns=ns rceonli ccínü níos deram ma-
gnificos resultados,

Rcpellimos na direcção d" Disbekra
a offensiva kurda c peneirámos em Ri-
vandouza, na direcção de Mosoul, ea-
prurando importantes depósitos do mu-
nições. O inimigo retirou-se precipita-
«lamente, abandonando numerosos com-
bolos de material de guerra. A nossa
cavallaria perseguiu os fugitivos até
grande distancia."

Mr.s quriii Ío no seu Íntimo =e encerra,
Elle os capirclios maldirá da sorte
Que ca erro acerta e r.o; acertos erra 1

Traçando ans homens nn ar o cx-neta nortr,
..ninais pensou Dumont servir á Guerra,
Dar-Üis uma nova maciiina de morte í

* ' *••
-.oraibres da praça ila Bandeira pedem

ao prefeito n:ic estenda at-j !.i a s__a medi-
dn, rcsta!>t!cceníb tocatas scmarai-3 nos co-
retos dos logradouros publico;.

E cem toda a razão ; quem já viu "ban.

deira" sem musica ? Tem direito ate a
hyir.r.ü e foguetes.

O tal escândalo da Standard vem pro.
var que nem todos os gêneros estão caros
neste pai*.

Como ?
— l'ois fluo -consta «Que houve funccíors-

rios que, â»". .vcí-Jeram de _::Soo?ooo até
scr.roo, _t

Cjrano & C.

Aüemanlia-Estadcs-URldos
Em torno da responta

aJ.iemã
Paris, :S — (A. II.) — O Figaro p:t-

blica a propósito da nota da Allemanha
aos Estados Unidos, uma cana de ur.te
eminente personalidade brasileira, que
sc vê na necessidade de se conservar
no anonyniato. A carta manifesta a
profunda indignação ilo signatário e
dn generalidade do3 seus compatriotas
em face das declarações dn Allemã-
nha. e diz: " 1: singularmente espantoso
ver como a Allemanha tenta crear uni
movimento de piedade em íaior do s..u
povo csíomcido. invocpn.lo os mesmos
princípios dc humanidade, em nome
dos quacs =.* lev.nU o protesto cr.nrra
os ataques dos submarinos. Obrigar
pe'a fome o inimigo a render-se, sem-
nre foi admittido. O mesmo'não acon-
tece com o assassinato de não comba-
tentes, que viajam a bordo de navios
neutros, sob o pretexto dc que é pre-
ciso cortar as communicaçOes com o
inimigo. Isto representa uma concepção
tão revoltante de instinetos de cruelda-
de e barbaria, que chega a scr incrível
que algum po*-o ouse affirmar a neces-
sidade dc prosegnir em tal systema de
combater".

A caricatura e a guerra
!¦—¦¦ li. —¦1—I——¦
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"Abaixo a guerra!" (Cartão ie
propaganda dos -pacifistas norte-

americanos.)

A BATALHA
DE VERDUN

A GUERRA NO AR
C0XT1XÚA MTITO ACTÍ-

VÃMENTE A CAMPA-
MfA AKHEA EM SA-
LOMCA

Londres, !. (A. A.) —¦ Continua
muito activamentc a campanha aera
<*m Salonica, tendo os aviadores fran-
cezes realizado um "ra:d" sobre as po-¦lições inimigas.

Desta vez, 03 francezes bombardea-
ram, com muito exito, o acampam nio
búlgaro cm Xaathi.

A luta prosegne com
relativa calma

Paris, 16. (A. II.) — (Official). —
Xa Champagn**, o inimigo bombardeou
fortemente '.is nossas ürinchelras na
região de Mesnil u Maisen-de-Cham-
pague, realizando em seguida ataques
simultâneos cm vários pontos.

Todos esses ataques, levados a cffci-
to coin pequenos effectivos, foram rc-
pellidos pelas nossos tiros dc barra-
getn c por contra-ataques da nossa itt..
faiitcria,

Na região de Verdun, bombardeio
intcrinittente contra as nossas primei-
ras e segundas linhas.

A oeste do Mosn, r.m ataque de
surpresa preparado pela nossa artilhe-
ria contra as posições dc Hauts-de-
M.tise, obteve pleno suecesso.

As nos=r,s patrulhas limparam de ai-
lemães as trincheiras inimigas numa
C-lcnsão de duzentos metros approxi-
madamente, e fizeram bastantes pri-
3Íotu-!ru3.

A nossa artillieria canhoncou vários
destacamentos inimigos na entrada de
Esscy a fannes, a sudoeste de Tltiatt-
cotirt.

Paris, iC. (il. M-) — A calma que
se tem notada nas operações cm torno
de Verdun continuou ainda hontem.
Além dos habituaes bombardeamentos,
apenas h.t a assignalar alguns felizes
ataques de surpresa realizados pelas
nossas tropas.

Os allemã.?, ao que parece, dividem
agora por diversos pontos da linha
occidcntal os esforços que fizeram in-
cidir durante longo tempo contra Ver-
dtin. Como cm Verdun, os resultados
dessas tentativas serão negativos.

A dispersão das jcções revela liem a
indecisão causada nas fileiras allemãs
pela invencível resistência das tropas
franeczas. E' preciso, no entanto, não
esquecer que os allemaes se empenha-
ram demasiado, tanto moral como ma-
tcrialmentc, no ataque a Verdun, para
que possam abandonar dc um momen-
to para outro os seus velhos planos.

Paris, :6. (A. II.) — Communicado
das 13 horas:

"Xa margeai esquerda do Mosa.
bombardeio muito vivo contra a= nos-
sas posições do bosque de Avocourt e
da colina 304. Na margem direita, um
pequeno ataque allemão a granadas a
noroeste da herdade de Thiattir.om
fracassou completamente.

No Woevre, luta de artilheria nos
sectores de Eix c de Moulaisinville.

A noite decorreu relativamente cal-
ma nos outros pontos da linha de
frente.'1

Varias noticias
Os Estados-Unidos

vão enviar uma
nota á Inglaterra

Londres, 16 — (A. A.) -• Ds jor
naes daqui noticiam que o governo nor
te-americano vae enviar, hoje, á Inglre
terra, uma nota relativamente ri deleit'
ção que os navios inglezes fazem da
correspondência dirigida ao.-, pjiircí
neutros e destes pnra os bcUigerante.'

Não se sabe ainda qual i a attiiut".
doe Estados Unidos, mas, segur.''.1.
adeantaiu alguns jornaes, a nota prol
curará dar tuna nova fôrma a essa'
revistas, dc modo a assegurar tlielhot
o direito dos neutros.

Lon are;, 16 — (A. II.) .-. F.s! i se
tratando em todo o império dns dispo-
sições preliminares tendentes ri organi-
zação central dos interesses inanufaclo-
reiros do paiz, Kssa organização 'CJ.:i-
rá num centro poderoso, iminente e
representativo, os esforços particulares
dn todas as organizações espalhada,
aelualnietitc pelo império, o será dirl.-
gido por uni grande conselho composto
de cr-ni membros, cada tini dos quaes
concorrerá com mil libras esterlinas
pnra o fundo social.

Mais de metade das subscrlpçScs ne-
cessnrias para executar o plano já crr.J
recolhida.

Entre as industrias representadas na
combinação, contam-se as de exploração
de carvão, objectos de aço, construcção
do navios, installaçôcs cleetrieas, tran.
portes marítimos, locomotivas e vagõci
de linhas férreas, instrumentos agric»
Ias, construcção dc automóveis, oin*
strucçües civis, produetos chimicos, mu*
nições, etc.

A organização agirá dc harmonia"
com as organizações trabalhistas, afim
de estabelecer um accordo real entre o
capital c o trabalho relativamente co
commcrcio exterio:*.

Havre. ir. — (AT. H.) - Comiivr-
nicado do estado-maior do exercito
belga :"Recomeçou com extrema violência a
duello de artilheria no seotor de Dis-
mude. Os allemãcs tentaram tomar p«.nas nossas trincheiras ao longo rio Ysei
o an noríc de Dixmude, nins foram rc*
pellidos eom grandes perdas."

Roma. 16 — (A. H.) — O rei Vt<
ctor Manoel nomeou senadores o mi-
nistro da Guerra, general Morrone, e
o sub-citefe do estado-maior, grneral
Porro.

Roma. 16 — (A. A.) — O» jotna.í,
etn telegramnias sobre as opcraç8es ni
linha de frente italo-aiistririca, direm
que tiveram o^ effeito desejado os ata-
que*; que n? italianos dirigiram conir*
as posieõ.s inimigas em San Michclf,
cm cujos pontos se firmaram solida-
mento, não havendo nenhum contra-
ataque.

Londres, -6 _ (A. A.) — Cheia-
ram a esla capital varioij números do
Wertvacrts, órgão socialista allemão, di
edição e:n que'narrava distúrbios ha-
vidos em Berlim, devido á carestia de
gêneros e ás ultimas decepções ,1a.
operações militares, edição essa que
fora .toda confiscada pelas autoridade»
berlinenses.

A imprensa daqui transcreve vários
dos artigos então publicados, cxhibin-
do-05 nos ple.eards.

Enor
feitos

tem sido os coir.mcntariofi
?. propósito pela multidão que _c

acolovella cm frente ás redacçõe...

|A GUERRA NAVALI

A esquadra allemã
apparece ao largo de

Gothemburg
Copcnhaguc, 16 (A. H.) — Ums

forte esquadra allemã chegou sabbado
ao largo de^ Gothemburg, afim do apri-
sionar á saida do porto um vapor 

'in-

glez que a\i se encontrava. Pouco dc-
pois,, porém, chegaram vários submari-
nos inglezes, á vista dos quacs os na-
vios allemácí se puzeram em fuga.

Londres, 16 (A. A.) — Tclegram-
mas de Copcnhaguc, publicados pelo.
jornaes nas seeçõcs dc ultima hora, di-
zem que a esquadra allemã, chefiada
pelo "dreadnought" "Hlndembttrg", dei-
xou 0 canal de Kiel, diriginrlo-te para
o golfo de Riga, na Rússia.

Londres, 16 (A. A.) — Sabe-se ãqid
que uma esquadrilha de «mizadores ai-
lemães prendeu os vaporea suecos "Noi-
dstjirman", "Vassborg". $ -«PrinceíJ
Xiugeb-orií", -*
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JV frisíe situação do
Espirito Santo

m\ ralé do crime cam-
peando no Estado

' Victoria, 15 — (.Do correspondente)
*- Por deoreto n. a.467, o governo (lo
Estado perdoou mais os dois senten-
ciados Manoel Veríssimo da Silva e
fjulio Ferreira Ramos.

Não tem conta o numero de senten-
«tiados perdoados nestas últimos tem-
D03.

, Victoria, 13 — {Do conespondente)
** Esti definitivamente apurado que
um sentenciado que cumpria pena na
cadela de Guarapary e que íoi perdoa-
do ipdo governo do 'Estado, a 21 de
abril ultimo, .recebeu ordem para as-
Bassinar o deputado Dcoclecio Borges.

Os governistãs intimaram o sr. Bolti
Cardo, .proprietário do edificio cm que
ifiüicciona provisoriamente o Congresso
do Estado, a assignar um documento,
declarando qnc sua.casa litivia sido oc-
cupad.i sem seu .consentimento,

O sr. Botti Cardo foi levado á pre-
sença do dr. Marcondes de Souza por
Urbano Xavier e Arthur Brandão, em-
pregados estaduacs.

Agora, os governistãs pretendem fa-'zer 
o despejo do Congresso.

Todas as Iropelias aqui .reinantes são
insinuadas pelos srs. Marcondes dc
Souza c Bernardino Monteiro, recebeu-
do os capangas ordens directas do pa-
lacio.

O engenheiro Carrão. inspeçtor <áo
trafego da Estrada de Ferro Diaaiãn-
lina, disie, cm minha presença, ao in-
ispcctor da Alfândega, que a policia
continua a varejar os carros daquèlla
via-ferrea, cm todas as estações, preju-
Áicarido o trafego e os interesses da
companhia e implantando o pânico
nas regiões percorridas pelos trens da
mesma empresa.

Emqiianto os governistãs, ap:zar de
terem duvidas solire a posse do dr.
Bernardino Monteiro, assim procedem,
o que não fariam, no dia cm que este
assumisse a presidência do Estado.

E' impossível descrever a terrível si-
tuação dos opposicionistas neste Esla-
do, tendo sua vida constantemente
amca;atla.

Um espectaculo pit-
toresco

O «ESPETO IÍSCANI>.\1.0SO
J)E HONTKM. NA EUA DA

ALFÂNDEGA.
: O sr. Alfredo Urliino dc Souza Gui-
marães, advogado, alugou o 1° andar
do predio n. 63 dn rua da Alfândega,
onde 6 eslabelecido com negocio de
restaurante o sr. Constaiiliiio Ferreira.
O advogado installou-se confortável-
mente na sala da frente, alugando 03
outros compnrtiinciitos. Mas os mezes
íoram correndo, sem que o sr. Urliino
de Souza se lembrasse de nagur n nlu-
guel. E só deu pela historia quando 1
«lia divida montava a mais dc 0:uoo$.

O sr. Conslantino, vendo que era
impossível conseguir desalojar o seu
inquilino, entregou a questão 11 um ad-
vogado, c esle finalmente obteve bon-
tem 11111 mandado de despejo que foi
executado ás 4 i|a da larde, cm meio
de muita risada de grande numero de
curiosos.

O umo inquilino, ao receber a inli-
maçáo do juiz, procurou cscouJct-sc
3111111 conipartiiiieiilo, o que forçou o
advogado cm questão a requerer um
mandado de arrombamenlo, que foi
concedido. O sr. Alfredo Urliino foi
seguro. Começou enlão o despejo,
saindo os moveis pela janclla, estando
a rua apinliada de espectadores,

— »«¦«!¦

NO»)
Um resumo da sessão

Presidência do sr. Urbano, prcscfttcs
.13 senadores. O sr. Metello leu a acia
da sessão anterior, que foi approvada
sem •observações. O sr. 1'edro Borges
deu conta do expediente: Um tele-
gramma do Congresso «oposicionista
do Espirito Santo communicando haver
sido reconhecido e proclamado presi-
dente do Estado o sr. Pinheiro Júnior,
e um ofíieio da mesa do pseudo Sena-
do Alagoano repelindo a mesma corre-
spondencia enviada ante-lionlem á Ca-
niara, e que já publicámos. O sr. Ray-
mundo de Miranda pronunciou um dis-
curso, cujo Tcsumo_ damos em outra
local. Passando-se á ordem do dia, e
como houvesse numero, íoi approvada
a seguinte matéria ha «lias cm encalhe,
com parcccrcs favoráveis da coniiuissão
de Finanças:

credito especial de, 9:q.io$oon, para
pagamento do que ú devido a Américo
Francisco Villa Nova;

credito especial de yi-tÇ^Rs, para pa-
gamento de vencimentos devidos ao
engenheiro Túlio dc Alencar Araripr;

credito de 1 :a67?74i, para pagamen-
to de vencimentos a Alonso Nicmeycr,
2° official da Direcção de Expediente
da Secretaria da Guerra;

credito especial de I3:soo$ooo, narn
pagamento de divida de exercício íiu-
do a Antônio F. Nunes;

credito de 9:8555000, supplemcntar á
verba 22", ait. 2" da lei 11. 2.924, de
5 de janeiro de 1915, para pagamento
de vencimentos aos inspectores sani-
tarios;

credilo especial de CCoSooo, para ipa-
gamento de gratificação local a Custo-
dio Gonçalo da Fonseca, funecionario
dos Correios do Estado do Maranhão.

Para este ultimo credito o sr. M. de
Almeida pediu dispensa dc interstício,
afim de que elle hoje enlre cm 3" dis-
cussão.

Em seguida levantou-se a sessão.

INSTANTÂNEOS

¦^¦a——— h

Da. I.elfo Viluoso

O ministro da Fazenda não tomou
conhecimento do recurso interposto por
[Wilson Sons & C, l.imited, da decisão
«Ia Alfândega desta capital que iiiipõz
ito commandante da chata Viação Fer-
rea 11. VII, a multa de direitos em
dobro por falta de mercadorias,

VIDA POLÍTICA

A garantia dos interesses da
Bahia

Bahia, iS (Po correspondente) — TCa
ícísSo dc hoje, da Cam.im dos Deputados,
o sr. Pereira Moacyr, leader do governo,
oecupou a tribuna, ria hora do expediente,
tratando da eleição dai membros que consti-
tuetn ci commissão de Pin ancas da Câmara
ti cr. Deputados do Congresís Kacional. Disse
o orador qnc lorio o partido situacionista
via na eleição do sr. Moniz Sodré n mais
solida garantia para 05 interesses da Ea-
hia.

<t * ií

A trapalhada no Espirito Santo
A indicação João t.ttiz Alves, apresenta»

da ao Senado c rcmcUida á Coptriissüo de
Constituição c Diplomacia '<•'- c„no disse-
nos, distribuída ao sr. Alencar Guimarães.
Parecia qtie, pela urgência So tempo, o se»
tador paranaense r.ão se demoraria era dar
o seu parecer a respeito, attendendo o que
u posso do futuro prcsidciile do Espirito
S.mto cc verificara 110 rroxinio dia 23 do
corrente. Homem, porem ouvimos do rc*
ferido .parlamentar qu: semelhante indica-
çao ainda tião lhe chegara fis mSos, manten-
tío s. cx, uma situação de simples expocta*
tivíi, (illiciado com estíi ao* acontecimentos.

Assim como assim, talvez o aiden morra
fio seio da commÍ6são,,«

O ministro da (Fazenda deferiu o
pedido do permissão feito pnr Medeiros
& Martins, industriaes cm Juiz dc Pó-
ra, para pagarem em prestações men-
saes dc 20o$ooo, a quantia dc
tn auCJSio, .proveniente dc multa qtte
lhe-, foi imposla pela collcctoria (Ias
rendas federaes daquèlla cidade, cm
virtude de auto de inírcicçno lavrado
pelo inspeçtor fiscal Carlos Vieira Ma-
chatlo.

S. cx, assim resolveu mas elevou a
400$ooo as prestações mensaes e assi-
guando os requerentes teimo na procu-
radoria geral da Fazenda Publica.

0 carvão nacional
Foi tão lisonjciro o resultado obtido

co:n u experiência do carvão d.i mim
do Cedro, que o coronel Souza Agui.it-
convidou o proprietário da mina para
uma entrevista, que liou tem sc rcali-

Rio, 16—V—1916,
Pedro leão Velloso Kiho, Deputado da

Hah ia.,,
Desde 1906, representa o seu listado na

Cur.ara, como mandatário do 40 Districto
eleitoral, roucos, na bancada, têm maior
tempo de serviço, sendo esta a quarta le-

gislatura em que elle
ú escolhido. 'Mes*
mo nas phttscs mais
acuadas da poüti-
ca da llahia, não lhe
tiraram a sua ca-
deira.

I,c3o Velloso, anti*
go membro da Com-
missão de Diploma-
cia e Tratado?, foi
eleito houtem seu
Presidente. Era uma
eleição .não sú cm
homenagem nn talcn-
to c á cultura desse
illnstre Deputado,
como ainda imposta
pelas 'próprias cir-
cunistancias. Tora
cllc o Relator do
tratado do A. B. C„
seu defensor no pie-
nario contra os ata-
ques que e;se traba-
lho dc grande sabe-
doria roülica sofíreu,
entre outras, dos
tírs. 1'cüsbcHo Frei.
re, Souza c Silva,

Dimshce de Abranclie, e Pedro Moacyr.
O nome dc I.e.lo Velloso não vinha, -pois,
agora, a lona como o dum simples cândida-
to, «nas duma individualidade ligada á obia
da approximação sul-americana.

A Commissão dc Diplomacia e Tratados,
elescndo-o seu presidente, ratificou n sua
solidariedade com o Relator do trotado do
A, E. C, prestando-lhe uma homenagem
que não honra somente a quem a recebe,
mas a quem a presto. — FuoTo-AuAliOK.

—m-T-i , n»
A visita que o vice-almirante Joa-

quini Muríoz Ilurtado, director geral
da armada chilena, tcncionava fazer
liontein ao couraçado Minus Ccraes,
ficou transferida para amanhã.

Nesse dia, é provável'qüe s. cx. vi-
site tambem os departamentos da ma-
rinha que funccionauí na ilha das Co-
liras e assista aos exercícios do Uãu-
iháo Naval.

¦¦;»«»» —¦
Os erros orçamen-

tarios

Porque a Liga Marítima
não recebe

Ko Senado, á hora do expediente da
sessão de liontem, o sr. Raymundo de
Miranda pediu a palavra, para fazer
uma reotificação na lahella orçamenta-
ria do Ministério da Fazenda, votada
o anno passado, lira o caso dc que a
Liga Marítima Brasileira obtivera uma
subvenção de dez contos de réis, a
qual até hoje não pudera receber por-',
que o Thesouro Nacional allcgnva que
a dotação era para a Eevista Marítima
e não para a Liga. O orador leu a
publicação da lei da despesa s.inccio-
nada e publicada no Diário Official,
constatando o erro. O íacto, em si,
commcntou o orador, não tinha im-
port alicia c talvez fosse mais nratico
dirigir-se a l.iga ao Ministério da Fa-

! zenda, que, certamente, reconhecendo a
omissão, providenciaria. Entretanto,
sorvi.ndo-se da tribuna da sua bancada,
o representante alagoano esperava que,
com o seu appcllo, o prcsidciile da Ke-
publica, examinando tf assuiiipto, mau-
dasse tjiie se satisfizesse com lirevida-
de a justa reclamação da Liga, ate
agora victima de um engano lypo-
prapliico,
¦¦¦"¦' ' ¦—(*>¦ > tmmm » BB— " ¦ ¦ -

O ministro do Interior resolveu nddir,
transferir e classificar iu Brigada Po-
licial. 05 seguintes officiacs:

_ lAddir ao estado-maior o capitão
Francisco Vieira de Azeredo Couti-
nbo ;

transferir da .<* para a 1" companhia
do 3" batalhão, o capitão Josc Gonçal-
ves Pereira de Mello;

classificar na .;'•' companhia do refe-
rido Iratalhfio, o capitão Álvaro 1'into
Vcrraz.

Na Câmara
O sr. Ildefonso Pinto e

o proteccionismo
aduaneiro

Sob a presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro e Juvenal Lanvurline, foi liontem
aberta a sessão da Câmara, com a pre-
sença du Gl deputados. A acta da ses-
são anterior foi approvada sc-111 obser-
v.açõcs. O 'expediente lido 'constou de
um requerimento do Mosteiro de Pão
licnlo, de Olinda, pedindo o reconhe-
cimento dos diplomas concedidos aos
alumnos das sua3 escolas agricola c
veterinária; _ cinco officios do Senado
sobre matéria legislativa; requerimento
de informações, um projecto de lei e
um officio do sr. üarbo«a Rodrigues,
renunciando o logar que lhe coube, por
eleição, na commissão de Justiça.

Após a leitura da maioria do expedi-
ente, oecupou a tribuna o sr. Ildetonso
Pinto, que proferiu longo discurso so-
bre vários assumplos, sobretudo acerca
da situação econômica e financeira do
paiz e do nosso actual regimen de ini-
posto. Fazendo um estudo comparativo
da organização do credito agricola 110
Brasil o em paizes estrangeiros, assi-
gnalou o orador o nosso atrazo nesse
particular, que, sem duvida, na Repu-
blica Argentina tem alcançado notável
desenvolvimento, devido á esclarecida
orientação «los bancos argentinos, que
espalham as suas agencias por todo_ o
território do paiz. O "Banco de I,a Na-
cion", por exemplo, possuía, cm 1914,
15.1 agencias e suecursaes, sendo que só
cm Buenos Aires mantinha 11 agencias.
De enlão para cá, esse numero aiigmén-
tou. Isso é o que deveria fazer o
Banco do Brasil, de accordo, aliás, cora
o que pensa o seu aclital presidente, sr.
Homero Baptista'.

O sr. lldefouso Pinto, proseguindo,
opinou que o regimen protecionista
aduaneiro, m.iscaradanícnle adoptado
cm o nosso paiz, tem sido o principal
tropeço do nosso desenvolvimento, as-
sim commcrcial, como industrial.

Depois de se ler tambem pronunciado
o sr. Bucno de Andrada, íoi a sdssão
levantada, ás 2.35 da tarde.

mim>mw-mmm -,
O anniversario de Af-

íonso XIII
A Hespanha festeja hoje, o annivcr-

sario natalicio dc seu illustrc soberano
o rei Affonso XIII.

O governo do joven chefe de F,sla-
4o tem sido uma aííirrnaçâo de seu
talentos politicos.

A Hespanha, outi'ora enfraquecida,
em virtude da guerra que manteve com
os Estados Unidos, resurgiu vigorosa-
mente graças á clara visão politiea do
que é dotado Affonso XIII. Elle sou-
be não só Tcsolver graves problemas
econômicos «le sua pátria como tani-
bem conjtirair as lemerosas crises poli-
ticas que ameaçavam o regimen.

A' digna c laboriosa colônia hespa-
nhola aqui domiciliada, c ao sr. Garcia
Jove, miinistro de sua ningestade catho-
lica, enviamos us nossas homenagens
pela data de hoje.
——¦' '-¦" ¦"¦tf* «Bi tm>9mmmmm .. - ..... -

ij I MM jli
Hermes querO sr* Mario

s

CORREDORES DA CÂMARA
Na sala do café:

Jinlão, Cosia Rego, o Imparcial diz
que estás na Cornara substituindo o ücr-
zcdcllo 1

V,' verdade. Para substituir o Ser.
zcdcllo, encontrei todas as facilidades; no

passo que o Macedo Soares não conseguiu
substituir o Felix Tach-ra 11a Commissão de
Finanças.

* IM 1Ü

O Sr. Bucno de Andrade, arrebatado, fa-
lava de Santos Dumont e dos progressos
da aviação,

Oue linguagem elevada a desse Bueno!
Pudera não 1 Linguagem de aeroplano.

V !,i *,í

Numa roda de nniazoner.scs:
 Afinal, parece que vamos ficar dc

accordo elegendo Governador do JJslado o
Crespo de Castro.

 PrcVCjo novas difficilldados, Com esse
candidato, é que .13 coisas vão ficar...
crespas.

mm » «M» '> —¦
l)Il-LOMAOÍA

Em visita ao dr. Souza Dantas, suh-
secretario das Relações líxtcriorcs, cs-
teve liontem no Itaníaráty, o aviador
brasileiro Santos Dumont.

No nosso
ilisculo-sn
inoveis (Ia

melo elcsníito
com ctilor us

Red-Sfar
Nud;» «Io tão licllo, iiio
moderno, o em tão boas

condições fio preço o
niiíiiiiiiento.
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Grande Commissão Portugueza
pró-Patria

O presidente da 1" sub-commissão da

grande commissão recebeu da Associa-
ção Beneficente dos Artislas Portuguc-
zes, uni ofíieio acçusnmio o recebi-
mento da li>:a 11. 21 c communicaiulo
que a mesma associação resolveu cm
assemblea concorrer paia a Cruz Ver-
nielha Portugueza-, com a quantia de
300$ mensaes, a partir th i dc maio
corrente.

O deputado bahiano sr. 'Mario Her
mes deve rametter, na sessão de hoje,
á mesa da Câmara, o requerimento de
informações que abaixo publicamos. A
simples leitura das indagações feitas
nesse requerimento, com o eonhecimen-
10 que se tem do que -anda por ahi;
nesses postos militares, ¦convence, logo
que a Câmara não oblerá, de modo
algum, os esclarecimentos íoliüitixlos.
Xão obterá, principalmente, porquênem o Ministério da Guerra, nem o da
Marinha poderá fornecel-os: a buro-
craclá militar da Republica ignora o
contendo da maioria dos iIcjií forani-
lados pelo alludido deputado. Eis o re-
querimciito:"Rejiiciro ove a Câmara solicite do Po-der Executivo as informações segilihtcs',afim de que habilitem os representantes danação a conhecer ns lacunas du nossa or-
Sauização militar e .promover com urecn-cia ej meios de sanalas :

'". — Tem regulamento fuiicclonandd a
parf.r da data da proiniilgaçilo da lei nu-mero 1800. de -| de janeiro de 100S oserviço do alistamento militar cm todo oterritório da Republica ?

2" — Qual c o numero dc reservistas dci" e a« catCRonos do Exercito de 1" linha
(D nlistados uas differentes rcgiOes mili-tares 7
,.•>" 

— flua' é o numero de aüstudos nol.xercito de 2" linha ou Guarda 'Nacional ?
4" — r»q caso em gue o serviço dc alis-iam :nto tiuhlar não lenha produzido osresultados esperadus une providencia pro-Ijoc u ministro da Guerra para tornar cf-fcetiva a applicação da lei dc .1 do ia-nciro de 1908 ?
.5", — O Kstado-Maior do Exercito já es-tobeleceu a divisão territorial da-, resi.'csmilitares, correspondentes ás rinco divi-soes do iíxcrcito activo, cm zonas dc bri.

wd.-.s e districtos dc regimento d b.-:a-limo, para 05 effeitos do alistamento mi ilar; e da mobilização das dilas divides esuas reservas ?
fi" — Na falta desta providencia nuc cri-tono adornou o Kstado-Muior do lixerci-lo ;vir,i 'projectar á mobilização do 1'xcr-cito r
7" _ Acha-se o Estado-Maior habilitadoa prever o prazo dentro do qual sj po-(kr.i.i mobilizar o Exercito activo c as rc-serras tia Ia linlia ?
fi' — O Poder Executivo já se entendeucom os governadores 011 presidentes dos Es-lados liara tornar homogêneas com ãs dolixercito .Nacional a organização, a instru-cçi.o e o armamento das policias cstodoties?

,. 
'•'",— Ps governadores ou .preaidentés *Iclistados sabem o dcsiiuo particular nuc te-rao suas torças policiacs uo caso dc tnobi-liznçuo ?
10".— Existe o plano de mobilização doExercltb ?
11" — Existe 110 lixercito com caracterreservado <,u secreto um regulamentei domobilização 011 instnicçôci com o mesmocaracter c çom ..o mesmo destine ?
l2".— k«o existindo ainda a lei dc re-«inisiçues niiljta.-es, e sendo cila indiàpcn.savel 11 mobilizaçáo. poniue motivo o Po.der Itxcculivo não solicita do CongressoiNnciomiI que volte a disciissão o prpjeeton. 222, de ii)i2 011 não apresenta um novo

projecto do lei sobre o uicsm.1 assumpto f•1.1" — A que interesse do ordem militarobedece .1 creacSo d,.. hriiuuLis d.i G
Racionai nos differentes listados dablica ?

, f?.'"1* .«cações são feitos r,or exclusivauclilicraçao do Ministério ilo Interior, ,.ude accordo com o ministro da tlucrra, dc-
Jjois que o govomu snneeionando a renio-nciaçao militar dc 23 de fevereiro dc loiíconsiderou a Guarda Nacional cum.j exerci.to ile 2' linha ?
,. '•»" — Nn nomcaçüo dc òíficiacs para aUiarda rsaciona! a que critério tem obede-culo o governo para julgar ila cspaciüudc
doi cidadãos investidos desses iiost-s uoexercícios das funeções que tiverem de des-

wicp
DE PODEIS

rios3Uo!n Gv"atur,->s. dessa natureza? lim*
ijüanto orça o Ministério da ürnirra as des*
Lcsaa a fa-cr para dotar o J;.\ercito do ma-
tcrial mencionaJtt neste "item" e qual O o
pio^raimna qne o K^vcrna propõe pr.ra ex-
cc^.tal-os ?^

,.17 — Existem nos corpos dc tropa depo-
sitos de fardamento, equipamento c anna*
meu to, com^ dotações suuicientcs para pro*
ver os mobilizados dessem corpos c p;ira as
fornmi;õos de reserva, que pelo, id/mo de
n.obili^aç.Àt), cases meòinus corpos terão iltí
fermar ? Kxistem naá rcsiõL.í militares,
que correspondem as ¦; divisões do Exerci,
to, depositou de material capazes de substi-
tuir os anipos dos depósitos des corpos e
de prover, de Viaturas, fardamento c cqui-
p.iramcn*.?. í.s columtías de numiçâo, as
colunittas de suiiGisteiici^ c a formação sa-
nitaria dessas mesmas dívisõen ?

,TÜ — Póíle o Ministério da Guerra* com
o: recursos urdirurios d.i rubrica material
do respetivo or^itueuto, fazer acquÍ3Íç3u
do fardamento, equipamento e viaturas que
devem existir nos dei>oüito.s dns corpos e no.^
depósitos divl;ionnrios para atíendcr a
iwjliiliEação do Kxcrcito ? *No cnsi» ne-
cativo, como íK'"snm as auto:'idades mi-
luares que Cise problema DÓde ser resol-
vido ?

.tlJ — Vor que motivo ainda não fnrrim
crcitdfis no Exercito dei>ositos de remou-
U ? jDe que recursos precisa o Miuistericr^ -Porá

Levantada (i sessão no rçeinlo_ do
Senado, a coniiuissão de Verificação e
Poderes veiu reunir-se ua sala da bi-
blíotlieca.

Eram e.40 da tarde, quando o sr.
Bernardo Monteiro assumiu a presi-
deneia dos trabalhos, presentes os srs.
Abdon Baptista, Luiz Vianna. Alencar
Guimarães, Walfrcdo Leal, Kayiutuido
de Miranda c Guanabara.

l\ sala estava repleta de políticos,
jornalistas c curiosos, ip.ie ali tinham
ido assistir' 03 debates cm tor.io do
caso IPhamat Pelíiuo-Irineii .Machado.

Km iwimciro logar, porém, concluiu-
sc o estudo a respeito «Ias eleições do
Amazonas.

Teve a palavra o sr. Rego Monteiro,
candidato diplomado, <|iie respondeu á
contestação ao seu diploma produzida
anle-hontuui pelo sr. Snladinn Gusmão,
procurador do candidato ausente, sr.
Uchóa Rodrigues.

Ü sr. Rego Monteiro leu o seu traba
lho, (|ue é resumido. Discutiu as pro
vas do seu competidor, quando se rc
feriu ás illcgitimidades dos conselhos
municipaes que o diplomaram, stisteu-
tando que o sr. Saladino fantasiou c
não documentou. Commeritnnüo a pc-
nese da candidatura Uchóa Rodrigues,
disso que ella causou surpresa a toda
gente. Ninguém lhe sabia das raizes.
110:11 'cm que elementos sc_ apoiaria.

a uma irrupção na polilica auinzo-
da Guerra para iniciar a creação desses dc-I n ., - • - ¦;- _j. 01-idor
po?iios e nuaes são as rcKiões escolhidas | 

".-"hU U:í l' ¦t,a vez,-quando, o otador
para esse fim I Y'ont suppondo-se eleito., tinha um

.t'o — Existe no lixercito o regulamento ! competidor aniparatlo, bem ou mal, por
dc cerviço cm campanha ? O rcjínlamcnto nm partido q»é sc arregimentou o que
do serviço dc etapas e dc caminhos de levou o seu candidato .lis urnas. Kio-
ferro ? O regulamento do serviço de stibsiR- Ricu ns qualidades do sr. Lopes Gon-
teocia e o regulamento do serviço de saude; ,c XI u , _• ( ,-'d{ ;.para o tempo de cucrra? .3* " r * . t "'', u'r3U "

^1 — Quantos "stan.b" de tiro. permit- vera e so na iinagmaçao do seu pro-
tindo a exo:ução do liro individual a:õ u | curador c genro u que empilliava volos.
distância de 400 metros, possue o Rxcrei* i AUfRíindo que a junta qtte o diplomou

era legal, o sr. Roso citou vários mu-

r«Iá
Repu-

o go-
10 ;-ora
lixerci-

¦ Exer-
•te i»a-ra

pcoú*

O football na Gamara

O Batalhão Naval, depois de ama-
nliã, desembarcará, á tarde, afim de

, . , , fazer um passeio militar pelai áveni-201., sendo poi» Inleidene.a da Guerra das Rio Br^nco ,_. nèwMar.
enconimctulauns dez toneladas «Io com-
Ijustivel, parit ser experimentado naá
embarcações daquèlla ri partirão.

O general Setcmliriuo teve lambem
liontem unia conferência com o coronel
Zacharias dc Paula Xavier, que com
n coronel Joaquim Pereira <lc Macedo,
constittic a firma proprietária da mina
do Cedro. Nessa entrevista, o Reneral
.Setcmliriuo cominiinicou que o governo
deseja í.izer experiências do carvão na
ITÍ. de V S. Paulo c Rio Grande, entre
a? estações dc Teixeira Soares c Cedro.

O presidente da Republica eslá orini-
tado no sentido dc auxiliar a explora-
ção das minas per intermédio do Banco
do Brasil, o que é na realidade indis- [
pensarei para se checar no.- resultados j
desejados. Na próximo sexta-feira, o i
coronel Zacharías Ura uma confercn
cia com o sr. WcticcshiO Braz,

.ulc

O general Olympio dc Agobar, c.-.m-
mandante da Brigada Policial, apresen-
tou hcníem, ao c\r. Carlos 'M-iximiliaiio,
ministro do Interior, os GitieM»es vc-
cer.temcnte promovido;.

mm de hoje
r..-z- —,i-sc r.s scgtrnlrs, nor alira de:
Xorberto Amando C. Carvaiho, ás q

horas, na egreja dc Catumby.
J!l>. Corina Lima, ás o 1)2, ra egre-

ia dc S. Praneiseo de r.v:In.
D. Maria Isabel dc ?á _ Rabcllo, á =

o i'.\ 11.1 egreja dc S. Francisco dc
'». 

Maria Isalicl do Amara! M
á; i, horas, na egreja Je í-- It.
de Paula.

Marcilio Vdlenca do? Santos,
horas na matriz de Sattla Ri-a.

¦ Maria Oiliiia Barroso Morei
Cotiza, ás o horas. 11-. egreja da
do Pirahy.

i Alice l.ea! Pereira, as n 1 2, n
delarla.

Tir. Antônio XI«S «La Silva, -n
na egreja do Sierinunt».

orc.ra,
teisco

3 de
Barra

ii i!

Na sc=-ão de hoje. deve ser env
á Mesa da Câmara dos Deputados o sc-
guinte requerimento:

"Requeremos sejam pedidas ao go-
verno (Ministério do líxterior), por
intermédio da mesa. informações:

i°) se o Ministério do Exterior tem
conhecimento da chamada " Lei do
Amadorismo", que a Liga Metropoli-
lana de Sports Athleticos acaba ric
incorporar nos seus estatutos, c por
força da qual ficam privados d:' parti-
cipar dos torneios ofíiciacs militares
de nossos compatriotas.

2°) quaes as providencias tomada.'!
para assegurar ar,.; amadores do sport
foothall, sem distineção dc classes ou
de castas, a participação na disputa «Ia''Taça Rio Branco", que acaba de in-
siiiuir o mesmo ministério.

Sala das sessfies, maio de iqiG. —
Oetacilio Camará, Tliomas Delfino, F.
de Brito c ttcrníc Pirapibc.»

m-— ¦ ¦¦-¦^OO^TfV^»-!?^—- '¦'¦ ¦¦ ¦
O "• ucri.l Iraria ainda hontem não

compareceu á sua repartição. ?. cx.,
como já dissemos, eslá elaborando o
seu relatório» afim de aprontai-o ao
prcsidciile da Republica.

COM OS CORREIOS

A viasem üo corvo...
Chamamos a altenção do sr. C:.milio

Soares, director dos Correios, para a
seguinte belleza: tuna carta, «lirigidti ,1
esta folha, c posM lios correios da ci-
dade da Bahia, a 1" dc maio. só chegou
ao seu destino liontem, u*. isto c, com
o tempo mais que necessário para uma
viagem á Europa I

Essa demora causou, como é dc ver,
sei k>s_ •prejuizos. pois que sc tratava dc
Hfpocios urgcnles.
^ Não seria máo que o director dos
Correios r.ccomtnetidasse mnií presteza
nos serviços da st:a repartição.

¦Aqui rcttislramns o caso para as dn!-
das providencia».

cntiiçiihar quando a GiiarJa" JÇacio.üd
mobilizada ?

'5° — Quaes são as medidas quverno tem a propor ao iCongrc
transformar a Guarda Nacional cnlo dc 2J linha ?

,K<" — Possue o Estado-Maior
cito um plano completo de trans;;
mobuizaçao _do exercito c liara su.tração nos frentes prováveis <\c guerra ?1;" — Existe no Estado-Maior do Exer-euo uma secção especialmente encarregada
do csltido desses transportes, e iá formoua mesma oeoção o numero sufficiciitc dcoiticiaes especialistas para dirigirem, <:ncaso-de necessidade a execução desse ser-
VIÇO ?

18" _~ O Estado-Maior do Exercita jjsiiRireriii no governo a necessidade de cm-struir novas vias férreas destinadas a tor-nar 'mais rápida e mais íncil a concentração(lo exercito ? Em caso áffinuativo quaesíoram essas linhas ?
.io" — ü Es:adoJMoior do Exercito jâ-ÍM-diçou a direcção das vias ferrou em iu:-

ccionamenlo. quer ofíieiaes, quer parti-ciliares, as obras que cila teni de executa-
ao longo do sen leito, c nas estarSéJíípirtintigmciitar a capacidade do trafego militardcss.is estradas ? En: easo afíirniativo tímessas direcçoes providenciado .para satisf.t-
zer as exigências das autoridades miütr.rc.-.-

eo —. Eslá o governo habilitado a sc mi-líZar inimediaiamciitc de iodas os linhasíerreas pariicularcs, .lacicuaes e estrangei.ras, que existem _c:u território nacional, en;c:_-:.o üe inobiliíayfio c conceiur.avão do iixer'cuo. e bem ossún cs;á habilitado para eái-
pregar nessas operações o anaterial rodaítteUas mesmas, podendo Iransportabas ]raraoutras linlus na mesma biioln?
,-',.— ,A5 direcçoes das estrada; d- ferrodo listado c particulares inantcm regular-

mente com o .lisíado-Maior do Exercito asreações necessárias para esle forncecrdliestfrilos os dados estatísticos e teelmicos {ire-c-sos á organização do plano dc transpor-
tes militares?

-•' -- O lEslado-Maior do lixercito jáestudou o plano de transporte das ivuda-
-.-Jimm» • ¦¦ des do txercito que terão, om caso il;concentração, de ser deslocadas par viumarrtuna?

23 — O Estado-Maior do .'Exercito pos-sue o--, dados estatísticos e tcclinicos rela-
tivos á-. unidades das companhias naeionaes
dc navegação?

-t — A direcção das companhias nacio-
naes do navegação maiilém com o listado-
Maior as rclaçüea neces3ariíi3 para infor-
iiiol-o cm dia das modificações introduzf-
das no material de trate?,) marítimo e do
movimento desse anaterial .ias linhas do ma-
vegação?

-5 .— A fabrica de pólvora sem fumaça
do Piquclo cst.i montada em condições de
satisfazer os exigências do Exericto no to-
coute ú fabricação das polvnras regiiUinen-
tares para o armamento <U lixercito dc ia-
fattterta c de artilheria?

zC —•_ Existe no paiz a malsria primanecessária paia a fabricação dai polvorassem fumaça rcsulaaieiitarcs, ou é preciso,
para algum dos «demônios dessas polvoras,
recorrer nos mercados estrangeiros?

Quaes são os melhoramentos a íittrorfu*
zir Jia Earica de Cartuchos do It.-aleng.i.

t a que se refere a ineiisoRcm presidencial
acaba d-e ,1 de maio ultimo, e em quanto orçam
lante, n- respectivos dcípesas? Como pensa o mi-

niátro da Guerra rjue possuu ser executa-
das essas obras c ns q-.ie porventura r.e-
eessitar a Fabrica de Pólvora do Piquete
para nugmcntar a s;w capacidade produ-
ctora ds accordo cam os necessidades reacs
da defesa nacional?"" 

7 '-^ recursos ordinários necessita
•o _ Miiustcrio da Guerra nata tnatiler no
p;;ic constaiitCJncntc renovado o "stoel;" tíe
matéria prima necessária á produeçáo d.n
fabricas acima in6'icionadasí

r3 — Quaes «ão ;i= armas, projectis dc
nrtii^cri-1 e artefaetns militares que cr- Ar-
sc.ncs de Guerra do Hio de Janeiro e dc
Porlo Alegre estão em coníliçflcs Jc fabri-

2íi — Ata á presente data quaes sito o?
nríigos dessa natureza que nr, mesmos 'Ar-
icn.-ics têm fornecido ao Exercito?

30 — De onde provém a matéria prima
de que esses estabelecimentos necessitam
pnra n fabricação de «eus produetos o como
se poderiam m.-.ntor o.: mesmos estabeleci-
aiçiitcj no caso cm que por qualquer cír-
cumsiancia fosse íntnrrompida e susponsa a
importação \le matérias primas cstmpgciras?

suai 31 _— Qnal é o numern de fuzis o de
illptos metralhadoras regulamentarei que cxiste4p
verifi- distribuídos^ nos corpo; do ilvKcrcitOi çcdí-

ifjr, d'-; ás policias das distados c ás socícda-
, .'." des dc liro, c qual c numero de fuzis e

liando, coin toda a çviücncia o policia- metralhadoras em deposito no nepartamen-
mento defiicientc, tnsuuici-atc ç uu- to 0.4 Administração «la4Gucrra?
profícuo, e.síú errado: o actual inspc-1 .-: — (1 armamento dc infanteria exis-
ctor interino da Guarda, com a cumpli-! tcnlc 110 firasil é sufticieiile para armar
cidade necessária de s. s., que é — o ir.verci'n activo dc primeira linho, quando
pondere bem o sr. Aiirclino — o chefe ! mobilizado.

de policia superintende mal o serviço. 1 33 — losstiç o governo o material de
deixando as mais populosas ruas da ! arumcna de.nro rapulo. (canhues ,e car-

apiul da Lpiiblic:! L« um só agente ! £« 
•'/, 

%^c^^h^ £^
dt* segurança puouca. j nlia c grupos de obiues, canhúes de sitio,

Ainda ha poucos (r.as — tem o sr. inclusive as suas coUininas ligeiras de m-c-
Aurelino um exemplo illustrativo elo | niç.V.i. c-ead.is pela lei de remodelação do
i]"c acima lica dilo — testemunhámos I Exercito? Oue espécie de material de ar-
este facto: o sr Astolpho Dutra, pre-1 í;""-"-'':' J>e»«a do campanha possue

Um estabelecimento"chie"
O "Talais Royal", o antigo cs

cimento que lodo o Rio conhece,
dc passar por uma reforma impo
ficando ainda mais chie c couíorlavcl
a sua installação.

Apezar dus difficuldades do tnotr.cn-
to, a sua firma proprietária importou,
para inaugurar a eslação. grande c
custoso sortiménto dc modas, confe-
cçúcs e escolhido sloctt de finíssimas
roupas brancas para senhoras.

O "Talais Ivoyal" torna-se, destarte,
merecedor «Ia preferencia das elegantes
senhoras da sociedade carioca.

Não temos policiamento!
O sr. Aurelino Leal não tenha dtivi-

da dc que precisa de voltar as suis vis-
tns para o modo c.c.io está. acf.ialmcn-
te, destrihuido o ferviço d.» policia-
mctilo desta ¦capital, sobretudo «^s ?-^m
nas centraes, a cargo da guarda civi .
íe s. s. sc dispuzcss.c a lli: de pane,í-e
ainda que seja
altas cogitações
constitucionaes
caria, de facto,

por instantes,
acerca de ;:

e pliilosophíeas
que aquelle vr,'

. da
por quatro vezes, atrapalhado uo seu
caminho, pela rua do Ouvidor, por
quatro indivíduos diversos que queriam
de s. cx. ditíercutes c inimediatps obsc-
quios, pretendendo uni dos solicitantes
compellir até o .-.Iludido politico a at-
tciidc!-o, com formaes ameaças. Na rua
do Ouvidor, uno havia, cntrclanío, no
momento, nenlium .agente policial, o que
oceorre, de resto, habitualmente.

MuS se p sr. Aurelino desejar, pes-
soalmeiilc, melhor attcslado dessa abstir-
da incúria, s. s. sc dè ao fácil lr.ibr.liio
de passear pela Avenida Rio Tranco, ás
primeiras lioras da noite: o chefe de
policia poderá verificar «iuc o policia-
menlo na grar.de artéria está, aquellas
horas, entregue apenas a meia dúzia dc
guardas. Urgem, pc s, providencias no
sentido de melhor se organizar a dc«tri-
htlição dc policiacs, no perímetro urba-
110 e. especialmente, na pane central da
nes;;i capi'al.

Exercito material de
armar ns formaçücs

cria, e siipprimir _as
artilheria da primeira
;ic::os tempos de unia

de reserva d-
perdas íoffridas 11c
r.nba. durante os r
campanha?

.'! —'. Qnal o !1*•.mJ,'^1 de projectis, por
peça de artilharia üe campanha, ' ttcíual-
mente existentes nos depósitos do Minis-
terio da Guerra?

.1.= — En quanto orça o llinislorio da
Cucrra as despesas íicceísarias para cbm-
pletaro armamento <lo lEsereilo aclíro e
adquirir o material bellico de reserva, * que
prosramma propõe ,10 governo para c:;;:-
cuçüo escalonada dessas despesas?

$C- — Oi batalhões de tnpenharja poPãitcm
a couipagciu regulamentar ? l;xtsre ti"'
líxoreito o material pari r.s companhias H-
Íic|r.i3 de pontenciroa e para o parque dc
aviação? Possuem aa tropas de infanteria.
cavallaria ç artilheria o material teleph o-
rico e os aoparolhos de signa és necessários
r.o serviço de ligação em campanha ? Tá se
acha definitivamente idootado o typo de
visturas para n trem rctdmental d.ii unida*
des das díffcfCritcs arma; ?

Quaes são os corpo; do Exercito que

to ? Quantos campos de instrucção permit-
tindo us exercicioo de t!ro t!e combato da
Infanteria e da artilheria. possue o Minta
terio da Cucrra ? Kmquanto orç.i u Minis-
terio da Oütírra as desnesns necessatias para
anstallar dois caninos de instrucção, uin no
t< irrito rio do Districto l'*id*.r.:l ou nu lístadoi
co Uio dc fanciro. e oulro uo l*,stadò d-»'
líio Grande do Sul ? A quanto se elevam
as despesas para coustrueção dos "fitands"
de tiro. de que precisa cada uma das guarui*
çScb icdere.es ?

42 — Todos ns cortins dn Exercito pos-
suem aqur.rtcluinoato adctiitadcs ? Quaes são
01 quarteis que ainda é i)rc;Uo construir e
cn quanto estão orçadas as respectivas!
oiras ? Tem o governo algum Tirogrnmma
para a execução den-as ohi\is cou: ecealnna- j
loottto de despesas pelos exercícios finan- jcciros I

4.t — O plano de defesa do porto do;
lüi> de Janeiro iá está intearalmcnte executa- !
dt ? Tem o governo deviiUmeiitt- estudados 

'<

03 planos' de defesa dc Ühidõs. dos portos j
ile Belém, fernamliueo. llahia. Santos, \\i-\
ri.nnsuá. _i>. Francisco, Juiahy, Uio Orande.
c tle Coimhra j

,ia — V.m quanto montam as^desperas

nicipios onde as autoridades estavam
dcvi<lanicntc coustituidas, sem que ali
ani agora haja a menor porturbaçSo da
ordem. Discutiu íi incompatibilidade do
seu competidor, que disse ser funecio-
navio publico federal díimisstvc! "ad

nüiluni". Mostrou as razões pelas
quaes entendia que a sua maioria de
suffragios era incontestável solire os
do sen competidor c concluiu por pedir
á coiumissão que não lhe fizesse mais
do que justiça.

O sr. Saladiiio Gusmão pediu a pa-
lavra, para treplicar. O nr. Bernardo
í.t.Miieiro observou ao procurador «Io
sr. Uchóa que o prato dií lei era fatal
e mie já se achava esgotado. O sr. Sa-
ladino appcllou para o espirito liberal
do senador mineiro e o sr. Bernardo
consentiu qtte o procurador diss.-ssc
niãis alguma coisa.

Kste cin uma folha de papel almaço,
nn (|tial vinham escvipias ;is ntzücs

cerrospondentes as obras dc forlificaçun a : ordem jurídica c pliilosophica pelas
executar nesses pontos do nosso litoral e ¦ ¦ ¦
qual o proRrainuia do tovcruu para a sua
cnhstrucçrto ?

45 .— Quantos inferiores ogRrçgadot; e: 
'

tem no lixercito e nor uue existem ?
,'/, — Quae3 as providencias tomadas i

governo pira sua cxtíucçâi
l'or oue até ti

dó o forte de Santoj
Sobre as forças .li

sentará o scgntiilc r
— Qual o pr

101 foi uatiRtira- | n^ç,
1 Canitcmar. s ex. anro- < i.' '¦ luninv

qticrinicnto:
cm-

i qur.es o sr, Ucliõa não ê funecionario
dciuissivcl ";;d niiilnin". Citou Savi-

. |in.v._ Grotins, S. Tliòtiuii: de Aquino.
j Calcino e o Concilio de 'frento, mexeu

1 cm César Cantai' e recordou íi funda-
I ção dc Roniíi. o raplo das Subiu.1

<)c

emdc se obterem,
is 'refcnms 

para a
de alistados dessas

das

de Annibal nos arredores d
Itcjibaudo por invocar a "alma

e pura de S; Francisco dc
Assi.-'". Ma:;;'.a concluída a sua trepü-
ca de conlcslação, terminando-se assim.
os debates «obre o caso dn Amazonas.

Os papeis foram entregues nu sr,
Raymundo de Miranda, relator das
eleições.

O 1>I.STUHT() lünDtatÁli E a
^DXTUSTAClÃO lli) Sl'.. THO-
MA55 1)111, KIXO
Kram ,?.:.i ila tarde.
O :¦:: Thuinu: Delfino, can.iidato

contestaiitc ao diploma do sr. Irineu
Machado, leve, enlão. a palavra. Sobre
a nica, á vista aítouita dos senadores,
espalhou-£c a sua volumosa contesta-
ção. São 221 paginas dacivlograpliadas,
sem tontar o grosso appendice de do-
cinuciitos avulsos.

O sr. Delfino começou historiando
a situação dos partidos politicos cario-
cas antes de se fundirem ao chamado
T. K. iC, Xao sendo um novato nas
lutas elcíloraes, o orado;- achou-se. por
oceasiâo Je declarada ab

LIGA FLUMINENSE CONXKA O
ANALPHABETISMO

A Liga Campista

O ArOIO «O CliEUO B AS COM-
MISSÕES MUNICIPAES

Em sessão realizada ante-hontem ío-
ram ainda tomadas varias deliberações
de interesse geral, coin o fim de mais
ampliar os trabalhos da Liga. O dr.
Teixeira I.eite apresentou varias notas
relativas ao movimento cm Petropolis,
Arcai c Campos e propoz que se con-
gratulasse com a l.iga Campista _ pelo
movimento iniciado com a sessão de
13 de Maio.

Por proposta do dr. Pahnier, ficou
resolvido que, por intermédio do bispo,
se pedisse o auxilio do clero flumi-
nense.

Paia conferínciar a respeito com
d. Agostinho Denassi foi nomeada uma
coiumissão composta do padre Henrique
Magalhães, dr. Luiz Pahnier e profes-
sor Vieira da Rocha.

Entre outras ndhesões forani recebi-
rias as dos srs. Euripçdés Ribeiro,
Agostinho Sampaio Pereira c Carlos
Obcrláendcr e drs, Scrpa Tinto c Alen-
car Coimbra, que estiveram presentes á
sessão.

Continuando a organização das com-
missões municipaes, foram, por proposta
dos srs. Jonathas Botelho, Ricardo liar-
bosa, Affonso Magalhães e outros, cou-
slittiidas mais as seguintes:

Itaborahy — Coronel Antônio da Sil-
va Leal, Luiz Pereira dos Santos, João
Pery D. Santos, Hermeto Júnior, ca-
pilão de fragata Soares da Cunha,
padre Hgydio CaviibU c dr. Collatino
dc Araujo Góes.

Rio Bonito — Coronel Cândido de
Araujo, capitão Alves Vianna, João
Carmo, drs, Antônio Supnrdo, José
Nunes da Costa Tihau c Praneiseo José
Teixeira de Almeida.

_ Valença — Coronel Prderico de La
Vcga, IÍ. Ilitiiiuer, commendador Jau-
mizzi e dr. Dario de Mendonça.

Barra Mansa — Henrique Zamith,
Pedro Vaz, dr.s. Henrique Leite (luima-
rães e 1'oncc de Leou.

Magdaléna — Fausto de Azevedo,
coronel Tude Portugal, Antônio Fran-
cisco Valenliin e uiouscnhor Paschoal
Santo Marlinho.

Sumidouro -- Pr. Augusto Vespa-
siano de Moura, coronel Gabriel An-
drade Villcla, Julião Fernandes de Car-
valho, major Joaquim Antão Vianna c
coronel José de Aquino Pinheiro,

•r.iraty — Arthur Calhciros de Mi-
randa, capilão Jonathas dt Caslro, dr.
Samuel Costa e padre lklio.

Mnngaratiba — Coronel Joaé Caetano
dc Oliveira, Arthur Angrense Tires, dr.
Sydenhim Lima Ribeiro, coronel Mo-
reira d.i Silva e professor Joaquim
Pires.

S. Fidelis — Dr. Platão Henrique
(.areia, Kaul Veiga, Viclorino José dc
Souza Villcla, coronel João Snnches,
dr. Uu-srqnc Collet c Frariklin Baptista
da Silva.

S. IVdro d'Aldeia — Pr. Antônio
Alves leixeirã u Souza, Praneiseo losé
«os Santos Junior, Agenor Kvaristo
<ios banios, Felippe Lopes Pinheiro,
tarios Obcrlacndci' e Antônio Homem
Cardoso da Malta.

¦ I ¦ i»i ,

A GUERRA

itas e ip
PADIOLEIRQS

na galeria dos he
11111 logar de honra

conhecem,
valoroso'!

Uem
tos IU.

O _ VALOR nos
— Os padiolciros,
róes, lêm direilo a
Os soldados, que
saudam-nos como
irmãos dc arnns,

O padioleiro deve ser forte, nail
criterioso e valente. Desarmado, atira.
ss á frente do inimigo, sem usar da ca-
rabina ou das granadas no campo dt
batalha. São iunuiiieras as provas ds
bravura do corpo de padiolciros qm
,òm por lemuia esla bella phrase: "poi
oude quer que liassem os poiViií passa-
remos nós lambem".

Um iii.ijoi-comniandante, cuja urubu-
lane.:

cr.

conccl!

j Os seus
l candidatu
i outros com

con.lições cspc.ialissinias.
i:..os iinpuzcranirlhe a sua

c cllc recusoti-íi, Havia
maiores merocimentos.

pregado para n álistaineulo das ío
mar da r' linha ?

2" __ Qual » meio
caso de mobilísacão,
marinha, e o numero
reservas ?

;,'•-— Existe o plano dc moblüsação
forcas de mar ?

,jo — Acha-se n estado-maior da Arma-
da habilitado a prever o praso dentro do
qual ec poderão inobiUsav a iua esquadra
activa c ns reservas ?

$» — Que critério adaptou o estado*
maior da Armada para projectai1 o mobí-
lisação d?r- torças dc mar ?

f".'1 O estado-maior da Armada, cm
unidade de vistas emn o cstado-mslor do
Exercito, já estudou o plano de transpor-
le das unidades do Kxerclto nuc terão,
cm easo tle mobilisaçâo c concciitração;
de snr deslocadas por via marítima ou íiu-
viàl ?

;<> — K;:iste ua Ami ada um rcffubmcn;
to de serviço em campanha ?

fio — Quantas unidades de combate
tsislcm pfomptas .parn entrar cm acção ?

o1* —.Está o governo habilitado <i sc
utilisar itamcdiatanicnte de todos os na* i „ , ¦ . ,•
vira das companhias dc navegação parti- j naloml pela morte no sr. Auuuslo _\ a
culnros, naeionaes o cstranjíciros, que 

"*

existem no pais, cm . caso dc mòbílisa-
ção ?

10" — As direções daí companhias dc
navegação do", Estado c particulares mau-
têm regulanhértte, com o estado-maior da
Armada, i rc!-içííes necessárias pata este
forneccrdhcâ -todos os dsdos cstattRticos e
tecluticos pifcttisos ú organiíagão do phiuo
de transportes militares ?

11o -— Quaes as condições dos (irccnacS
de marinlia dos portos do lí.:o de
ro. I\;rá r Matto Grosso ?

i'~" — ¦ Eitfio esces arsenacs e;n
çôc3 de íabricar o material bellico
sario, ein caso de guerra ?

iv1 — Qur;es os me horauiontos a iutro-
duzir iicsíCí arsenacs aíim dc quo 

'-estea
venham n produzir, no nicnos, ary.tillo que *
já produziram cm íí-ús ? Ki.i riüauto or- :
ç.-.ui as respectivos despesas?

_ 14o — Como pensa o ministro da ?»í.i- |rinlia que possam ser executadas essas
obras c os que, por ventura necessitarem f
03 arsenacs, para destes auguicntar a ca- j
pr.cídodc prüductcra, dc accordo cam t s ,
necessidades reacs, da Defe» Nacional ? i

15° — Qual é o numero de caniiüC?, !
metralhadoras c Uniu tíestribuídos pulos \
r.aviM, fortalezas, corpos de marinheiro:., t
sociedades de tiro c existentes uo Uepar* 

'¦

tamento d.i Administração Naval ?t |
ifi" — Qual t'; o numero de tivo*, ; ^r i

peças de artilheria e. bem assim, o para !
íiiri^, actualmente nos tícposito3 da M'-'
rinlia ? K nual o estado dos proiectis ?

t;" — Km nuc condições de ctüccncbi
^e acliauí as ííotillias do Norte. Tara c
Amazonas, c os do Sul, Rio Grande e
Malto Grosso ?

iS;' — Acredita n governo poder o paia
confiar na ofíicencia desses clciucnt03 de
deíeza, no primeiro embate ?

!<í" ~ Km quanto orça o Ministério da
Marinha as dcsnczns necessárias para com-
pie tar o material naval activo c adquirir
material bellico de reserva ?

r,ju — Que programma propi
nistra()5,'i Naval para cxec;içã<
da dessas despesas ?

jiy — De que rubrica lane
Ministério da Marinha,t para o
vencimentos, uos domingos (
aos operários dos crsrr.ac; ?

O ministro do Interior autorizou o
director geral de Saude Publica a fazer
acquisição, até 4 :Soo$, de um motor
destinado a uma lancha do serviço «Ia
Inspectoria dc Saude do Porlo dà Vi-ctoria.

Jartci-
condi-
neccS'

Compri-hcndendo a crise que se ma-
nifcslára no seu partido, acecitou a
indictiçáu c metteu-se na campanha.'Ali eslava pleiteando 11111 direilo legi-
timo. lintrnndo a apreciar as eleições
realizadas a 12 de março ultimo, nesta
capital, o sr. Delfino fez um coiifroil-
10 entre os resultados publicados por
todos os jornaes, I.'us liiiiitaram-se a
interrogar, nada apurando dè d- íiniti-
vo. Outros vaeiilaram, c só'dois dos
que ante? poriam o --r. Irincu eleito,
porque esle era candidato desses dois
órgãos, dc.ram-llie uma maioria insi-
gui fica nte.

Entretanto, sc se attender ao rcsul-
lado
nuno

O CüTliraTE OE ÜHHA
QÜE VAE PABA A TfiíiADE

o commando do
eapiiáo de mar e

nha Lins diLanie

figura na primeira linha
vccçiilos meiros dc inimigo, num
reno próximo .1 Liége, disse-me, a r<y
speilo idos paüioleiroa, coisas iiiteres.
santíssimas.

A sua norma de condueta foi a se.
guinte: — collocar a ambulância bem
próximo ao campo dc batalha e soo-
correr aos feridos com presteza e rapi-
dez, para evitar qualquer embaraço 011
complicação.

Pois bem. i\'os Vosges, entre barram
cos, desfiladeiros e neve, novecentos
metros eqüivalem a tres Itilqinetros de
trincheiras, abertas c de caminhos sub-
terraneos. Certas galerias, em destaque,
são incessantemente varridas pelas me-
tralhadoras e pelos obuzes do inimigo;
apezar disso, os .padiolciros continuam
a sua humanitária tarefa.

O trabalho a que se entregam é pe-
noso. Os caminhos são, ás vezes, tão
estreitos, que ciles se vém forçados a
carregar nas costas os soldados feridos
que conseguem, com esforço, passar
pelas malhas farpadas de arame que cir-
cuindani as trincheiras. Se, ferido,
mortalmente, algum drllrs tomba, (>s
companheiros correm a salvar, primeiro
ao que combate c em seguida o padio-
leiro que, por fim, é recolhido á ain-
buhncia...

O major conimnndantc dispõe de um
grupo de 6uO padiolciros e, assim, se
exprime, cm relação a elles: — "l'V

fácil imaginar o que podem fazer, num
d.ulo momento, 600 homens cm «leses-
pero, que resolveram o sacrifício «Ia
vida. Quando ha vaga de voluntários,
iodos se offcrcceni, todos querem pre-
enchcl-as... c para satisfazer a todos,
recorre-se. então, ao sorteio. Os meus
quo homens, concilie o major — são
600 heróes I"

Iv.u apoio a -essas manifestações este
chefe que cita coui lauto cntliusiasmo
a coragem e o valor de seus comtiian-
dados esquece o próprio.

— Unia manhã, pelas 10 horas, disse-
me, o coronel conuuaudante dus caça-
dores conimumcoirmc pelo teleplione
que, havendo explodido uni fortim
construído na linha de frente para
abrigo das metralhadoras, dez homens
que sc achavam próximo estavam inu-
lilizados. Cinco haviam munido c os
cinco restantes estavam gravem. 11!-' fe-
ridos: era necessário rccolhcl-os e,
liara isso, tinham uma hora c meia.

meio-dia devia se atacar ira-

das clciçtícs aqui rcalizaoas o
tio para a renovação da Ca-

niara, nnn ha como fugir <|iie a 111.1:0-
ria de suífragios o do contesíante, posi
11 maioria dos eleilos apoiou o sen
nonie ni pleito de u dc março ultimo.
lixnniitiaudo a cstntistica do ultimo alis-
lamento eleitoral no Hio, o sr. Delfino I uma excursão á Trindade, afí!n"dc"õô'-
leu 11:11 «loaur.iviiio minucioso, cheio dc der collcccionar os diversos especimens
cifras e dados 'comparativos, tirando dc | da fauna marinha ali

j tudo isto tun cocfíicicntc que cm abro-
! luto não concorda com os resultados
1 parciacs apresenta.los pelo sr. Irineu.
i Accrcsce ainda, disse o contestante,' 

qite as eleições não tiveram concorren-

Assumiu, hontem,
cruzador Parnaso, 1
gui-ua José Libaiii
Souza.

t Conforme já noliciámos, esse navio
deve deixar, talvez nr, próximo sabba-
«0. a nossa bahia, eom destino á Trin-
dade, conduzindo a bordo o contingente
ue marinha que, sob u conluiando do
capitão de corveta Joaquim Uibciro So-
briulio, va: guar.tiecer aquclla ilha.

A permanência do llarroso na Trin-
d;;de será de vinte dias, segundo nos
informou o chefe «lo estado-maior da
Armada, levando esse cruzador em seus
paiocs uma provisão de matitinientos
para dois iik-zcs, destinados á gtiarni-'.uo e aos operários, cerca dc trinta,
entre pedreiros, carpinteiros e serra.
lheiros; que sç Vão' oecupar da constru-
cção dos nlojamciijos de madeira -la.-a
a ojficialidnde ?-• praças.

Segue lambem 11 bordo do Itanoso s>
material para a montagem de uma, es-
tação'.radiolclcgiaphica da potência de
setenecutas milhas, aflni de facilmente
pò(tòr-so conimunicar com as estações'
de Amaraüiia, na Bahia, c de Fernando
Ce Noronha.

O medico desse vaso dc guerra, ca-
piião d<i correta dr. Adhemar Barbosa
Romeu, foi substituído pelo sen collega
capirão-teiKnic dr. Júlio Portocarrero.

Aíim dc permanecer 11:1 Trindade,
como n-.c.lico. foi escalado o
tciicnic dr. 1'edro Martins.

O Barroso deverá ser rendido na
iiiujiule. jielo transporte Carlos Comes
segundo as instrucções dadas pcio es-
tado-maior da Armada.

A çominissúo scientífica «orto-anicri-
cana Rollo-Dcch, que está acUialmentc
na Lama, vae tambem emprelKiidf"-

capitão-

cia. Leu 0; commenlarios que os jor-
naes fizeram no dia seguinte, A policia.

a Aiiiv
escalou

il mão n
abono dc !

feriado.-, !

I tomando medida

j 
iosis,

1 que s
j zindo
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os
amente caute-

amedrontou os poucos eleitores
dispunham a ir ás urnas, reda-

o pleito a unia frieza que todos
viram. Pois o candidato diplomado não
trepidou em àprcsentnr-se com um elei-
torado espantoso, como se iiaquellc dia

i quasi todos os alistados saíssem á rua
para votar, íncluidos os nusentes, os

1 defuntos e ns de domicilio incerto,
Referiu-se ás li=;us de eleitores que
furam publicadas cm jornaes. apoiando

I, 1 I o seu competidor. Tambem o orador
j leve uma lista dc cerca dc u.000 nomes

G caso íía Gamara de FrilralítóSi ra"i.sri£íM
quasi todos eleitores com dois nomes,

lendo

Cc
ferida

»ih 111 mm < 1 in
'JPOLIT icv n,i;3i ixr.\ s iü

o
_ Ao presidente do Supremo Tribunal

FcdcHal iliri;;iu o presidente Jo Eslado
do Rio o seguinte officio:"lim obediência á decisão do Supro-
mo Tribunal Pedcral pedindo éstl.irv:,-
mentos sobre 11 matéria do requeruneii-
10 4e habeas-corpus, ào dr. Caldino d<
Valle e outros vereadores da Câmara
Municipal de Nova Priburgo, no Irieii-
nio findo, sú me cumpre informar aos
srs. ministros que nas ultimas eleições
municipaes do listado <• seu jiitgauicn-
ío, o governo sc limitou a respeitar
as sentenças do Tribunal da Relação,
não pretendendo nunca saber sc ellas
foram jus.as ou injustas, pois só llie
cumpria acaíal-as,

No listado do Rio de Jau
contrario da generalidade dos
da Republica, o julgamento da
sição das municipalidades nã;>
Asscmbléa Legislativa nem ao
li.vecuiivo.

:tp( :i;is.
Coiiuuenlaiulo o crime do arromlia-

mento du armários 110 Supremo Tribu- j
nal Fedcrsd, o contesíante alargou-se
em coiisideiaçõC3. allegando qiu os li- 1" vroa ali depositados só podiam fi-.r re-]
tira-los por ordem do podi :• verificador. I

•Leu uma longa seirença do dr. Pires!
c Albuquerque, juiz da 2™ vara federal.]
que firmou doutrina. Comtudo, estes 1
livros foram criminasamente conduzi-
dõs, por capançtfis, do Archivo onde sc'
achavam lacrados 

'p:,.ra 
a junta, depois

I dc terem sido violados.
O sr. Irineti aparteou, afíirmando

que a conducção se fizera por ordem da
autoridade competente e por mãos de
officiaes <le justiça,

O sr. Delfino continuou, exproban-
do a ílagrantc parcialidade da junta

Poder I Que diplomou o seu competidor, despre-
ndo muitas actas verdadeiras. Hs-

iro, ao
listados
campo-
cabe 

'

A Constituição conferiu cxpressatncn-1 miuçando uma por uma as cie
te essa attribuição ao Poder Judiciário
(cap. &S n. 1^ e Reforma Constiíucio-
«al. arts. 33 e 34).

Os srs. ministros podeião verificar
pelos Accordãos juntos que os cidadãos
que exercer,', neste momento o poder
municipal cm Frihttrgo são precisamen-
íe os que tiveram a sentença do Tribu-
nal da Relação.

Nenhuma autoridade local teve or-
dci-.s directas r,u indirectas do governo
para intervir na sua execução.
t Kssas ordens emanaram da Justiça

do Estado cm cumprimento dc sentença,
que errada ou certa, o governo não ti-
uhac não tem o direito dc examinar.

h o que mc cumpre dizer, apresen-
laudo ao sr. presidente c demais srs.
ministras do Supremo Tribunal as ho-
mcnr.gcns do meu profundo respeito."

secçues elei-
os vo-
o sr.

w -~-rtr - mm

I ãíâ 1 sZ3 à°° r:- c"m brindes,¦ " " s **' — Lopes Sá & C.
«a

RcceVtnos hontem a visita do coro-
nel Ltidgcro dc Castro, vice-presidente
do conselho da Caixa Econômica de
S. Taulo, que nos veiu agradecer o
concurso do Correio d,: Manhã para a
realização de uma velha aspiração do
governo paulista, anal a da installação
de succiirsr.es daquelle instituto cm
S.mtos, Sorocaba, Campinas e Ribei-
rão Prelo.

'Mo3!rou-nos o coronel I.udgc.-o um
ofíieio do ministro da Fazenda, auto-
riz.indo a installação das referidas sue-
ci;r;r,ts nas ciJades apontadas.

spccmien
existentes, jáHess; temido solicitado do nosso

governo, por intermédio do embaixador
sr. Morgan, a necessária autorização,

01110 uuia prova de gentileza á rc-
conimisiã- c á grande Republica

norte-americana, o almirante Alexandri-
np dc Alencar, offcreceu accómmoda-
Ções 110 Barroso, par;, 0 transporte de
seus membros, convite esle que deixará
naturalmente de ser acceito, em viitu-
de dc ter cila á sua disposição 11:11 hiato,
ora em águas da Bahia, 110 qual eslá via-
tatido.

SANTOS DLMOXT

O ncronnula n.itiiiio C
r< iiiiln «elo mrsi-
(litntf du ltcnnblica

A's s i|j d.i tarde de homem, foi
recebido pelo presidente da Republica,
cm audiência especial, o acronauta bra-
silciro Saulos iDumont, que lhe agrade-
ceu ;:.-• aticnções com que o distinguiu
por oceasiâo de sua chegada, anlc-hon-
lem, a cs.a capital.

,__ Xa hora do expediente, lionlcm, na
Câmara, o deputado paulista Bucno de
Andrada. oecupou a tribuna c, depois
de um pequeno discurso cncouiiastiçu
para o aviador brasileiro, requereii a
inserção, uu acta dos trabalhos'da cr.sa,
de um volo dc congratulações a Santos
Dumont, pela sua chegada a esla capi-
lal. Posto a votos, foi esse rcqiicrimciv
to verbal approvado unanimemente peiaCâmara.

A direcção do Amcricau-Circus, quetrabalha no Republica, pôz á disposição
do Aeio-Club a su;, companhia, paratomar parte 110 saráti que vae realizar
cui homenagem ao aviador patrício.

Depois de amanhã, realiza-se, no Pa-
lace-Theatrc, a primeira das recitas
em homenagem ao acronauta brasileiro
Santos Dumont, e de cujo produeto
parte reverterá a favor do Acro Club
do k;o de Janeiro, com destino ao des-
envolvimento da aeroslação entre nós.

_ IRcprcsontar-sc-á o grande suecesso
da companhia Amor de Mascara, quepor esse motivo não sobe á scena hoje.

Santos Dumont assistirá ao especta-
culo, num camarote especialmente or-
namentado. O.s bilhetes estão desde
a venda.

toraes de;ta capital c discutindo
tos sommados pelo sr. Irincu,
Delfino fez revelações espantosas.
Assim é que cm muitas secções já não
são os mortos «pie votam; nossos coube-
cidos, pessoas qualificadas tambem vo-
tercei no sr. Irincu sem saberem, se-
quer, assignar n próprio nonteM N"a pri-
meira secção da Candelária, o coronel
Benjamin Barroso, presidente do tis-
lado do Ceará. vote-.', no sr. Irineu. as-
signando o s.u nome da seguinte fòr-
ma'.Uèjaniin Lcbarato Barroso! O dr.
Carlos Antônio Costa, antigo presidente
da Sociedade Protectora das Animaes
e já fallccido, tambem ali votou, assi-
gnan io o nume: Cario Antônio de Pai-
lo Costa.'K houve outros que assim volo ram na
i", secção da Candelária: Bento Jo-c'
Leite (negociante, já fallccido): Enge-!
nio de Almeida, corretor da praça, que [
assim assignou o nome: Bgenio Josi-
de Almeida silva; l:iciano Gomes Xa-
-cir, Praneiseo Leonardo Comes, Carlos
gomes Chavir, Antônio Praneiseo golan-
te e o dr. Raymundo Teixeira Mendes.
philosopho, publicista e director do
Apostolado 'Positivista no Brasil, que
assignou o seu nome da seguinte fór-
ma :/?i?iiwii</o Tccltcira Mende.

O ar. Delfino ia passar a outras
secções, quando o sr. Abdon Baptista
o interrompeu. Na qualidade de relator
das eleições cariocas, o sr. Abdon pe-
diu c obteve que os trabalhos fossem I proletários que nellas residem,suspensos pelo a d cantado da hora. 6. S., iC de maio d; 1916. - J'íc

conch

J-

A alienação das villas
proletárias

Hontem. na hora do expediente foilido o seguinte requerimento dc infor-
maçoes:

"Roqueiro 
que a mesa da Câmara>or intermédio do ministro da Pazcn-

da, solicite as seguintes informações
do governo:

1"; sc já se utilizou da disposição
orçamentaria que autorizou a alienaçãoIas villas proletárias Marechal Hermes
c Orsina da Fonseca;

2o.) se tem seiencia de ter sido norc-
sentado a Câmara um proj-c.o de' lei
mandando vender as mesmas villa

Erair. ç
Delfino

os

en-da «arde. Hoje, o sr. I tc Piraaihe
á a sua contestação; Por falta de numero, a Câmara nãona parte rcurcate ao primeiro di;tnc:o se pronunciou açcica des»-I mento. .I eleitoral. rtquen-

pois 110
migo. ,

Reuni os meus homens, us ordens tio
ajudante da ambulância. Dez padiolei-
vos destemidos! exclamei; e, d. pois de
lhes ler transiiiiuido as ordens do coro-
nel, áccrcsccurci: —¦li' necessário pas-
sar, "custe o (|ue_ custai'". Sc os dez

primeiros voluntários morrerem devem
estar preparados outros dez, na orla do
bosque.

O ajudante fez a continência c res-

pondetií — Passaremos I
A's 11 e 30 o ajudante estava de vol-

ta com os cinco soldados feridos. Fe-
licitei-o. OhI r.spondcu, foi empresa
fácil; sinto, porém, cominunicar-lhe que
dois dos nossos camaradas morreram,
mas trazemos os seus cadáveres; c sem
entrar cm o-tros delalhes. um lauto pai-
lido, retirou-se.

No dia seguinte chegou á ambulância
11:11 capitão, ferido, que me disse: —
Você tem soh suas ordens homens dc
valor extraordinário; cm minha trin-
cheira os quizera ter assim; sobretudo
o ajudante que é valoroso. E pur sir
v.z relatou:

— "Os dez padiolciros e seir com-
mandante apresentaram se na primeira
linha. Recebi-os; deram-mo conla da\
delicada missão que ali ns levara. -Vão
saiam. disse-ltKS", o fogo é tcrrivcl e
incessante c 11 aventura 'pode custar-
llws a vida; prohibo-os de avançarem.
O ajudante retorquiu: — Pertencemos
ao serviço medico. Nosso major chefe
ordenou que fossemos recolher os feri-
dus do fortim "custasse o oue custas-
sc", e logo nccresccnte.il a famosa plira-
se: — por ende passam os caçadort*
passaremos lambem, meu capitão.

li tocando um apite,, lançou-se á lesta
de seus homens. Sessenta metros, eni
terreno descoberto furiosamente varri-
do pilas metralhadoras c pelos 155, ti-
nhani que ser transpostos. O pequeno
grupo sobe, salin, cáe. arrasta-se... e
passa. Na trincheira inimiga os alie-
mães os vê surgir, com c-panto e ad-
mirnção. O official allemã,1 grita cm
bom francez: — isso que estão fazendo
é unia temeridade; não voltarão, li de
facto o mais dilíicil era o regresso.

Não obstante a ameaça, seguida da
c:;cctii;ão, voltaram ás linhas francezas,
carregando cada um, sobre os hombros,
11111 ferido 011 um morto.

O ajudante, de pé, se::i outra arma
que o seu rebenqtvc, dava ordens a seus
commandados, calmamente, debaixo do
fogo do inimigo.

Dois padiolciros morreram. O aju-
dante carregou, enlão, os soldados, ipr.
niciro, c, logo em seguida, os seus sub-
ordinados, sendo ilesss trabalho attin-
gido por uma bala que lhe atravessou
um braço.

Quem era esse_ heroe? Um modesto
proprietário do Tarti et Garonuc, la-
vrailor, pae dt quatro lindas creaturi-
nhas. Poucos dias depois, o valoroso
homem cia citado em ordem do dia e
recebia a medalha militar. — Axòus'
TüDKSQ.

r—•*

UM liPISODIO DA B.ViALHA DE

VERDUN. — Uni tenente aviador a'le-

mão. que foi feito prisioneiro dos fran-
cezes, tendo sido obrigado a aterrar
com o seu apparclho, narrou um epi-
sódio que bem demonstra a habilidade
do commando francez nos combates que
se estão travando cm Verdun.

" Recordemos — disse aos officiaes
francc7.es que o ouviam — o horroroso
bon,bar leio dos últimos dias de- teve-
rc-iro. Tudo havia sido disposto pelo
nosso co:;'intuído para «pie nada pu-
deste resistir á stta montanha de mc-
tralha. Passados dois dias sem cessar o
canhoucio por centenares dc peças
gro-isas, minha esquadrilha íoi man-
dada a fazer tun reconhecimento. Voa-
vamos muilo baixo devido ás nuvens
de fumo negro que se desprendiam da
terra, mas conseguimos assim mesma
dar conla da nossa incumbência. A
terra estava revolta como por um ter-
remoto (- não restava nem o menor
indicio de organização defensiva. O
commandante da esquadrilha disse, cie
volta, ao geeural, com grande enthti-
siasmo: "Tudo está feito. O lerreno
eslá revolvido e podemos passar sem
o menor obstáculo, por.pic não rcàta
viva alma."

O general deu ordem pirn o ataque,
convicto de que se tratava dc um pas-
seio.

Poi grande o espanto! Tão dc protn-
pio avançavam a; coluninas, os fran-
cezes, qne criamos sepultados, surgiram
de improviso e nossos homens começa-
ram a cair ciu fileiras inteiras. O gc-
neral suspendeu o ataque e me envinti
com tres biplanos mais, para que íi-
zesse um reconhecimento. Vituos então
que as linhas estavam intactas c que
a ellas chegavam comboios intermináveis
Jc reservas c material. Voltámos ao
nosso campo e dei couta ao general da
minha mis-ão. Naturalmente não era
possível que nos houvéssemos equivoca-
do cm nosso reconhecimento anterior.
O general teve ttm momento de refle-
xão, e depois dis^e: "Se os franeezes
lograram retirar forcas ao começar n
bombardeio e nos deixaram cobrir de
metralha um terreno dccoccupado de
defensores, realizaram o acontecimento
mais notável que a historia das presea-
tes batalhas poderá recordar.

Ko dia seguinte, abatido o meti ap-
parelho, fui passar prisioneiro por vo-.-
sas linhas e pude convencer-me dc <\;\e
o que se via era '> <iue cn observara dos
ares. c que o general linha razão. A
retirada, sem que o nos.-o exercito, sou-
bes5C, nos fez gastar sem nenhum re-
sultado, milhões de munições c uiv, es-
forço de dois das, porque fomos en-
ccmrar-iios deante dó um litdia inlac:»
t preparada para a resistençj»,".
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s ao sol e... à chuvaexposto

'. %rf j ''*S^'-jm___\____f áJBwtt^PSftSMO^Ki^BBBI^Bff^A -E**WF^j^A. ¦V.^^^^t^v^S _________¦¦

MARECHAES DO PINO H
BANCADA PAULISTA?

fi Paulo íü dc maio — (Do c0'fe&fâàm*j_m
guns dias, na parto que se «£WS
Som o sr. Kodolpho Miranda £_£ 

pw
enchimento de vasas ?* 

'^'^ °

paulista na Câmara Federal:, o ckii
hermista não. quiz acce.taro convje
nue se lhe dirigiu, para. ser deput,..Jo
WiêM Quanto ao motivo principal

mação a que. alludimos E so ,,unn
questão dc inopporttinidadc hscrevL
mos. muito a calhar, quc .o sr. Kodoi

pho Miranda não sc acharia a son aise,
e é justamente por isso que elle pre

16:000$000
i Vendido na feliz tasa CHAN TECLER á rua do Ouvidçr

n. 139, ondo se acham á venda os bilhetes paru a grande loteria
de S. João, cujo prêmio maior é de 400 contos.
139 -* RUA DO OUVIDOR - 139

Parames Senna & G,

S. PAULO ESTA' SEM AUTOS

A parede dos motoristas
continua

_•>'. Paulo, 16 (A. A.) — Continuam
eni greve os cliaitffcitrs dc automóveis

fero ciDcrar de praça, com éxcopção dos da garage
De modo Vue, cm torno das vagas Mo'fena; quc tem grande deposito de

existentesna Câmara Federal, correm griZOlilm c .j.ôdc resistir á especulação

varias versões, já ponderamos que dos coninierciantcs desse artigo. ,
direcçâo superior do partido republica- A a__._ do m0ÍM___ _\ aUnbuula a fal-
no faz questão dc mandar geme _de ,encia ¦___,_ Standard Oil, ficando em

galão ou italvez mesmo dç "«relaeos ^-^ ;. c.nll,r0ía concorrente, que UU:
jpara o seio da Ibancada. Nos.basti o- ._|)Z Q seu pl.t,ço, A Standard Oil tem,
res muita coisa se fala,, rela ti vam ene ^-^ cnl ^pôsitb um stock avaliado
ao caso. Jú sc diz quc e prpyavci «im. cm --^ 

^ 5u.o00 caixns.
o sr. Koilolnlio Miranda acabe l>or,at- ç* tiv(;ssi! s;j0 declarada sem ef-
tender a instâncias que muito preza, ft.ií0 a fal!(,ncjll <____ Standard Oil, «1- pro-
entre as quaes devemos incluir as "» v._vd 

(|__o 1]Q d;.. _,__ do cün-c:ite sejam
sr. Altino Arantes, abertos os seus armazéns, recomeçando

Qucr-nos, todavia, parecer fornecimentos a esta praça,. nalural:

"Tu 
íairlnsoU-:'ra^iná-se com pro- 

" !&&? W dia não_ chega, di*-

potíío - n^ Í iipoSivd"úe ojiar- LoSÍcs como estão de »f £*«*«¦$$
tido ocea ao sr. Rodolpho que de ai- interesses em proveito da lexas COiu

íuem flor si? Cabível, sen duvida, o j „tl„x», os chmtffçar permanecerão eu.

raciocínio, mas uno tem cabimento, no greve até que' a situação volte a se nor-
caso O partido pôde ter oífcrccido malizar, seja com o reenççtamcnto uos
uma das cadeiras da bancada federal negócios da Standard, seja por que a

tRodolpho, mas não como uma j 
"Texas Coinpany',' sc resolva a desistir

A época dos casos estranhos
UMA CASA MAL AS-

SOMBRADA
A GUERRA

No Collegio Santos Anjos
UM LADRÃÕE' MORTO

A TIROS POR UM
VIGIA

A audácia de tim ladrão «¦ a preeipi-
tação de um dos vigias das mattas do
Collegio Santos Anjos, na Tijuca, fo-
iam a causa de um assassinato que deve
ter estarrecido de espanto o próprio
criminoso, pela maneira brusca por que
se deu lal scena.

De alguns tempos a esta parte, os
ladrões que moram ali pelo morro da
Formiga vinham devastando tis mattas

do Collegio San-

\ao sr.

Tres Ja tarde, hora em que começa
ti tornar-se mais intenso o serviço
mterno nas redacções dos matutinos.
ÜJc repente, o nosso telephone tilinta
nervosamente.

iPrompto — altendemoi.
Quem fala ?

—- 
'!•_' 

o üorreia do Manhã — re»-
jpoiideinos. .

 já sabem da noticia ? — inda-
vou o cavalheiro amável que nos falava
tom uniu voz sumida, dc medo.

 Que noticia ?, c com os nossos
botões previmos Ioro que se tratava ele
tuna coisa inuilü seria, uni caso fim de
mundo. _, ,

_ Revolução... 'Dizem que ha inovt;
incuto «lc tropas... Um trem está aqui
em São 'Diogo carregado de canhões.
Mandem verificar do,que sc trata, la-
rece que a coisa í séria...

li o cavalheiro amável c assusladiço
desligou o telephone. Devia ser mesmo
coisa grave, gravíssima. .Não tivemos
duvida, ou, por outra, fizemos o que
nos cuiiwria fazer. Destacamos alguns

Dois dos vasões carregados de pecas e «raives
pho. Partiram. Chegaram a S._Diogo nossos vencimentos. Olhe itora aquella

pro-
StlJ-

companheiros para averiguar a sensa-
cional novidade, entre "lisa no photogra-

As commissões
da

e apreciaram um espectaculo deprimea-
te para a nossa administração.

Não se trata, como c fácil de «up-
pór, no momento, de um quadro da con-
flagração européa... 'Não se trata de um
trem carregado de aplctrcchos e ca-
nhõi-s, proniptO a seguir para as linbas
de fogo, no sector de Verdun.

¦Mas c coisa muito .peor porque repre-
senta o corpo de delicto de um grande
relaxamento,

0 trem que vimos é da Ccn'.ral do
Hrasil e a artilheria que nelli está per-
teiice ao nosso Kxcrcito. As peças es-
tão completamente desabrigadas, cx-|
postas á chuva, em clamoroso abando-
no| Ua quanto tempo estão ellas ali?
Ila vários dias já. Olhando para aqud-
lo, um companheiro nosso, exclamou
para o í-eti guia, um pobre guarda-cha-
vcs:

Sc é p.tra isto que q Brasil qu"
armamentos, o melhor seria vcndel-os,

Muito bem. líu tambem penso tis-
sim. O governo podia vender tudo isso;
sempre seria mais justo que reduzir os

pobre bichinha, é unia peça , nova,
veja como a chuva di em cima, que
até faz dó ,."-.¦;,

Ha muito tempo quc o trem es.a
ahi?

Ha uma semana, mais ou menos.

Era, cííectivamcntc, o mesnio que
tínhamos vislo havia dias. Deixamos o
gitarda-cliavcs e voltamos a. redacção.
'No bonde, comprámos uni jormü ela
tarde. Corremos á secçuo de Ultima-
hora" c qual não foi tt nossa surpresa

ler que o deputado Mano Hermes

Câmara

da
erein visi-
rinliciros

IRcvmirain-se liontem, cm horas dilic-
«¦entes os membros das coniniissocs
permanentes dc Agricultura, Saude .1 u-
Eilicn, Marinha c Guerra c Diplomacia c
Tratados, ela Câmara.

A comniissão de Agricultura teve o
seu presidente, sr. Álvaro Botelho,
deputado por Minas, reeleito. Após a
-.íjiíictição do escrutínio, o sr. «tibttco
de Gouvêti, novel membro dessa com-
j-iissão, solicitou do presidente delia pro-
videucias junto ao titular da pasta
Agricultura, no seillido dc :
iuJos os posteis agrícolas dc
C Santa Monica.

O er, Álvaro Botelho prometteu pro
videnciar a respeito.

Reunidos os srs. Souza e Silva, Loe-1
lho Neito, Alberto Sarmento, Simeao
Í,cal, Natalicio Cuiuboini c Leão Vello-1
,so, nuimbros da coiniiiissSo de Dii.lo-1
anacia c Tratados, loi procedido o cs-
crutinio para a escolha do respectivo l
iiresidciite. Foi eleito o deputado ba-
liiaiio sr. Leão \'ellosu, que, assumindo
íogo as ftincçõcs do seu cargo, pronun-
ciou um breve discurso de agradeci-
mento aos seus collegas c eleitores.
Entrando logo a f-itnccioiiar a própria
conuriissão, ua sua primeira reunião,
jliscutiu-sc o requerimento do diploma-
ta Pedro dc Araujo Beltrão; encarrega-
do dos Negócios do Brasil cm Madrid,
requerimento esse relatado pelo sr. Na-
íalicio Camboini, quc opinou pela sua
remessa á comniissão de Finanças, cm
vista do seu caracter financeiro. A
comniissão de Diplomacia e Tratados
concordou com a opinião do relator.

Para presidente da comniissão de Stui-
dc Publica, honteni reunida para o fim
especial dc o eleger, íoi ci.col!iido_ o
deputado pernambucano sr. Simões
üarbosa,

A comniissão de Marinha c Guerra
reelegeu, como era esperado, seu presi-
dente 0 general Alberto de- Abreu, depu-
tado pelo Paraná, O presidente reeleito
jiroiuuieiou unir. rápida allocução, agra-
decendo a preferencia de seus collcgas,
e, assumindo !o;«, o seu cargo, destri-
íbuiu a proposta govorndiucmul para a
•fixação das forças dc terra para 1517
.io sr. lldcfouso Pinto r a de íorças
dc mar ao sr. Leiion llcgis.

A's 3 horas, da tarde, rcuniram-sc,
aía sala rospecliva.
ios, Üetnviu Mangabeira, Cincinato Bra-
fta, .-Alberto Maranhão, Barbosa Lima,
Calção Carvalhal í* Augusto Pestana,
jnembros da commissho do Finanyas.
[Deixaram de comparecer os srs. Carlos
ã'ei\o"., Justiniaiio de iierpa, .Nloniz
Sodn": «¦ Balth-aztir Pereira: o sr. Car-
ios Peixoto, por se achar ligeiramente
enfermado; o sr. Jusliano, ninguém
tsabe porque; o sr. Ualthazar Pereira,
porque so não deu ainda ao fácil tra
Ei.llho de embarcar d

O Lloyd Hollandez
vae restabelecer a
navegação para a
America do Sul

Verificado o triste fim de um d.is
seus mais bellos transatlânticos, o lu-
banlia, o Lloyd Real Hòllandcz, como 1
sabido, resolveu suspender immediata
mente a navegação para a Aiticnca di

¦1 espécie du procuração cm causa
ipria. EHe não tom o direito d

slabeleccr poderes... .
0 que .linda está predoitunaiulo, como

idéa vencedora. 110 seio da direcçno 0.0
partido, é o alvitre de se encontrar
dois 'homens, genéraes ou niiirccliaes
da situação, quc sc disponham a jiccei-
tar a representação. Um desses clieies,
cujo liomo jú lem sido declinado, sc-
ria o leader da bancada ou mais uni
pouco do que isso: seria prompto por-
tavoz do governo paulista juiiiu ao go-
veruo federal.

Como andássemos com a nossa curto-
sidade muito aguçada a tal respeito,
não nos .furtámos ú indiscreçao -de unia
consulta, em .plena rua, a um eminente
membro do Senado:

Será v. ex, um dos dois futuros
deputados federaes?

O democrático politica sorriu dn in-
(VrjHlhção provavelmente intempestiva
o secca, sem circmiiloquios que ao me-
uos dissimulasse os nossos ardentes de-
s.jos de uma resposta positiva, Depois
dc sorrir, falou s. ex.:,

já sabe você mais do. flUe eu.
¦ Ainda não me constou (|itc iam pene-

raes do partido — desculpe a immoélçs-
tia — para a bancada paulista na Ca-

Imara Federal.
Ac ' — ^'l!nl :l° "icuos ouviu v. ex. fa-

Uni CaSO que preCISa Oe j lar cm dois nomes de alta resi;ionsabi--- ' lidade política.,, como ;i de v. eíc?
j ¦—Positivamente.... nada,

O positivamente foi unia como ficha
I dc consolação. Ií' possivel qtie não an-

lemos longe de alguma verdade.., —C.

tinha apresentado um longo requer*
mento indf.gando do governo sobre a
situação dfis nossas forças dc terra c
mar. «em vaidade, temos a certeza de
nue seremos os primeiros a prestar
lima informaçlio ao joven parlamentai',
poupando ao gorcriio o trabalho de cn-
liar em defllics sobro a boa conscr-
¦ação do nosa.1 material de guerra, so-

sntrahhajp cariiilio dispensailobre ¦¦ , .. .
áipiilio que, embora deficiente,
mos paru " nossa deLesa externa
caso do necessidade.

possui*
e::i

solução definitiva

O Banco Mios Funccio-1
narios e os addidos

IV velha a questão de quc vamos Ira-

Xo mez de fevereiro ultimo o Banco
dos Funecionarios Públicos organizou
uma tabeliã de empréstimos especial-
mente para os addidos, approvada pelo
ministro da Fazenda. Como ora -d- cs-

perar, us .funecionarios julgavam que a
tabeliã fosse vantajosa, pois nao se po-
eieria suppôr que o sr. Calogeras, ap-
minasse uma tabeliã de empréstimos
peor do que as existentes e que cou-
stitttciu a maior das extorsões, dantfo
1:1:1 lucro fabuloso ao Banco, não podçn-

cduzido

CIMENTO Sííri'^
Tcleplioni) 8.'54, Oiilriil. — JSuit

Saiu;i l.ii/ia 20'-
— l'AUl.0 1'ASKOS At ('. —

do que vem fazendo.
¦Pouco depois do m-io dia, o sr. Char-

les Bnurgeois. nerente da garage .-'¦Mo-
derna", demincioii ao terceiro delegado
auxiliar que uni grupo de chaltffciirs
grevistas havia inmiüzado 11111 automo-
vel daquella garage, no qual viajava o
sr. H. da Veiga Filho. Aquelle delega-
do, iiicontincntc, partiu para o local,
ali encontrando em frangalhos o auto
n. 236.

Quando a autoridade chegou, ja es-
lava nireso, em poder do mantenedor'
dá ordem, o cltàtiffeitr Ernesto Ferrari,
de -'5 .-Hinos de edade, morador á rua
Vinte e Um de Abril, o qual íizérn par-
te de grupo de grevista promotor do
assalto. .

Segundo ouviu o terceiro delegado au-
xiüar. o auto cm questão era conduzi-
do pelo chauffeur David Moreira, o
qual fora cercado e tomado de assalto
na rua Aurora, canto da rua Coiis.lhci-
ro Nebias, por uni grupo de parcdislas
(pie levaram o sr. R. da Veiga 1-ilhu a
um ipóiilo afastado da cidade, onde^ Ira-
taram de inutilizar o taxi, o c_ue façd-
mente •conseguiram, dando á garage Mu-
derna um prejuízo superior a uni couto
de réis.

Ernesto Ferrari, um dos autores cio
assalto ao nulo 11. 2.1S 'ú foi ha temuos
empregado da gerage Moderna.

¦mip* 1—
SO' NA CASA 1'OllTOGÜBSB JOí;

Rua Assembléa, 40 — é que se cn-
contra manteiga fresca mineira supe-
rior; Utlo 3?5'>o.

tos Anjos, na
jucá, fazendo
riha

S

o "Zeelniiilia". oue
o triiíouo

1'ceuceltv

os sis. Antônio Car-1 a_á nova or;l
Da sociedade

Sul. c não rcslalielcccr o traicgo dos
seus vapores sem que lhe fossem da-
das tod.1.1 as garantias, Scguiram-sç,
logo depois do torpe.leaiucnío do íctun-
do tra-usiitlaiitieo, longas ncgiiciaçães
com a Allemanha, a Inglaterra e seus
alliados, obtendo a lllotlnmla a prõtues-
sa íoitiial de em e-nsu algum, serein cia-
cados os vapores du passageiro',, não se
repetindo, pois, o caso do Tiilianiia.,.

Os vapores «lo Lloyd llolliiiidcz via-
j.-.rãb, diariamente, cercados tle tod.is
as garantias, o qtte está assegurado por
iodos os governos das naçi
ra. Ao que parece-, o (>>'/>'
tado do trafego para a America do Sul,

do os addidos que percebem
vencimento, transigir com o
estabelecimento, por serem as consigna-
ções elevadíssimas o a curto prazo. U
Banco tem actualmcnte grande numero
dó requerimentos sem despacho ha mais
dc 30 dias, pois a direciona nao sc

I reúne-, muito propositahncnte,, desde
1 

princípios de março com o inluilo uni-
co de fazer empréstimos a prazo de seis
mezes, cm desaccordo com a t;tiK-n.i
approvada. li porque os empréstimos
-ão feitos dentro do exercício, isto e,

para serem liquidados até dezembro no
máximo, a directoria retarda os despa;
chos, obrigando os itcqiicrciites a anda-
vem o mcz inteiro gastando passagens
do bondes e perdendo tempo, afim Ue
os obrigar a acecitar transacçoes que
dão de lucro ao Banco um juro sitpç-
rior a 10 "l" ao mcz, que na quadra «le
crise conto a quo atravessamos, e o
nie-llior maná que se conhece.

•As tabellas de empréstimos do| «sia-
beleeimento acima referido, acham-se
affixadas pelas paredes, para, quem qui-
zer ver, mus a tabeliã especial nara os
addidos, «'• reservada, ele modo que os
funecionarios s«i sabem da .exploração
«icpoU dos papeis despachados, a vista
ela consignação que lhes e mostrada, de-
pois «lo funceionario supplicantc criar
cabellos brancos dc tanto, esperar.
Como os funecionarios addidos nau
acreditam que

J>A lUWAMIA

A questão dos ferro-viarios
Madrid, ifi. f/1, tf.) — Os ferro-

viários de Oviedo, Saragosa e llarce-
lona persislem 110 intento ele levar a
effeito a greve annunciada para o dia
-•o do corrente,

O governo, porém, mostra-se opti-
referido inisia, exeepto 110 que rcspeit:

Iradas dc ferro da Catalunha, omle
teme quc a gvéve seja realuieãtc uni
facto.

RUA S. JOSE'

A POLICIA ESTANCA

j*ni'ii o chefe (lc Dolicin
nvovldciicini' ,. . ,

Moradores vizinhos do posto policial
do 2" dislricto, próximo á Avenida,
onde. 0'ulr'ora leve exercicio o delega-
do Costa Ribeiro, escrevem-nos pedindo
piovideiicias eonlra os contínuos e bar-
bnros espancamentos <iu«-, dia e noite,
ali se (bio, sem que as autoridades re-
spòustiveis pela ordem e socego publi-
t-o.s coliibain ou impeçam semelhante
dcsliitnianidtidc. Raro é o preso que tilt
não é cruelmente espancado pela solda-
desca do posto, c o que é mais triste
ainda' é a frieza com quc os comuns-
sarios assistem a essa selvagcria, trau-
quilbinietile, á janella do posto, niinan-

Ido beatificamentcl... Os gritos .doses-
pevados das pobres \ictimas enchem a
Avenida, fazem parar os pedestres c,
quando, por acaso, alguém se atreve a
indagar dc que se traia, é loao amea-
çado de prisão.

Cliaiiiainos pnra o caso a attenção do
chefe dc policia, para os processos bar-
-bares que se adopinm ali, iiiconipnti-
Véis com os foros da nossa civilização.
-. —a * a» <» wp

I 1:31 PEDIDO JUSTO

MOVEIS A PRESTAÇÕES |AmdaasaguasdeCor-
1» g»-***-" ílOVll
NO CpLLEGlO MILITAR - jjjj ,^B. 

?- 
- 

v?n jf<r

Nada hoísve de anor-
mai nesse estabele-

cimento
Um

oceorri
11,1 no

em 1
será i
.-a do

esta capital, ondo s. cx. já se devia i
encontrar e-, fiiiaimeiite, o sr. Moniz
Sodré, porque ha tres dias iallcceu o
óeii sogro, em Paris, e s. cx. se acha,
pois, dc no.io. Entretanto, apezar dc se
terem reunido sete membros, isto é,
numero legal para a comniissão fun-
cionar, o sr. Antônio Carlos, tomado dc
«escrúpulos, apal.ie rou-.-e
collcgas, p.ini transferir
Jioje. quando será eleito, ou, melhor
iceleito, seu presidente,

. ¦¦«¦;» «1» 4 m

nonyina
agente do Lloyd llollanil. z_
a seguinte conimuiiieação:"Acabamos de receber tclegramnia d:
A nu t tida 111 coimiiunicando o rcstabelc-
cimento do trafego du^ vapurõâ dc jtaà-
sageiros do Lloyd Real Uollandez obc-
decendo ao seguinte itinerária:

Partida de Amsterdam d
semanas:'/.cela 11 Sia — 24.5; llollaiid

Pernambuco para | pi-isia —

muiistro da Fazenda,. i,i
..nha ápprovado timu tabeliã «lc em-'
prestimos com o filo de, tirando couro
o cabellos dos funecionarios, favorecer
um estabelecimento «|t.c goza de todas
as regalias o garantias do governo, .pe-
de-ni os interessados ou antes os preju-
dieados que iuieie-«damos junto ao go-
verno 110 temido de evitar que o Banc«>
dos Funecionarios Públicos continue a

¦ceder contra o une foi estabelecido.
Ahi fica o pedido «pie cii.lcrcçamas ao
mesmo tempo ao presidente da Rcpubli-
ca e ao minis.1.1 da Fazenda.

um
Jllcg

Segundo a noticia pt
v.níe dàquelle cür.bcl.
sino mililar, protegido

1 notic «1:1 bonlem li r
:í\<.' eàão rio indiseipli-
Militar desta capital.' "içada, u , ser-

eu-
Ga-

ente. de
Lieneral

Ubcalas: i^almouth e Vigo,
Volia para a Europa:,
Partida de Buenos Aires:
Zeclandia — 30Í6; Hollandia —-a,;-;

1'risia •— 25ÍÜ,
Para maior segurança dos nr.iios e

¦passageiros, a companhia resolveu fa-
zer os paquetes, acima tomar rumo pelo

com os seus] norte da 'liscossia, evitando assim a zo
reunião para | perigosa do canal da Mancha.

•E' com mu'to prazer qne

Filtros Pasleur,:: £fú?ami'
koríeld, 11 -IOS: l'i«l,
Ouvidoi' 71 —:

ESTADO DO RIO

IOOSOOO.
Tel. -1170

esta communicação •* vv,
nlifciiuento do publico
que tanto tem -favoreci.
preferencia a conipanliia
honra do representai*.

Somos co:n estima e
etc."

1 > tm. * ia.

Sobro o uuc as câmaras
nuiniciimos nãu uo-
ll.Mll lcsisltii-

O governo do Estado do Rio, tendo
considerado que as municipalidades,
autônomas, embora, não podem, 110
«:xercicio do direito de taxação de im-
posto, infringir dispositivos da Consti-
ttiição e leis do listado, suspendeu por
decreto de hontem, a deliberação «Ia
Câmara da Barra dc S. João, de 7 de
janeiro de 190S, art, 1,;, «pie taxou os
lavradores "quc comprarem gêneros
commerciaes á maior «lo necessário,
para manutenção d; sua», casas, de
meei ros, colonos ou empregados de
auas fazendas", por isso qu<; nesse
caso se trata do imposto de industria
c profissão, tendo legislado a Câmara
sobre imposto que não lhe pertenci-.

11» «___»• M

Sabemos tn:e o prendo dt! 50 contos ua
loteria de b. Paulo, extraída cm li do
corrente. íoi pago entc-liontcm a. um dis*
tineto funceionario publico desta capital,
pela acreditada Casa Guimarães. 1'ixie-
üiios acorescentar (jnc outro premio ui:iior(
o iie 2ò contos, tambem da loteria dc Süo
1'aub extraído em 15 do corieiite, foi
vendido neãW capital, c Ioío quc seja
apresentado seri egualmente paço.

l.'i-aiii'i'z, Inglez ou Drnlmncão
Suisso, Poitiiiiiuv.. Hesinniliol,
No Brasil tuilus unsltiriii)
l"i'n liiiiDitr metttes: o UADIOL.

Veiam <> niinuiicio dos nriqtiiiis
(10:OOOSOOO cm dinheiro), im
imaliin 11. S.

 mi <m * 
"A VIDA ACADÊMICA"

Está publicado mais um, excellente
numero desta brilhante revista.

A capa é oecupada com um niagniíí-
co retraio do cotiseliieito Cândido de
Oliveira, director da Facilidade Livre
de Direito.

As paginas interiores trazem,, além
de outras gravuras, unia esplendida re-

I producção do quadro de honra dos alu- jíiinos do Instituto Ctxiuniereial, que -re-
ceberam cm iy 1 s, o gráo em sciencias!
commerciaes. |

ü texto, -como de costume, variado e 1
escolhido. '

1 » tm » '
— A MAX IIA —"Portugal na guerra'

Revista patriótica illustráda

Martiiiclli,
recebe mos
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: Ha tempos o sr. vau F.rven, ínspc-
| ctor itcral da Repartição dc Obras Pu-
1 bicas, recebeu um pedido dos morado-
! res da rua José Ignacio para que fosse
! ali collocatla uma bica para o abaste-
! ciiiiciilo de agua aos habitantes. Em

resposta ao pedido a inspectoria pro-
ínelteu que iria attender. Os recla-
mantos quasi que por isso soltaram fo-
guetes, lal o beneficio que seria pura
cllcs a resolução do sr. vau Ervcn.
-Mas o caso, por fim, não sc resolveu
a contento de todos. A iuspcclor.a

. mandou collocar uma bica na «ilação
tesouro, inspecor, Ua s' -W ., Oordovil, recenlemcutc inaugurada,

recusara i.izn' o serviço dc plnn.aJ _. d ,„.,; _¦¦__.________ ,_., „loradorcs da
que lhe fora ordenado pelo ui:ijor-fi3- ,..n ,., (. |„n!icj0 0|,r::;a.l..s a buscar a
cal do Colivgio, a quem respondera des- ¦ . 

C0„iUln0 _]____ casas na bica
allenciosaniente, j" cs'á'ção1) official chamou encrgicaniente áj 'Muitas 

vezes, porém, acontece que
ordem o servente, que se loi queixar ao I Q ._.__ ,|l10 .,.,ísa ,-,.%, ;,ona enche e
general Gabino Bézõuro, _. ¦ transborda. Não havendo uma ponte,

lEãte, dirigmdo-se ao Coilegio, ira- s5g 0- iKibitan.es forçados a dar -lima
011 com aspereza o major, qun o reci-:|'volta enorme para chegarem a Cor-

hera, na ausência do coiiimaiidaiitc, dôyi), prefciindo aletins buscar ngua
Em resumo: o servente não fez, o,\_,n_ jj..-2 (|c pina. IC um grande trans-

serviço determinado peio seu superior.. Ium _..,r,_ elles.
Hontem, á noile, re.-.¦ 1.-aios, pelo ti.- | .\);ls 0 quc tiucrem os moradores da

Icphone, um pe ii lo do geneval tiabino .rail _]u<i Ignacio? perguntará o sr. vim
llesouro, para pormos ;.:; coisas nos' Urven. I'', nós respondemos por elles:
seus devidos teimo.-;. j is;o, ua.li ma:s que isto — que s., s.

Disse-nos o inspeetor la região ser, mande collocar uma .bica n:i esquina
tibsoluiameiile itiexacto o .no notieia- . daquella rua com a eslrátla de, Cor
do, pois não Se de.:, 110 Collegio Mili- dovil, bastando levantar um i !>'•
lar, o mais insignificante incidente qie 'sobre o cncaiiamento. I'. s. s. t
eompronietti-sso a disciplina dàquelle | gratidão de cciilcnas de pessoas,
instituto de ensino, nada tendo
oceorrido do anormal.

A visita que ha

Ti-
lc-

das arvores
que abatiam e lc-
vando-a natural-
mente para veu-
der em grande
escala, porque sc
euiDcnhavam nesse
trabalho, «i u a s i

que diariamente. ,
.'vpezar da vigi-

lancia continua dos
homens encarre-
gados de guar-
dar as maltas,
que são extensis-
.-iinias, nunca foi
possivel apanhar
nenhum dos au-
tores daquella de-
vastação.

Cada dia que
so passava, os vi-
gias apenas - con-
seguiam saber «pie
mais uma ou duas
arvores haviam si-
do derrubadas, e

O vi!íin homicida mula mais.
A superiora e

as irmãs do Collegio Sanlos Anjos
ignoravam o que sc passava, pois só
dc raro cm raro eram informadas de
que 03 ladrões haviam tiraelo lenha da
malta.

K assim protegidos, os rádios iam
'continuando a devastação sun que o
iiiconimodasseiu, pois que, niuilo exten-
sa a niatta, procuravam sempre elles
"operar" onde mais diíficilmcnte pu-
dessem ser presenlidos.

Os vigias faziam todos os esforços
para conseguir prender algum desses
dosòccupados; mas tudo era em pura
perda,

liontem, os vigias nolaram quc par-
tia de uiu ponto nmilo distante-, na
matla, um rumor quasi imperceptível «¦
que era positivamente o do golpes de
machado contra uma arvore.

Todos os vigias do Collegio — e nem
se pode comprchènder que deixasse de
ser assim — toilos os vigias andavam
armados, afim de afugentar os vaga-
bundos, mesmo porque além tias inadci-
ras ha lambem na malta diversas ar-
vores frutiferas quc aítrairiiuu por cer-
to a visita dos desocctipndos se uio
houvesse quem as guardasse,

Ouvindo o rumor, os vigias seguiram
para o ponto de onde parecia elle par-
tir. Eram Ires homens-, José Lopes, An-
tonio Pires e Patrício -Monteiro. Apc-
nas o ultimo ia armado com unia es-
pinga ida.

Os dois primeiros iam á frente c
Palrieio 11:11 pouco mais atrás.

Subiram, subiram, até lá ao alto, peia
encosta do morro da Formiga.

lim cima, encontraram 11111 preto cor-
puleiito, forte, armado de um machado
que levara para a fazer a lenha.

¦Chegando a ccrio ponto, grilaram ao
ladrão que se entregasse e estavaiu cer-
los dc que cllc se acovardaria.

O negro, «pie não podia mais tentar
fugir, lembrou-se de resistir aos vigias.

Xão esperou qtie repetissem a inti-
mação.

Estava disposto a oppòrdhes resis-
tencia, visto que só tinha isto a fazer
ou cnlão entrcgar-si'.

Furioso, levantando o machado, in-
vestia contra José Lopes e Antônio Pi-
res, que lhe estavam mais próximo.

Patrício, o (pie leva,a a espingarda,
vendo o perigo que todos corriam, pois
que o negro era audacioso em cxlrcmo,
apontou a anua e fez fogo.

O la.irão foi attingido 110 'flane-o pela
grossa carga do chumbo. Caniinholi,, po-
rém, ainda it.n pouco. Depois, sentindo
Iremci-cin-lhe as pernas, não podendo
mais manter-se dc pc, caiu um , pouco
adeante, morrendo logo cm seguida.

A superiora do Collegio só então foi
informada de tudo e iimiicdiatamentc
levou o facto ao conhecimento da poli-
cia do 17" districto, que, comparecendo
ao locai, cfíocluou a prisão do ciimi-
noso.

Palrieio está abatido e pezaroso por
se ler visto na contingência de com-
nietlcr um crime para salvar a sua vi-
ila o ela ele seus companheiros, ameaça-
dos pelo ladrão, que era leinido nas
iinmcdiaçõcs, por omle andava,

O ladrão chamava-se Manoel Vital
dn Silva .• era muitíssimo conhecido
pelo vulgo de "'Pé d«: Anjo". Sua lama
era grande na policia, como uni vaga-
bundo niuilo audacioso.

Ainda não lia muito, tentara matar
um policia'.

Seu cadáver foi removido paru o

A intervenção da policia e
do Corpo de Bombeiros

E era pedra quc nunca mais se aca-
bava. Os estalos suecediam-se nas ta-
boas do teclo e atié parecia que as te-
lhas reduziamsc a estilaços.

¦O susto a Iodos QOininuva; a fanu-
lia do capitalista Miguel Arthur Lopes,
propiietario da conhecida e tradicional
"Casa do 'Manoel da Cera", estava as-
sombrada»

A principio a vizinhança foi vcriíi-
car o caso de perto, mas, não houve
quem entrando na casa n. 33 da rua
Costa llaslos deixasse de levar o eo-
ração aos pulos, acreditando quc tudo
aquillo era mesmo obra de espíritos
atrázados, entregues ás travessuras, dc-
sejoios de se divertirem com as creu-
tui.is deste mundo.

li era pedra quc nunca mais aca-
bava!... .

Depois, apresentou-se. a policia; o
coimhissario Froscolo Machado achou
engraçado o caso. pensando que toda
a gente estava sendo mystiíicada por
uma alma leviana, mcttida num corpo
de mulher travessa. 0 coiumissario pre-
tendeu dar um íutiJo golpe 110 diverti-
mculo de tio máo gosto,

A casa foi revistada; não houve es-
caninho que deixasse de ser devassado
c... era pedra que nunca mais aca-
bava!... _

Momentos denois chegava o Corpo
de Bombeiros. As praças educadas em
exercicios gyninasticos pcuduraram-se

caibros, » inspcccioiiaram tudoaos
quanto os olhos dàquelle que nao acro-
batas uio pederiam ver tão prqmpla-
monte.

Os menores recantos foram cxaini-
nados pelos olhares perserutadores dos
bombeiros. Ei.', nada! Era pedra que
nunca acabava!...

Quaesquer providencias eram impôs-
sivéis. Ouein poderia lutar com o 111-
visível? ¦ Mesmo que se adoptasse a
taclica allcmã das columnas compactas
o resultado seria infrutífero,

O caso íoi sabido por toda a parte,
dc norte a sul, de este a oeste, desde
a Poma do Caju á praça do Mercado,
dc Jacarépaguá á ilha das Cobras, dc
Cascadura a Botafogo.

A multidão se acotovellava, fazendo
cominéntarios, cada qual mais extra-
ordinário. Por fim. nada descobrindo,
retirou-se a po licia, rcliraram-se os
bombeiros e tudo voltou á 'calma,

Cm garoto commcntdu:
— Qual alma do outro imitido. Deve

se ralgum gato ou o macaco do vizi-
nho...

<>•>> r".
CASA B01TEUX — Casa ÍSpccial

de tapeçarias. Uruguayana n. 3:.
 ,i» « » •¦— •

AS 1WAS O.UK MEOI/ÀSIAM

Contra a narotudu
Pcde-n-nos os moradores da rua D.

Mariaiuia, em Botafogo, chamemos a
attenção das autoridades policiacs pára
a malta de garotos vadios que ali sc
reúne, praticando toda sorte dc trope-
lias, jogando pedradas, quebrando os
vidros das casas-, descompondo os
transeuntes, tudo isso debaixo dj .mais
obsceno calão.

Varias queixas já foram levadas ao
7° districto, sem que fosse toiinla a
ínininia providencia a respeito.

Levamos, pois, o facto ao conticct-
liiento do chefe de policia, afim dc quc
s. ex. dé as suas ordens para por cobro
a semelhante vergonheira.

•Aliás, é um abuso contra o qual ja
temos clamado innlimeras vezes, esse
elos menores vadios, vagabundos e des-
ordeiros que infestam as ruas desta ei-
dade, tornando-as quasi sempre pen-
gosas.

¦Urge, portanto, acabar com isso.

Falta do liniiiosii
A rua Cardoso Marinho, segundo

queixa que recebemos, acha-se no mais
completo estado de abandono, pareceu-
do mais uma succursal da Sapucaia do
que uma via publica da capital!

Ita mais de tres mezes que não pas-
sam por ali os varredores -municipaes.

Resulta .dessa irregularidade que a
rua Cardoso Marinho sc tornou com-
plctiimente inhabilavel, tal a quautida-
de de poeira, lama e detrictos <le toda
espécie que a recobram.

Xão seria possivel a Prefeitura man-
dar proceder a uma pequena limpeza,
ali, em beneficio dos pobres mora-
dores?

O celebro "football"
Não são poucas as ruas quc tem re-

clamado contra os menores vadios que
transformam 21 vias publicas em eim-
pos de íoot-ball, prejudicando o tran-
sito e causando prejuízos aos prédios
vizinhos do movimento sportivo...

Ainda hoje os moradores da rua
Possolo, na Aldeia Oatnpista, nos pe-
dem chamemos a attenção da poliea
para o caso.

ra

íiv. ao Coileyn
por fim agradecer ao con
aos officiaés do mesnio, :

¦ paru com elle tiveram
1 r.o -^u dcáeinbarttuc,

iu*r iui 1,
CA)JAC,'«\ GRANDE.

¦B^O O %V -¦' ¦

Afinal a quem pertencem
os couros ?

O guarda civil n. .;.;:¦! desconfiou «los
imlividuos de nomes Benedicto da Sil-
va Sçbaslião l''oiilcs e 11:11 desconlie-
cido . -'••' enii:luz':ilii holilelii. á |"-le,
uni amarrado dc couros ua rua Viscon-

liJIJMlIiOOS Dli l'.\/,i:XDA

O concurso dc -' en-
ti-iiin-iii nu lísltitistien

r«iiiiiii.'i«i:ll
. da Fazenda appVavnu o '

éi.ncnrso do ^" catraucia realizado
uHimnmcntc na Directoria de Kstutis-1
tica Commerci.-i-"Xesse concurso foram, classificados -a!

I respectivamente os candidatos Carlos'
linbassahy c Francisco jo-é dos, San-

i tos, em 1" logar: Jaeome Bnggi dei
I licrciigticr César, .1:1 2"; Pedro 'fava- 

j
(res Dias Pessoa, em 3"; \ry dos Sau-,

ios Süva, em .;': Jaymc Faria, em 5"; | b
Luiz Xnpoleão do Amaral. e:u b'"

dc de Itauna. Desconfiou e deti-ihes
voz dc prisão. O desconhecido poz-se a
patino?, deixando os dois outros na

Levà.bs para a delegacia do i;" dis-
Iricl 1. os dois nf.o souberam explicar a
!)ro--edeuci:i «los couros, razão por que
ficaram detidos.

X.icroti no.
Palrieio Monteiro t'oi autuado cm

flagrante c recolhido ao xadrez.
—yais^<a>-«*»— -—•

LOTERIA SÃO PAULO
50:000$000
Por 4$500

Amanhã -- -- Amanhã

Falta dl) eaiiiiincuo
Os moradores da rua Amparo, cm

Cascadura, nedemnos chamemos a at-
tenção da Prefeitura para o estado de
abandono em que se acha essa via pu-
blica; ha cinco annos que a. ma do
Amparo não é nem se.iuer capinada.

Aqui fica o pedido, com vistas á au-
loridade competente.

A PALAVRA OFFICIAL ,

A guerra contada po»
elles mesmos \

ALLEMANHA. — Berlim, irt — O
quartel general communica, em data de
15 de nuiio: '

'• As baterias e as patrulhas dc ambos I
os lados mostraram grande actividade |
cm muitos seciores da frente oeste.

O inimigo, tentando varias vezes fe- |
conquista-.- as posições que tomámos i*s |
proximidades de IIiillucli, foi rechassa- I
do, já pelo fogo de nossa artilheria, ja
em combates corpo a corpo.

No districto do Mosa os ataques
fVaiicezcs, n oeste de Mort-IIoniuio e
perto do bosque Li Caillette, foram fa-
cilnienle repellidos.

ÁUSTRIA, — Vienna, 16 — O esta-
do-niaior do exercito coimiiunica cm
data de i.( de maio: ,

"Várias investidas que os italianos
fizeram ante-hontem «01111:1 as nossas
posições ua encosta scpteritrioiial do
San Michele, fracassaram cem grandeü
perdas mira o inimigo.

Honteni dc noite repeliimos, num'
violento combate corpo a corp,.., um
ataque a granadas de mão, dirigido con-
tra as nossas trincheiras a leste dc San
Martiuo 110 plana.to de Doüerto.

No resto da írente italiana, bem
como nas frentes russa e balkanica
liada de novo oecorreu."

IXGI.ATEURA. — Londres, i$. --
O Daily News de 11 dc maio, tratando
da situação econômica na Alleniaulia,
diz parecer que não ha duvida que a
situação na Allemanha é extremamente
má. O povo allemão sente o aperto e
está cansado da guerra a tal ponto, ,11a
opinião do professor Ilaglund, um sueco
!iuc esteve cm Berlim cm fevereiro, que,
elle escreveu ao Dagens Nyltelcr dizeu-
do quc uma impressão do cansaço peia
guerra já se apossou da população, de
Berlim. Os pobres vivem de sopa leita
de batatas, cenouras c assucar, e_pao
com "Link", uma niassa (doce) feita-
de bai-ia.s cozidas com ihuib.r.bo o as-
sucar. As perspectivas são contrarias
a uma colheita média, devido a falta-
dc sementes, de adubos nitrogcnicos e1
a de cavallos para as carroças dos tra-:
balhadores ruraes. Cartas recebidas m-(
dicani os extremos a que o povo tem
sido conduzido. Elles queixam-se do,
aiigmelito dos preços e crescente falta.
do necessário. Estas cartas, contem
phrases como us seguintes: "Nós esta-,'
mos morrendo de fome c cm breve;
nada haverá a comer. Ila um grande,
miinerò de pessoas doentes". ...

Distúrbios tém oceorrido em Mutucli,,
Francfort, Munster, Dusscldorf e ou-
tros logares. E' cousidcradei como ex-'
tfeiiiamcnte significativo que o systema
de bilhetes ji sc estende á manteiga,
carne, batatas e assucar. Durante a,
primeira semana de março houve uma'
grande escassez de batatas, .sem as'
quaes o pão não pódc ser cozido, jl'
mais eslricta economia 110 uso de,
cereaes é rcconmicndada. Devido a
falta de alfaia, "heather" (planta ras-.
leira) está sendo usado como uni siil)3tl-t
tulo da forragem. O preço das carnes
subiu em cerca de i-tõ "I" em 12 mezes;-
as novas tabellas foram declaradas pçl«>
"Vonyaerts" como uni roubo, 'lão'

séria tornou-se a falta de carne que.
um esforço está sendo feito pata popu-
larizár o "íishroe" (peixe salgado);
como substituto. Esforços Ireincudos
estão sendo empregados para obter nci-
xe na Noruega, mas as extensivas coni-
pras feitas pela Inglaterra naquclle paiz
parecem üitervir nessas tentativas,

A caça ao cobre eslá s.: tornando
um negocio desesperado. Caldeiras e
objeetos fixos is paredes estão sendo
removiilos e o Ilambiirg Frenidcnblatt,i
de 6 de março declara que, devido ás
suggcstões do kaiscr, tinha ficado deci-
ciilo dcsinancharcin-se 03 telhados de
cobre de iodos os 53 caslellos impe-
liacs. ,. '

A industria têxtil é grande sofiredora
e um numero considerável de fabricas
feram compellidas, a fechar. Fabricas
de tecidos eslão ainda trabalhando, mas.
com grando prejuízo. Como couscqueii-,
cia, o preço do vrtntiario aiignichtou de
100 "l" e 130 "|°. Os methodos fina.11-
cciros adoplados para levantar dinheiro,
por meio dc um quarto empréstimo o
a sua falta de harmonia com as regras
de finanças de bases seguras, são evi-
dentes pelas laxas de cambio c demons-,
tram quc as finanças neutras não com-'
partilham das vistas allemãs com refe-
rtncia á sua posição financeira ou que
ella seja superior á da Inglaterra. Ha
11111 receio de que a nação caminha para'
a fallencia. As fabricas de tecidos du
algodão da Bohemia estão em déplo-
ravel condição e a falta de lã está-se
tornando, tão séria como a falia dc ai-'
godão. Em Vienna, leite, carne e ovír'-
tornaram-se uma raridade. Os preço»
são exorbitantes e todas as classes estão
começando a soffrer severamente. Du-'
rante; o mcz dc março o suppriniento dc
provisões cm Vienna tornou-se em ver-
dadeira crise. Lado a lado com os de-
sejos de paz notam-se signaes de re-'
surgimento da antiga animosidade o
ciúme da Allcmanha.

'

Vs (pnntas-íei
9 da manhã,

Feijoada,
CABAÇA GRANDE.

inslrucção Publica
suados

rei do Anuam com
urdem ilo tleimsleíio

Slianghai. 16., (.;(. //.) — O gover- j 
"rcS".rJIâs" 

Pessoa,' eiii"a":'Ary «los San-' Wo dire
nador de llatioi, lonkm,, aoaba de or- ,os si,V!li em ,..,. jayme Faria, cm 5"; hontem os seguintes ncios:
denar a deposição do sei «Io Atinam, j _____ ^„„0ieão «lo Amaral, cm (>", e. dispensando Luiz Barbosa do ]Ogar
aceusado dc cumplicidade nos tumultos Oswaldo Justo de Aguiar Cavalcante, dç servente dA Escola dc Applicação;.

tm 7". | designando a adjunta do 1' classe,
— j Atina de Oliveira para reger interina-

a«"a!«ar-a!«a | ,nj„le a ._" escola masculina do 2': Ara-

oceorridus ha tempos em Quniig-nga
que foram, aliás, proinptaiucnte sufío
cados.

KOClEDADli! DKt«'i:0(..i;AIMIIA

As coniniissõcs oue so
rcuneiii ho.io

Eciincan-se hoje, ás -I horas da tarde,
•3 comniissões nomeadas ua ultima re-
mião do conselho director da Socic-
Lide de Geographia do Rio de Janeiro,

d.-
Uompaniia
1'onugal.

belio mapp

Preço,
»?*»

KM lUK.NOS AIKES

A Duredo tios uarys
Aires, iii (A, A.) — Con-

empregados do

Chamamos a attenção dos ^rs. medi
cos para a interessante radiographia dí-"
ealculosc renal, exposta em unia das
vitrines da pliarmacia Orlando Rangel,
lado da Avenida.

as eleÍçoFscariocas
O IMISSOAI, SUHAIiTKHXO DO

SKXADO lisr.V KXIIAUSXO
Tçpi sido uma luta. Os continüos e

serventes da secretaria do Senado !'"«'-
deral nio têm descansado nestes ulti-
mos oito dias, dobrando o expediente e
velando noites inteiras com es exames
que os candidatos Thomaz Dèlfino e
Irineu Machado ali foram fazer. O
prcàidcnte da cominissüo de Poderes,
senador Bernaido Monteiro, ;eve scieii-,
cia da vigilia do pessoal subalterno da |
secretaria tio Senado Federal, louvando-

o serviço.

A MUNDIAL
sorteios em -.>

Só concorrerão

Prêmio

-Ilisdn cor.

niioliec:

imito-:: 307:651.S500

111111.

cy Oliveira pnra a a" niixta do 16o dis-
1 Irieto; Rsther Rezende para a 7" »»x'-a

do .)'' districto: Maria José Velloso, pa-
ra a 1" feminina do 3" dislricto;

transferindo .1 catliedratica Mana
José Xallrou Gaze. da 1" nnxta do j"
districto para a s* masculina do " o

1 a catliedratica Adclia Cnndiola, da lJ
escola masculina para a ia mtx;a do 2" e

declarando Sem effeito a portaria
qilé transferiu Judi.il Moura para -J
fcminiiia do 3o. ~<o»i * mm 

TIlllir.NAI, DA ItliíiAOAO
DO li. DO It 11*

A posso do novo dosem-
bnrundor

Xa íessão de liontem do Tribunal da
Relação do Estado Jo 'Uio. tomou pos-
se do careo «lc desembargador o dr.
Gustavo Alberto de Aquillo e Castro,
ex-juiz de direito dc .Nictlieroy,. , ,

Assistiram á posse do novo juiz in-
numeras pessoas, muitos advogados e
magistrado.;.

O novo desembargador entrara para
o mcz 110 exercicio do seu cargo.

A INSTRUCÇÃÒ NOS SUBÚRBIOS

O caso da escola de
D. Clara

O que se passa com relação a esta
escola pule resumir-se cm poucas li-
nhas as professoras, descontentes
com a longitude do subúrbio, inventa-
ram um "pretexto" para acabar com
aquelle estabelecimento de inslrucção
primaria: 

"a falta de agua encanada
para a escola"! A desculpa foi acceita,
o a escola transferida para Madureira,
com grande prejuízo para as crcaiiias
residentes eni D. Clara...

Ora. agora somos informados que
(apezar de não haver agua encanada
naquellc subúrbio) sempre existiu ali
uma escola; e, ainda mais, o comnier-
cio local e o Centro Republicano dc
D. Clara propuzeram-sc a fornecer a
agua necessária para os mislércs da es-

X,i actiialídiidc. pensão ;i £>o$,
BAÇA GKANDE; av. Mem «ie

 «a-»-
CAIXA ECONÔMICA
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do íii-icira

Fallecimonto do "'"
necoeiuntos

- Recife, 16 (A. A.) — balleceit o sr.
Ijjiz Ferreira Coutes da Silv.i, COUÍS!-
luaio ncgocisnts dcsl.a praça.

Ei
a algumas centenas, manliníiani-se e-m i ra solicitou permissão an
attitude ordeira, porém alguns delles 1 quella pasta para publicaç:
entendcrani hontem, á noite, promover j para iuscripção dos caudii
d."ord«ns, desacatando a policia, que sc j vagas de «pianos oíiiciac

Ia a prender cem desses ho- i umes.

utular
o ilu
aíos a

v:u obriga
mens, dentre os quaeí
,a:n mJ.í esaltaJos..

.íue SS ; u- i Ksia iuscripção
.. I dc amanhã,

Musica nu
públicos

Conforme noticiou o Correio, o pre-
feito, indo ao encon: ro dos desejos da
nossa população, resolve;! quc em de-
terminados dias da semana c cm de-
terminados jardins c (praças publicas
hu.ia retreta por bandas militares,

No numero desses jardins e praças,
porém, não , íoi inclukla a praça da
Bandeira. E' uma injustiça que pódc
ser reparada desde «pae haja boa von-
tade.

Sobre possuir já um paviHião ade-
quado para o que se pretende-, a praça
d.i Bandeira é um ponto de grande
movimento e commercio, sendo, por-
tailto, injusto oiuittil-a daquelie nu-

ero.
Ahi fica o pedido que fazemos ao

depois I prefeito cm nome dos moradores dali,
.Iqtte esperam velo .«tendido.

FOJBMIOIDA paschoal — o
I maior amigo da lavoura: encontra-se
. ^ni todas as casas de primeira ordem,

us jardins desta capital e de todos os Estados.

Saldos enviados ao
Thcsoiiro

A gerencia da Caixa Econômica re-
ínelteu, liontem, para o Thesouro Xa-
coinal, mais 500:000$. correspondentes
ao saldo que na primeira quinzena des-
lc mez resultou da diffcrença entre as
entradas e saidas de depósitos. ,

Com a presente remessa, alungç a
5.600:oooS, o total das quantias ultima
mente enviadas ao Thesouro, o que vem
sobejamente demonstrar que a Caixa
Econômica iem o seu movimento de
operações muito augmentado, sendo quc
a* entradas de depósitos excedem, men-
salnielitc, ás retiradas, em unia média
superior 1,00a:ooo$ooo«

da-
.ditai

tres
exts I

Movimento na firmada
Foram transferidos t o capitão-tenen-

te Gustavo fioalart. do Republica para
o Rio Crande do Sul, c ns mecânicos
de 2' classe Alfredo Mor. ti, deste
"scotit" e Augusto Ernesto de Mattos,
do Sanla Calhcrina, ambos para u ,'¦.'-••
publica. , „

teve ordem do recinbarear do har-
roso o a" tenen..' engenheiro machinis-
ta Luiz Roma de Abreu Lima.

Foi mandado embarcar no .V Paulo
n 1" tenente Braz Paulino da Franca
Velloso. , . , ,.

Da Base de Submersiveis ío: ucsliga-
do o i° tenente Ainairy Saddoch de
Freitas,

A Recebcdoria do Districto Federal
irrccadou do dia 1 do corrente até hon-
,:m a quantia dc 1.272 ;397ír'_)r.

Em egual periodo do anno passado a
tenda importou em 1.115 :o(5l$403.

KM .NirCIililtOV

Moedeiro falso conde-
mnado

federa! na secção do Esta
foi hontem condtmnado

. quatro mezes e dez dia

Pelo juiz
dn do l\io,
cinco atiüos,
de .prisão, Herculano Augusto, aceusado
dc haver tentado introduzir moeda fal-
sa em circulação, na capital dàquelle
Estado.

Herculano pretendeu dar eni paga-
mento, em uma agencia de bilhetes, na
rua Marechal Deodoro, e:u dezembro
ultimo, uma cedida de 105.00, que íoi
reputada falsa., ,

cola e para as creanças que ali vao re-
ceber instrucçãò, O próprio director de
Instrucçãò, procurado por uma conimis-
são dc moradores Jo locar, quc lhe ex-
nuzeram a situação, aitirmou "que .1
escola s.-ria mantida"... Mas não foi,
E é por isso que chamamos a sua alten-
ção para o caso; pois a-popuhição dc
D. Clara não pode ficar prejudicada |
com uma medida tão «•xdruxula e «pie
não se justifica, de modo algum.

A agua não faltará para as creanças
da escola. dc=de quc persista o oííore-
cimento dos moradores locaes, como
persislc,

O dr. Afranio Peixoto deve tomar
uma providencia etn beneficio do cn-
sino primário cm D. Clara.

O NOSSO COMMT3KC10 IX-
IliUXAOIOXAD

A exportação do mudei-
ru nara 11 Europa

Peio .Ti-.jiíi.-».i deverão chegar 110 pro-
x::-.-.o dia zd do corrente a esta capital
os engenheiros William Ncville, Emil
Raquiu e Antoine Mariti, que lazein
parte da Comniissão Hersent, os quaes
devem trazer as inítrucções necessárias
para 11 garantia da remessa de madeiras
para a Europa, uos vapores contrata-
dos para esse fim.

Sendo as madeiras para construcções
urbanas e para doniicntes de estradas
de ferro, classificadas entre o contra-
bando de guerra, os navios que se «les-
tinain a esse transporte serio devida-
mente escoltados.

V.' firme propósito dos mesmos enge-
nheiros, de accordo com a casa impor-
tadora, facilitar ao commercio brasilei-
ro o meio faci! de aproveitamento des-
ses vapores.

Os navios que íc destinam ao trar.;.-
porte Je madeiras irã.) directamente a
Porto Alegre, fazendo escala pelo nos-
so porto na sua rota para a Europa.

— * tm « ra
COISAS DA CEXTBAL

l'iu ii!í«--iito suspenso

A acção dos inglezes
no Occidente

Paris, 16 — (A. A.) — Foram rc-
ehassadas pelos inglezes todas as len-
tativaa do inimigo cinpnehendidas con-
tra os entrincheiramentos que aqucllas
tropas defendem na região de llolliicli.

As perdas allcmãs íoraia sensíveis,

Londres., iii — (A. A.) -- (Offi-
ciai) — Entre Loos e Bethune e rio
caiial de La Bassée, as duas tirtillicrius
estiveram em grande actividade.

•A léste do canal, o inimigo bomba:-
dcotl uma pequena secção das nossas
trincheiras, atacando-a em seguida.
Conseguiu penetrar cm nossa linha,
mas, passados poucos minutos, íoi ex-
pulso de todas as .posições.

'Bombardeámos violentamente e eom
suecesso as posições inimigas nas pro-
xiini-dades do reducío dc Hohenzollern.

Ao sul do canal, os allemães fizeram
ex-piodir uma udna defronte das nossas
trincheiras e occuparani a orla da ex-
cavação, donde, .pouco depois, os cxpul-
sámos, em seguida a uni intenso bom-
bardeio de morteiros,

As nossas baterias bombardeariam
com exilo as posições aliuniãs em fren-
te de Fauquissart e fizeram calar, nas
immediações de Saint-Eloi, os mortei-
ros inimigos.

Em torno da "Standard Oil"
O CASO DO SK. SIENDES DIX155

'No cartório da 13 delegacia auxiliar
teve proseguimento honteni o inqueri-
to que o sr. Mendes Diniz requerett

sobre a allcgação feita dc certa quan-j
tia paga ao delegado auxiliar da poli-]
cia, Labareda, pela Standard.•Foi ouvido, em primeiro lo^ar, n sr.|
Alberto Wleltinaun, gerente da "Stan-1
dard Oil".,

O sr. Weltinann declarou que abso-l
lutamcnte não conhece o sr. Diniz e
não se recorda de tel-o visto nunca ho
escriptorio da companhia. Quanto ao
pagamento de 500Í000 ao 3" delegado
da Policia Central nada pôde informar,
porquanto estava, naquella época, dei
viagem para a «Europa e o logar de
gerente era então oecupado pelo sr. C..
É. Willenkamp. . '

Xiinta ouviu dizer que o referido
doutor tivesse iiifiuido, por época do,
sitio, junto aos delegados paia evitar
qualquer noticia, .comi referencia a,''Standard Oil". , .

Em seguida, depôz o sr. Dutee Ge-
ra'.d Whi.e-, secretario particular do
sr. Woltmann c que fez idênticas de-
clarações,

Amanliã deverão depor ouiros fun-
ccionarios Ja "Standard".

O dr. Mtirillo Fonlahiha, 1* Vios.n-
lor publico, com quem se acham os
autos do inquérito aberto na 3' dele-
uacia auxiliar ti requerimento da " ijtan-
dard Oil" para offerecer denuncia von-
tra os aceusados, vae requerer aojuit,

baixem -es autos á policia, para uüimar
a instrucçãò.

X'os 'ivros .'..1 escripta da "Standard;

Tettib, em uma informação que j Oil" figurava tambem o lançamento da
prestou a directoria da E. F. Central quantia ipagaao inspeetor d.« l.o.icia
do Brasil, aggredido com ..-.ehementes | Marítima. Kste requerei ao clieíe d.
phrases o engenheiro Ismael de Souza,
foi liontem suspenso por 30 dias. o | aüu:
agente da estação de
Francisco da Costa.

a a abertura de um inquérito,
de provar que nenhum dinheiro

Paiy. Dorval recebeu daquella empresa, injuemo cstel
J«ue corrçri pcl* a* delegaci» «wulur.,
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tORREIO DA MANHÃ -í*QuarÉa-feiia, 17 de Maio ile 1916

TURF
. INSCltlPCõES NO JOCKEY"Ainda hontem não ficou completo O
programmá para a corrida dc domingo;
apenas foi organizado o uarco seguinte:

Pareô *í>. Francisco. Xavier" —
11.720 metros — 2:000$ e 400$ooo —
Sultão V, 52 kilos; Argentino II, 51;
Parado, 32; Hcbrca, 50 c Kspatia, s2-,¦Os demais parcos estão reabertos ate
liojc, ás 4 11_ horas da tarde.

í?
MONTARIAS CONTRATADAS

¦O jockey Domingos Siiarc*. foi con-
vidn.do para montar, na corrida^ do do-
iningo, no Jociecy os animacs Scamp c
Paraná.

:.MicIiac!s dirigirá Clalmant c Orna-
tinlio.

Pégasòj terá no "Clássico Esperam;,."
a direcção do jockey Cláudio Iferi*eira.

•_••
VARIAS NOTAS

Constou-nos que o jockcy Joaquim
Silva fora contratado pelo "lurfmaii"
jos. da Silva Quinta Reis, para dirigir' o cavallo Arauto, nas -grandes provas
em (jue está inscripto.

A 'bordo do paquete Ortega, sc-
. falirá domingo próximo para o Chile o

jockey Luiz Arayn,
Kssc profissional vac cm companhia

(le .sim faniilia.
Reunida ante-.ion.cm cm sessão, a

«lirccloiia do Jockey-Club resolveu o
se-guinlc:

multar o jockey Aurclio Olmos cm
i_o$ooo e confirjuar as multas impostas
pelo "stater";

suspender por uma corrida o jockcy
aprendiz T. «Koclia, que dirigiu Envcr•i'acliá;

chamar á sccrelaria os jockcys Fábio
Zabala c Marcellino, que montaram
Flecha c Delpliim, no "Grande Premio

. Criterium.
Cuido Spanp, no "Clássico -Espe-

rança", e Argentino, no parco "São
Francisco Xavier, serão montados polo
jockey Domingos Ferreira.

KamçeTioii, quc na corrida dc do-
mingo tillimo ficou parado, cra consi-
dòrado como uma das ".orcas" no pa-reo, ipoi. _ seu trabalho fora cxcellente,
tendo lialido Nyon por dois corpos.

Nyon, no referido parco, tirou o sc-
Blindo íopar.

—- O jockcy Martin Michacls será o
piloto do cavallo Tíspafia no pareô "São
Francisco Xavier", da corrida dc do-
mingo no Jiippodromo Fluminense.

FOOTBALL
l'M.\ MBI VOTADA SEM O DEVI-

DO 1NTKRHEQNO VARA UVA
AITI.ICAOAO
NSo - novidade para ningitciii estar cm

plena execução ,. lei dí-. amadorismo e ss*
-CcçfiQj approvada pela assembléa especial
dn I,i_a i.\_ctro|iolitana, em sua primeira_,....ão. Foi *._¦] o empenho dos membro**
ila reunião, quc ia tratar «Ios novos esta-
lutos, que císa lei fosse posta cm immc*
«liai» vifc'01. quc, 11.1 anciã dc vcl-a instai-
títntamente applicada, csqucccram-se dc quco campeonato ia começar d.ili o menos tle
t-eíe dias, e que os oxígencías que convic-! . ram cm f.._tír exigcnçin_ náo pod'am s-*r,
/íos c3l.Utitos, att cp di das, senfio uo prazo'i.iuimo dc Iriiita dias! Tal é o prazo cm

quc deve figurar os nonica doa jogadores
. ,1103 registros da Metropolitana, para quc

¦possam tomar parte no cainiiccvialo. Não
iú*-!tendemos áiu.lysar a !ci votada, cm suaCíscnrin — sobre sc é acceitnvcl ou incom-
jwtivcl com o meio sportívo; sc levanta
011 não o nível moral do amadorismo. Sn*
Alentemos o disparate dc sc declarar of ít-'• cíahnentc a um club filiado quc elle pódc

[jogar com os sócios cm tac_ condições, para.lepoia dizer-lhe., á ultima hora, sem lhe
dar tempo para mais nada, que elle não' 
jpúde usar mais desse, elementos,, cujo usolhe havia sido assegurado precedei, te monte.¦Quaci as consequcncias dessa precipita-
ção ?

():i .i lei adontada í uli! e, a**i:n sendo,
11..0 eslá sc/nío po.ta em execução, por-*|u- os quadros que, se dizia, eram attin-

t «idos por cila, continuam a jogar com os
! 'oucsmi.simos componentes de o_iir'ora. ou

_ itiulil, pela razão d-: não ter lido a me-"ioi- nralicabilidado 110 «udo sportívo cm
-ju_. deve actuar.

A nós, çiucr-nos parecer que o tão ía-
lada disposição está para a I.íga como a
-lei do sorteia militar para o iio.so pa
l-'..cil fui adaptai-as, uma c outra, seio pie-
_>arar o espirito do. attingidos, «das collc-'«¦fividatles qnc iam soffrcr a sua interven
Oilo, nara cilas. A «íucstão dc excoutal.s
c que sc tornou difficil.

c\ bruscra transição creada pela assembléa
í-spe-ijl da nossa mal» olta <i„crc;'iiação dc
_-f.i_.ts terrestres não teria produzido a «ião
execução «lc uma lei ouc cila mandou etc-
catar sem a mínima der. ora?

DIA RELIGIOSO
V. Confraria des Martyres _>, Concedo

Garcia e S. Jorge, — Na egreja desta \ c-
«cravei Confraria. 5 rua da .Alfândega,

¦ conto da praça <_ Republica, 110 dia 19
do corrente, será celebrada, Ss . horas,
lima missa, pelo padre Nicoliio Navasich em
louvor ao glorioso martyr sold-ido, Santa
_5xpedito, defensor da fc christã.

ii acto religioso terá acompanhamento «te
liarinoiiium c cânticos sacro., sõb „ d-irccçio
do professor Victorino dos Santos.

d.Fpcra-se quc o.i fie... devotos dos roí-
. Ingrosn martyr Santo 'Expedito comparcçain

j'..ra e. iiudòv solcntiidadc desss neto reli*
ííÍO"0.

A s.isfa-s Imagem «lo .lotioso «nartyr
_S. Jorge continuará exposta ate o dia _ _..
«lo 

'corrente, 
cm que liavcrá ut:.a missa

em intenção á pan.
.,___r.a ? «a» *# *-**-*' '

..'A{II;I.1)AI)1. UVIUi _«_
lüllilíIXO

Anemia
Tuberculose

Escrofula
lão males que neceuitam
de poderosa nutrição do or-
g.ni.mo como base princi-
pai de curativo. O exito da
Emidaio de Seott em taes
casos tem sido comprovado
por centenares de médicos
e milhares de curados.

Cuida. -_><>l_r
êemprt a legitima

EMULSÃOdeSCOTT
_« Oito de Fígado de Bacalhde

com Hypophorphxto».

Sociaes

tio bnelutre-

São chnrclatidos
i_ du cor-

íjouiilüo
lundus

convidados os .
para uma reunião, ntnaiihã,
rente, ús 2 horas da tarde.

O.tfn» íío dia —- liscoüia de liontc-
iiaRi-ns, commissões «lc quadro c festa?

Kss.i reunião sc realizar, com qual
nt-e-r numero «k bácliarelandos jire-
seu t CS,

i«*_*t3-«->.«i_p n«>-s*-<-»-  — -— *—¦

NA SANTA GASA

A movto do uu» disco-
lllllMlldO

.\ 1,1 do coirente, deu cnlrada na
Santa Casa un» indivíduo que- fiYt cn-
conlriitlo caido tia rua da Misericórdia,
.'iprescntarnlo um profundo ferimento
ua cabeça.

['ara esse homem, quando o encontra-
ram, foi chamada n Assisi-Ucia c, sen-
elo levado para o 1'osto, não .pódc pres-
tar declarações, .pois quo o tett estado,
tão litaic qtie cra, uão lhe permittiu
ítilar.

Uni estado comatoso, foi mandado
para a Santa Casa, depois de receber
us curativos r.a Assistência,

Hontem, esse indivíduo, quc trajava
pobremente c apparcutava ter uns 50
annos, veiu a lalleccr, não sendo pos-
sivcl cslabclcccr-l-lic a identidade.

Se-,; cadáver foi para o Necrotério.
._ —a a «.a o ¦».

A Villa Proletária conflagrada
Mura i-.a Villa Proletária o eonduetor

>'.e Irem Jorge Cavalcanli de J_:.rrc.
Agrícola,

.lor:.'o ic? umas bcmfeitorias 110 predio
cm (•!..' reitde t. desejava agora in-
utili.al-..s.

üppo/.-sc a i.s.p Antônio Victorino,
administrador da Villa.

Jorge o Antônio tiveram, então, por
esse motivo, unia séria altercação.

Jorge, qnc c por demais violento,
.,nando a discttSíí.o tomou maior vulto,
invadiu o escriptorio da administra.ão,
«•uerenilo aggrenir o sr, .«"iciorino. A
i-ío, porém, sc oppiizcram o- auxiliarcs
deste, srs. Mclcliiadcs Atisú.i c Pinto
Machado._

A policia «Ui 23° districlo foi avisada
(. coii-oarcccu r.o local, sendo mal rc-
CL-bitin c ató dcsacatadti for Agricola,
i:ue foi levado preso.

**m^h*t>*9,^**>^mm ¦
•PASSOU l-KliTO 1»0S VA
:______> |

J.| levou um tiro uu
brntto

liontem á tarde, os malandros AH-
pio José Dias e Bernardo Monteiro ti-
v.r.ui uma forlo discussão, na rua
conde dc Nicthcroy.

-Monteiro estava armado de • um rc-
volve- c fez quatro disparos conlra Ali-
pio. s.fiii que uma bala sò o ailingisse.

X. oceasião passava por peito dos
deis ..i\V'.'.v_ d. Maria Alexandrina.' 'l*:na das balas de quc escapou Alipio
foi attingir essa senhora em um dos
-ra. s.

D. uMaria foi soecornda pela As;;s-
tencia c mandada depois fará sua re-
sidencia.

O criminoso fugiu. A polieia do iS",
-pori-ti-, poz-se a campo e prendeu-o u;u
pouco mais Urde.

_.*..S-l_-TO H1-T01UCO VLV-
__IN1.NS_

A posse da nova directoria
A historia de Nictheroy
.Esttvc reunido .ante-hontem, o 'í-tv-

stituto Histórico c Geographico Flu-
minense, para dar posse a nova dire-
ctoria elcila em sessão de 9 dc abril

c tratar ainda de vários assumplos,
entre 03 quacs merece especial refe-
rencia o que se relaciona com a his-
toria dc Nicthcroy.

Dos membros da nova directoria só-
mente deixaram dc tomar posse o pre-
sidente dr. Simoens da Silva, quc está
cm viagem, e o thesoureiro, d. Luiz
Yparrngui-nre, por motivo de doença.

A sessão foi presidida pelo dr. Tei-
xeira l.citc, vice-prcsidcnle «m exer-
cicio. Depois de empossada n nova di-
rccloria. falaram agradecendo a ciei-

io o fazendo referencias aos Iraba-
lhos respectivos os srs. padre llcnri-
que Magalhães, Vieira da Kocli.i, Jo-
natlias Botelho, Ricardo llarbosa c
I.uiz Palmier, orador, bibliothccario e
secretarias reerm-empoísados.

Depois -de lido todo o volumoso cx-
pediente c a lista dc livros recebidos
durante o me:, foi dada a palavra ao
dr, Scrna Pinto, que falou loilgamcn-
to sobre' a historia dc Nictheroy e so-
bre os trabalhos da conimissão nome..-
da para esse estudo, sendo resolvido
que a commissão venha a reunir-se no
dia 15 de junho, para distribuir pelos
seus membros os diversos .ctipilulos,
constantes da resenha bibliographica
apresenl.tda.

11'clos srs. Vieira da Rocha, Luiz
Palmier e Jonatlias llotclho, foram
propostos -para sócios efíectivDS os drs.
Alfredo Osório, Euripedcs Ribeiro,
Pereira Faustino c Cortes Junior, e
para sócios correspondentes os drs,
Antônio Aguiar e Vicente de Moraes.

Eslando marcada para o próximo
dia 20, a chegada do "Minas Geraes",
cm que viaja o dr. Simoens da Silva,
que uos listados Unidos como repre-
seiitantc do nosso governo, de varias
associações c do Instituto Fluminense,
desempenhou importante papel, foi no-
meada para receber a bordo e dar as
boas vindas ao presidente do Instituto,
uma commissão, composla .pelos drs.
Alencar Coimbra e I.uiz Palmier .
professor Vieira da Kocha.

Para dar parecei* sobre os trabalhos
recebidos dos drs. liasilio Magalhães c
Rcmigio de Iicllido, foi consumida
uma commissão dos drs. Serpa Pinto,
Jonalhas llotclho c major Ricardo Dar-
bosa.

"l.rsni .recebidos vários «locumenlos
relativos ao _ 5" Congresso de Gcogra-
piiia a reunir-se na Bahia de 7 a 15
de setembro c cuja commissão executi-
va acaba «le nomear delegado no Es-
tado do Rio o dr. Luiz Palmier, secre-
tario cerni do Instituto.

Além de varias pessoas estranhas,
estiveram presentes ;'t sessão os sócios
cffcctivos drs. Teixeira Leite, Serpa
Pinto, Alencar Coimbra, Raiuon Alon-
so e Luiz Palmier, professor Vieira da
Rocha, Joti.thas Botelho, Carlos Obcr-
laendcr, Agostinho Sampaio Pereira,
padre Henrique Magalhães e major Ri-
caído llarbosa.

O almirante Adelino Martins, não
podendo comparecer, telegrapltoti á
sccrelaria.

O dr. Américo Rodrigues, foi repre'-
sentado -pelo 2" secretario.

ASYLO ISABEL
A dirceioria do . Asylo Isabel, asso-

ci.iiido-sc ao regosijo da familia «lo dr.
Gil Diniz Goulart, por oceasião de seu
annivcrsario nátalicio, oceorrido no dia
14 do corrente, 'fez celebrar cm sua
capella unia missa em acção de graças,
officiaudo o director, monsenhor Ama-
dor lJucno de Panos, eom assistência
das associações e educandas do Asylo,
além dos .paremos c amigos desse pro-
teclor da instituição, a quem consagra
csttccial carinho, levando a dedicação
até a segurar o predio do Asylo 11a
Companhia Nacional de Seguro Mutua
Contra 1'ogo, e pagar o respectivo se-
gttro nas épocas legaes.'

I/iiuta a missa, monsenhor Amador
cumprimentou 0 dr. Gil, cm nome do
Asylo, ao quc, coniniovido, respondeu
o manifestado, assegurando a 'continua-
ção de sua generosa protecção. Visita*
ram os assistentes o Asylo, notando os
melhoramentos ultimamente feitos nos
recreios das meninas c o ctiibellezamcn-
lo da varanda onde se acham pintados:
o Vaticano eom a majestosa Basílica
dc S, Pedro, as egrejas de Bom Jesus
dn Trcmcmbé c Nossa Senhora f\i>parc-
cida, a gruta dc Nossa Senhora de
Lourdes c sua imponente Basílica.

— Houtem, na mesma capella, mon-
senhor Amador celebrou missa, ãs n
horas, pela viscoiulessa de Ouro Preto,
com assistência das professoras e edil-
caudas, conde de Affonso Celso, parcn-tes e amigos da fallccida, Terminado o
a_c'o religioso, fez o conde de Aífonso
Celso ao Asylo nm generoso donativo.

DAI AS INTIMAS
Fazem annos hoje:
A sra, d. Anna dc Castro Wcrncclí:

mlle. Maria Augusta dc Castro;
a sra. d. Judith Cruz» esposa <lo ma-

jor Raul Knnes da Cruz, funecionario da
Jt! 1. Central;

: _— o menino Daniel, f.llio do capitão Ahi*
lio Gomes Almeida Pinho, funecionario da
Caixa do Amortização;

a sra. d. Kmma Manpeoní
a meuine Yolnnda Borges Fortes, *r-

Um do major João Borges Furtes, 1° ajudau-
te do Arsenal dc Guerra;

mlle. Màgdalcna 1'yrrlin, {ilha do fal-
lecido c° osc ri p tura rio da Catxa dc Amotti*
zação Paulo íyrrhojta innocente Zoé. filhinha do £r. JoscCosta; cmpreffado no commercio; ,.o tenente Avelino André da Costa;

o capitão Wcnccslío 1'crreira Vinna,
funecionario dos Correios;

o sr. Silvino Kibciro (Ia Costa:
o Intelligente menino Waldyr, filho do

dr. Arislides Pereira da Silva, conhecido
clinico;

¦ — a sra, d. Acenda Augusta da Rocha,
esposa do capitão do Exercito Iíoíicrio Hi*
beiro da Kccha;

o sr. Francisco Scor_.o, estimado com-
nicrci.-i.tc desta capital; .

—- a (falante menina Maria, filha do dr.
Albino ànbriiiliú, residente cm Alliança, lis-
tado do Rio;

o interessante Nelson, fillio do sr,
Atílio Gomes A. de 1'inlio, funecionario do
Tliesouro Nacional:

—ji menina Stella, filha do sr. Marques
da Silveira, funecionario municipal;í.steve liontcin cm festas o lar dn sr.
Alfredo Pinto de Araujo Corrêa, chofe do
gabinete do inspector da Alfândega desta
cnottal, pela passagem do annivcrsario de
sua galante fiihinlia Alfrcdiiui.

CONTER l-XClÁs'
lteall_a.se, a ei «lo corrente, .ás 4 horas

da tarde, uo salão do '•Jornal do Com-
mercio", uma interessante confcrcnct-a do
dr. Alexandre de Albuquerque, cm bene*
ücio de uma senl.ora portUffueza que, cn*
coiUraudo-íSe gravcm*4»tc enferma, precisaretirar-íe para Portugal, e não tem rccür-
sos para o -Inzer.

O «intor d'"A Espada" escolheu para
thema da sua susrgestiva palestra literária:"Joanna d'Arc, heroina e Santa.">'.:

Na sédc do Curso Propedêutico, reali*
zou-se hontem, â noite, a conferência li lc-
raria da alumna senhorita Rosa Tcdcs.o,
que com expros.ao c facilidade dissertott
sobre .0 thcina "A educação da nuillicr
brasileira".

Xo dia 10, ás 4 horas da tarde,
Jorio Uarbosa fará, na Kscola Dran
unn cotilere-tieia sobre u thema: "U
tro".

o sr.
1.1'tien,

thea*

Rcnlt_a*so hoje a primeira conferência
dn serie promovida pela Associação Ura-
sileira dc Estudantes para o anno de toxCu

Será orador o professor Thcopldlo Tor*
res, da Academia Nacional dc Medicinai
duo í-ir.. "um estudo sobre a personalida*de do desembargador Lima Uniminond".

A conferência ser*, ás S ;|_ da noite, na
BibÜotlieca Nacional.

COXCIMíTOS 
"

An proxittto dia 8 dc junho, rcaliza*_ie,
no snlio do "Jornal do Commercio", um
grande festival litcrario-musicaí, sendo seus
organísadòrcis o sr. Laudelino Magalhães
e De f/trrigue de i?arÒ.

\:M,i festa será cm beneficio da viuva
de um poeta e empregado publico, tFazem parte da commissüo organisadòra
da festa, mmes. almirante I'inliq, niarc-
citai Pego, Abreu, dra. Ermelind;. de Vas-
concellos c mlle. -liaria Pejo.

VIAJANTES
Cliçgou liontem <lc ?. -Tanlo, cotn stin „•

milia, o sr. Philemon de Aguiar Uôtto,

ÂPAÇA PADIQé na rua UruguayanabAOA rAnld Hão tem filial, W, 601 e?0$
Ternos sob*medida dc tecidos dc pura lã, Jcilio no rigor da moda

NA PREFEITURA- ..

Foi extineta a conimissão
dos "Sapos"

O prefeito, ntlctidendo nos reiterados
.pedidos do chefe dc secção da 'Preíci-
tura, Manoel Miranda, resolveu dispen-
s..l-o da chefia da conimissão fiscaliza-
dor-a dos serviços munkipaes, e, bem as-
si:n; extinguir a *ncsnia conimuiissão,

lim consceiucncia deste acto, expediu
o sr. Álvaro Rodrigues; secretario do
prefeito, a seBuiatc circular aos agentes
da Prefeitura:"Attcndendo á exposição feita pelo che-
fe da eotiiinis.ão fiscnlizadorâ dos Serviços«Municipacs no fentido de. suspendendo ancção qnc llie foi dado desenvolver, con-íhr na continuidade da actu.-.l situação fls.cal, mantida d'ora avante peta exclusiva in-
tervenção . da vossa aiite.ri.lade, raatida oí*u\ prefeito communicar-vos qué, dandolioie por findos os trabalhos daquella coai-niissãe, o faz não só cotn a esperançade (iue so rcalize-.u os -ditos expressos pelomesmo clie-íe-, -mas ainda por llie sobrar acorteja de que liem compenetrado dos vós-sos deveres c disposto a cumpri) os conitodo o zelo c solicitude, não conpe-ntlrei-i
que se'dlsvirllicm os serviços de fiscaliza-
ção, hoje .perfeitamente uoranlizailos.

Assim sendo, renova o sr. prefeito nsrecommciidac.es que ji leve ensejo de _•ze-r-vos verbalmente, quando íoi de vossaapresentação c cliaina n vossa attenção liara
vi rigorosa execução das leis, posturas e
ordens cm vigor.

O que. de ordem do mesmo sr. prefeito,levo ao ' vosso couhccíracuto para os dc-
vidos eficitcs."

i » tm » _¦ .
A SSOCIAÇÃO SÍBDiCO-

CiRÜRGIOA

Iio.io unia

i rua Vinte e Quatro dc Maio.
ua cst.iç.o do Rocha, a sua 47a

l.onlizn-.so
ruuuli.0

•Esta associação scientiíica, reali
hoj-e-, as K horas da noi/e, eni suti se^c
social, '"¦¦¦ ...-
n. 64,
scísão orüinaria.

N'a primeira parle, será lieia n im-
portanto c .proveitosa coiuniiiiiicação do
dr. Andrade Heis, dc S. João (l'-l'I-l"ei,
sobre a vácçina .prevenliva da febre ty-
phoide.

Scguir-sc-A depois, a ordem do d'a,
quc consta do seguinte:

— Como provar e remediar a rtiptu-
ra Ho utero, cm trabalho do parlo;

II — Çolloidacs do cobre nos tu-
mores malignos;

III — Laço dc Motr.btirgo.

O DIA NAS ESCOLAS
(ESCOLA LIVICE OE' ODOXTOI,.-

GIA — l.euniraiii-sc os alumnos da a" se-
rie destu escola, aíim de fazerem a -elei*
ção da «on:tui.-são de quadro, sendo eleita
a sssúlntc; presidente, Üscar Fntctuoso; 1°
secretario, Nelson Magro; tlicsnureiro, \\_-
dcinar Vaz, -c fiscal, ír.iani 1'aria.

i«n»« » _" 
O XOVO EDIFÍCIO 1>A fa*

CUI/DADE PE MEDICIXA

A collocatãi» «ia TKMlra
fiinaniiiciilal

-Estive hontem na Secretaria do In-
terior. cm conferência com o sr. Carlos
Máximiliano, ministro do Interior, o
dr Alovsio de Castro, director da í-a-
cuidado'dc Medicina desta capital. _

Nesta conferência -tratou-se umea-
mente da construcção do novo edifício
d.quella Faculdade, ficando marcada a
scgimda-fcira próxima para a collocação
da pedra fiinelauu-nlal do mesmo cdifi-
cio, que será cunstruido na Praia Ver-
niellia.

A cerimonia terá a presença das altas
autoridades do Estado.¦¦

¦¦ , ' 
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Na Prefeitura
O sr. Azevedo Sodrí assignoli liontem

os scguiiltcs actos:
concedendo jubilação ás .professoras

cátlicdraticãs dd. Cuillicrmina von IIoo-
nhollz. Alexandrina Azevedo dos San-
Ios Silva c Eugenia Cardoso dc Mene-
zes Patina; concedendo licenças: de 90
dias. á professora adjunta de 2" classe.
Gi-ziclla de Barccllos Pinheiro; e de
seis mezes, cm íirorogação, á professora
adjunta dc _' classe, Laura da _ilta
Mau!. «

 ..¦«> ili
Oli FACIO íiK.VVE

Com a t_ircctò»'ia tli»
OáiilároU*»»

A propósito da noticia hontem pu-
liliçada sob o titulo acima, pedenC- o
mestre da barca Martim Affonso, da
Cantai', ira, declaremos ser inexaclo
«pie, na viagem das ti..(o da noite, es-
tivesse aquella embarcação entregue a
tres indivjdüos que, c:u estado dc er.-.-
briagüez, ti finernm dar voltas o revira-
voltas pela bahia, com graves riscos
para os .passageiros,

«Segúnd- nos a [firmou o mestre, tal
facto não se tlcu, sendo a noticia des-
tituida de qualquer fundamento.

(Embarcou liontem eom destino
sr. iMlanocl dc í.iuu Casiro,

a Ca-mi

Partiu hr,*itein para o i\.r..u'i o sr. redro
lfonseca, estimado industriai naquelle l;.*
tado.

:-í
Tomaram aposentos liontem no «lloíel Çlq-bj as seguV-tes pessoas: Vicente Judicci

Kernando C. Lisboa, Alfredo S. Spinelli,
Jayme Oomide, Sebas'£ão Josc Martin*;,
í.ahir.no de Aquino, Dtmp íloprc e senhora,
Sebastião Koelm, Adlierb.il Xavier, dr. João
da Costa Dia., coronel Francisco Gomes
rinlieiro. Charles Siavrlt. Sanl .M.ip.lliães,
Anclio Vasqucs, Antônio Gomes Cintra,
.lo-é Reis, Francisco T. lliííer, José 1?. Pe-
rcir.n, Ali rodo (íomes Magncio, Arminio
Kosa, iKrncsto de Arcvedo Coutinlio. An*
tonio Sá c Ambrosio Vieira.

«Km trr.-slto para os Estados Unidos, cs-
teve- I10ntc.11 nesta capital t, sr. Ilelirj'
J. Patícn, presidente da Sociedade dc Gco*
graplila dc Chicago,

O sr. llcnry Patícn visitou 'hontem a
Sociedade dc Gcographía du lim dc Ja*
neiro.

t': :'.• :':
MISSAS

Rczott-se hontem, r.a egreja da Candeia*
ria, íi missa de __ti!lia dia por a«!iiia do an-
tii-i. «ucíjociantc sr. Francisco _Joã*5 de Car*
vatho, pae do c_y.hecÍdo negociante de «ossa
praça tr. -ltotiJe Augusto Coclliu de Car-
valho.

A esse
soas.

acto coraparec. txn muita 9

Saúde do Gâbello
rEOOS CL^.liBRKS rREP.VKADOSYXV EM.INKNTE ESPECIALISTA

MME. Si:i.,D.. POTOCKA 
O TO-ICO _. 0. de Mme. Seldaí

Polockn, para o cabcllo oleoso, c. iniií
medicamento enérgico, com uni activoa
a delicioso aroma. Destruo a caspa es
promove o crescimento do cabcllo.

¦
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A GUERRA Legislação para a Repartigão jPRIMEIRAS
dos Telegrapiios

A odysséa de uma chalupa
hollandeza

Londres, iC (A. H.) — O "Présae
Bureati" communicou aos jornaes a sc-
£iiinto interessante informação:"A chalupa dc pesca liollandez.. Saint
Nicolas, que depois dc ciíicó meies de ,.,,-.
ausência regressava a Ymuidcn, abai-' incnte sobre o Tclcgraplio. eomprclien-
rpoii ce .11 um navio dc guerra e, impôs-1 <j«'"'io tedos os serviços dclle _cpca-
ibilitada de seguir viagem por seus ' ""'"' ""

Precedido de vários "consid.randa"
justificativos, foi liontem apresentado,
no expediente da sessão da Cantar-, o
seüiiinte projecto:" O -Congresso Nacional decreta :

Art. i°. Fica suspensa a autorização
contida mo? art. ao, da lei n. 3.0S9, de
8 de janeiro, que fixa - despesa da
Republica para o corrente c-crciciô de
intcí. ató <|i_ sc legisle conveniente

[GASPA-.7--QÜE.DA
DO CABELLO?

lEMBRÁNQüEGI.
io.l..S MENTO

»

.0 -TO.NMCO N.-. 10. de Mine. Sclclft
Potocka, -para o cabello
liygicnico subslilulo das brílhrtiHinaa..n -«-), , \~irir\ /"ili n'ionifien, perfuma e amacia o cabello,! JL i.J_j\y\Jl_/i.'j {
dando-lhe tun permanente brilho, 9
nmem-mmr,:rjl^mym^tg*aQl**W-__[-B____-_l*C--«__-_BI_Bg_____ mWÊHSmt III[¦¦llllII .IP II IF*_1 (MBBBBMMH

A' venda nas Casos Bazin, Fazendas Preta"; A* E-eposição, Kamos tío-
brinlio et C, — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA - C.

smiimmsBi&iWm^mmEmnEmmmm

os viioiKxos coxn;..-
li.\.\l»t)S

meias

Os

FAIiTd-.Cl.MllNTOS
I*or motivo do fallecimento d«.» seu vene-

rando pae, o coronel Francisco Ribeiro da
Silva, o dr. Horacio Ribeiro da Silva, _-
rente d_ Caixa Econoailca de'5ta capital,
ictn recebido innumeros tclcgranunas, car-
Ias c carlües dc condolências.

Fallcccu liontem, nesta capital, o sr.
Ignacio Ãranlia Meira dc Vasconcellos,
pae do capitão Antônio Aranha Meira de
V-SConccl-OS. Seu cntcrriamonto reali~i.i*se
hoje no cemitério dc Inlmumaj saindo o
leretro da rua Ur. Zcfciino 11. 2S, Mcycr,
havendo bondes especiaes ate á uecropole,

___«»« mm-
MAIS IM "iai!H.\S-C'OI!I'LrS"

1'tii'i» «lois indivíduos
!i<H'iisuil(j_ do leno-
Cilllü

Ao sr. Uanl Martin?, juiz federal da
1° «ara, foi impetrada uma ord-iu de"habeas-corpus" em favor dc Antônio
Conrado e Paulo Rodrigues, que alie-
gani estar presos á disposição do clie-fe
dc policia desde o dia »_ ultimo i.or
suspeitas d-e lenociuio.

O juiz officioit ao chefe de ••olicia
afim de cine esclareça o caso, marcando
o julgamento para amanhã, ás 13 lioras.

C0II1H.11I1-S o
íU*l»r«.ii'ii<li<ltis

officiaes aduanei ros Augusto Or-
liz c I.uiz Conzaga ('-e- Urilo ..pprclieu-
deram hontem, dc alguns estivadores,
entre os armazéns 17 e iS do cáes do
Porto, varias dúzias d% eollarlnlios de
celluloidc c dc pares de meias de seda.

Auxiliou o official Ortiz, o guarda
da policia do Porto, Carlos Reis.

-_¦ »-<&-»_"
PM ABAIXO iAS-lONA-0

An rlit*f(* i.c tiolicia
O sr. José Estevcs Peres, residente a

rua Ambrosina _ó, na Aldeia Campisla,
procurou honlcni o chefe, de policia, a
quem apresentou um _ aoab£6-as_»giMyltt!
frimddo poi* .|o hcgb:!antés que attes-
iam a sua condueta.

O sr. Peres diz-se nmcaçntlo pela po-
lieia local. O dr. .Aurelino Leal pro-
incitou providenciar.

me* •*>%***

MOVIMENTO OPEBAHiO
UNIÃO DOS OWICIAES l'!-; HAli-

BUIRÜ — .lista Unino realiza lujc .nina
assembliia p*_r,.l ordinária, para tratar dtr
diversos sssii 111 pios c da üprese.:itaç5o Uo
Ualancel-c do trimestre.

fede-üc b coniparecimento Jc todos os
asrocindos, .is SiJ_ horas da noite, na sc-
-reunia, .íi rua Sete dc Setembro' n. 31.
¦* -- imi-c-*»-*

ü ministro da Iv.zcn Ia autorizou a
abertura de concurso de 2" enlrancia
para emprcRos ele fazenda na Delegacia
riscai iio Thesouro 110 listado de Santa
Catliarina.

OS 1XTK0T)-CT0_._-S
JtOEDA IWI.S.V

l»ll

O ministro da Viação autorizou a
Companhia Paulista de .listradas de
terro n f.izcr ns modificações propôs-tas nos horários approvado.. e em vigor
nas linhas de concessão federal daquel-
Ia companhia,
¦—"**' *** <¦ «a» a —¦ —

ESMOLAS
Do sr. Álvaro Valle das Santos recebe-•mos a quafltia <le 5$ p.ira ser distribuída

pel-5 jiiVires soceorndos por c?t.-\ folha.
iir. recebemos do•Pelo registrado n.

.1. 1'. Oliveira, de- I.ii nto dc 1'.
o 111, »::

T^INOZ
Tônico

D05 NERVOS
NEURASTHENIA

fClAO MALITO
¦^TONICOOS 

ESTOMACO
DYSPEPSIA
EHXAQUSCA

TÔNICO
00 INTESTINO
EMTERITE
£M 1/cHiCL'i.O CALMAliTS

0£ MfLlSSfi-c-flNIZ

\_V-_j_T_l3_7

Foi coiHlcniiinilo 11111
O fr. Pires e Albuquerque, juiz da¦t™ vara federal, por sen;. 111..1 dc hon-

tem, conilctitiiou Altino de .onza Freire
a tres annos c quatro mezcs, Allino
íoi preso no dia 16 de laneiro, quando
na rua Seis, do Cáes do Porto, .lego-

cédulas falsas de cincoenta

NA ]'i;AIA I»0 KTJSSJaiJ»

Suicídio ou morle 11a-
1 t.i-.il „

Em sua residência á prntn do Rüssell
it. <|. fallcccu hontem o dentista Ecr-
nardinc Gomes de Paula Kastos, de na-
cionalidade portugueza, casado e coni
.(_ annos dc edade. O seu óbito foi
conimunicatlo á policia, porque se pçc-
sunic que o sr. Ilastos sc tenha sitiei-
dado, devido a varias tentativas e" niais
ao facto dc U-r sido encontrado um
frasco contendo sublimado. Sua esposa
não acredita 110 suici-dio, mas a policia
do 6" districlo achou prudente rSnuisi-
tar u:ü medico legisla para a verifica-
ção do óbito.

NOTICIAS DU ALAGOAS

TIII5S0UBO NACIONAL

Os cmlitos hontçii» con-
cedlilos

A Dirceioria da Despesa do The-
SQi.ro Nacional concedeu llòntcm os sc-
guintes créditos:¦ De 100:000$, á Delegacia Piscai, no
Rio Grande do Norte, para ficar a
<li.po_-ic.io do cngerihciro**ch,cfe <to 2°
districto da lnspcctoria de Obras con-
Ira as Scccas, para occorrer ao paga-
inento dc despesas com o pessoal e
inilleria-1 relativo ao anno dc 1015;

l.e _:S_e;S.Go, á Delegacia da Pa-
ràliyba, rara paaamchto de addidos da
Inspecloria Federal de Portos, Uios c
Cauacs, relativo aos mezes de janeiro
a marro do corrente anuo; c

De 2 :G..|S. 00, á Delegacia de Matto
Grosso, para pagamento de pensão a
d. Cccinia Teixeira Guimarães,

NA ALFÂNDEGA

0 leilão «li*
zcm 17 do Cá

liojc
PorNo arm

haverá, hoje, ao meio dia, leilão dc mer
càdorias caidas cm commisso, havendo
'ciHrc outras -cimento cm pó, saponaccos,
¦peças de. ferro, vidros para vidraças,
papel para impressão, brinquedos, livros! Inglaterra e da Suissa

próprios meios, acccitoti o reboque de
uni lorpcdciro allemão que a levou ató
no porto de Cuxhavcn. Ahi, 03 alie-
mães despojaram a chalupa dc tudo
quant. liai ia a bordo e quc era possivel
levar — notadainentc mantinieutos e
instrumentos dc navegação — retiraram
dc bordo todas as peças «le cobre exis-
tentes e stt!istiiui...m-n'as por outras dc
ferro, e obrigaram o navio a pagar
salários elevadíssimos aos indivíduos
quc tinham íeiio serviço de vigia a
bordo da 5ciitf Nicolas.

A chalupa teve ainda qttc pagar ao
governo allemão oitenta mil marcos para
cobrir o preço do salvanicnto.

Não ha cm Ymuidcn memória de_ se
ter visto um governo estrangeiro exigir
tão avultada indemnização pelo salva-
mento de um navio de pesca ea» risco
de perder-sc." «ü

Charutos VII.IKA DF. _it_.__0
os meHtores

GIC-V-
li!

A situação na Irlanda
Londres, i(í (A. A.1 — Continuou

hoje, 110 Tribunal da Bo»v Slrcct, o j»»l-
ganie-nto do agitador iu.tcz Roggcr Ca-
senient, um dos chefes do ultimo movi-
mento revolucionário abortado na Jr-
landa.

Dopuzeram perante o juiz competente
as .primeiras testemunhas arroladas 110
processo.

Descoberta de um "com-

plot" em Constantinopla
Paris, 16 (A. A.) — Noticias aqui

ree*cbidas de Salonica dizem saber-se ali
com toda segurança que, cm Consta*.-
tinopla, foi descoberto um compht ««ara
dyiiainitar a casa dc residência do rc-
nora! allcmln l.inian von Sanders, ten-
do as autoridade5 noliciacs cffcctuado
diversas prisões dc pessoas implicadas
110 movimento. *-':
A Turquia pede reforços á

Allemanha
Nova York, ifi (A. A.) — Em seu

j numero dc hoje, o "New York Sun"
. publica uni telegramma de seu corres-

pendente .especial na Turquia dizendo
que o general Envcr Pacbá solicitou do

I kaiser, «por intermédio do chefe da mis-
são alleinã em Constantinopla, reforços

1 immcdiatos, afim dc impedir o formida-
i v(l avanço dos russos sobre Bagdad,

pois as forças otlomanas são iusnfíi-
cientes .para as massas moscovitas, mui-
to princinalmcntc porque têm de fazer
frente ás tropas expedicionárias inglo-
zas.

COSTUM-SCHIC?...

LaMaison Nouvelle
O, UFA GONÇALVES DIAS, 9

Um districto syrio procla-
ma sua autonomia

Ainí, 16 (A. A.) —• Novas informa-
ções du Salonica dizem quc os habitan-
tes do districto dc Ilaneau, na Syria;
se sublcvaram, proclamando a autono-
mia.

¦Segundo ainda essas noticias, houve
varias mortes c ferimentos, por isso
que unia parcclla. que ficou íicl á lega-
lidade. resolveu intervir 110 movi incuto,
travaudo-se um grande conflicto.

Os austríacos não resistem
mais em Roveretto

.. Nova Foi*,. 16 (A. A.) — Ainda o
¦'New-Yorl- Sun" annuncia hoje que os
austríacos evacuaram as suas posições
avançadas cm Rovcrclto, -por não pode-
rem mais resistir á enorme fuzilaria
italiana, cujos .prejuízos são cplossaes,
destruindo as -principaes obras dc de-
fesa.

Mais adeante, acereseenia ^ o órgão
ncvryorkino que o.s civis, obrigados pe-
Ias autoridades que vem impossivcl a
defesa, evacuaram as povoações do
Üdige.

Chanilos YII.ll.A DE MELLO
os mclliopos

IIFiniANITOS
*

O preco dos viveres
Londres, ifi" (A. II.) — O "Board

of Trade" publica hoje 110 órgão oíti-
ciai interessantes estatislicas sobre os
preços dos viveres entre as classes ope-
rarias da Allemanha, da Áustria^ da

Os seguintes

dentes e connc.os.
Art. 2 . Fica Tcsalvada ,10 executivo

a faculdade «le agir iios Casos o.í.r-
rentes como for dc .irciio, segundo ii
legislação anterior ã aclual ki tia Des-
pesa.

Aft, 3". Rcvogam-se as disposições
cni_ íontrario.

Sala das scssõüs, 16 «Jt maio de
íoifi. •— Evaristo do AmaraV

«Por falta de numero na ordeni do
dia, deixou esse projecto de ser julga-do objecto de deliberação, o quc sí
verificará, provavelmente, na sessão de
hoje.

 ¦ __¦» »#•__
UM INCENBIO

Um armazém de iseccòs e
molhados devorado

pelo fogo
Pouco antes dc tt lioras da noite, a

noticia de uni grande incêndio alarmou
a rua Tliomaz Rabello, O fogo irrom-
•pera com violência inaudita do prediode um único pavimento, dc *». 3.1, ar-
niazeni de seccos c molhados, da firma
JV. Souza ««. C, eomposta dos srs.
Walfredo de Souza c Manoel Cruz.

O aviso dc incêndio foi prompíamen-
lo .r.-iismiítido ao posto de Bombeiros
de Oeste e á policia do «. districlo.
Os bombeiros acudiram promptamente
e iniciaram o ataque ao fogo, quo, apo-
zar do.s esforços empregados, tudo dc-
voroti,

O anuazem fecliára-sc ás o lioras da
noite. N«'!lc costumava pernoitar o cm-
pregado dc nome llortencio Lima, quesairá pouco antes, deixando ali o sócio
Manoel Cruz e outro empregado de
liOme Alberto Souza. Estes se achavam
uo interior do armazem quando irrom-
peu o incêndio. Dizem elles que. ouvi-
ram uma explosão dc um grando barril
dc álcool, sem quc saibam explicar
como, c cm seguida o incêndio, que se
alastrou de maneira vertiginosa.

O fogo, que teve inicio ás 10 l\z,
só á meia-noite estava c-lineto.

Os .prejuízos da firma foram lotaes.
O negocio estava seguro cm as contos
na Companliia Auglo Sul-Americana.

A policia deteve para averiguações o
soeio Manoel 'Cruz e o empregado Al-
berto Souza.

_»'a»M

De Porlugal
Lisboa, 16 — (A. A.) — Fallcceti rc-

pentinaiiteiite, quando regia sua cathe-
dra na respectiva Faculdade, o dr.
Francisco Martins, professor da Uni-
versiilade de Coimbra.

Lisboa, ifi — (A. A.) —0 Parlamen-
lo autorizou o governo a contrair os
empréstimos internos ou externos quc
venham a ser necessários pera cohcrtu-
ra das despesas com a gu.rra cm quc
está empenhada a Republica.

Lisboa, 16 — (A. A.) — Em seu nu-
mero dc hoje, o jornal O Mundo com-
incuta as noticias espalhadas sobre rc-
volução cm Portugal, dizendo que essas
noticias só podiam ter sido "fabrica-
das" cm Berlim, onde foram primeira-
mente publicadas.

Depois dc varias eonsidcraçõe?, ter-
mina O Mundo dizendo que em toda a'Republica reitia a mais absoluta calma,
estando todos os ânimos perfeitamente
accordes na defesa dos interesses da
pátria .ommiim.

_«>»»__
OS NAVIOS AT_L.-__._S

O que o .Chile pretende
Santiago, zC> — (A. A.) —, A chan-

ccllaria das Relações 'Exteriores telegra-
pliou ,.0 ministro chileno em Londres,
dando-lhe instrucções sobre o arrenda-
nicnto dos tres vapores que o governo
imperial nllcmão concedeu ao Chile,
aguardando-se com viva anciedade o rc-
sultado das negociações cntaboladas
com as nações da '"Emente".

impressos, -pannos para limpar nictacs
despertadores.

viava onze

O ma do lixo
urbano

GRANADO _ C.
i____ «..«¦» » om

-EN-l.AL DO ltll.lSIl'

COttCUl'SO

ae mirço, 14.

cante;
A's 10 horas «Ia

para iivatl-
de confercuto

nianliã do dia 18
do corrente serão chamados á prova
cral os seguimos candidatos: Antenor
Minervino dos Santos, Dionysio de Sau-
ta Rosa Mendes Junior. Eugênio Etiely-
des de Vasconcellos, Enrico Pinto Ri-
beiro, Evangciino Caetano Hugo dc
Oliveira, Fausto Marques da Silva Fi-
lho, F___c_.no Maisoncltc, Felicio Ko-
l-crto.

Turma supplementar — Fernando
Coelho, Fernando «le Carvalho Miranda,
Fernando da Koc'.'..', Soai es.

Na rliL-ide de Ribeirão Prelo. F.slado
de .São «Paulo, procedeu-se 1tntt.-l1nn.c111,
com optimo resultado, á experiência ot-
ficial da machina que o sr. João An-
tonio dc Almeida Conzaga, representai!-
le da "The Patcnt Lightning Crusher
Com.any, Limited", fez instalíar na-
quella cidade pata reducção do lixo ur-
bano cm adubo.

A experiência, que foi _ realizada na
presença do director de Saude elo lis-
tado, prefeito local e de outras cidades
vizinhas, ale-ni de grande numero dc
pessoas gradas, causou magnífica im-
pressão.

XA Ad-H 1 i.nií.v

r«u'lii»'ias fisslgntiilns jielo
miiiistru

O ministro da Agricultura assignou
as seguintes porta;ias: designando o
consereador addido da autiga Escola
..Süpcrio-r dc Agri^-t-tira* Carlos de
Freitas I.itna, o conservador addido
Clodoaldo Pereira Devoto, os conscr-
vadores c inspectores de altmtnos da
extineta Kscola de Agricultura annexa
ao Posto de Pinheiro, Eduardo de Sou-
za Pereira e Gotr.idi de Abreu, o mes-
ire du oííicina de trabalhos dc ferro
Carlos de Noronha, o mestre da offi-
cina de trabalhos tle madeira, cxtincla
Kscola -Je Pinheiro, o bedel, addido, da

niiga Kscola Superior Theodoro Eu-
tenio Horta, o cscripturario-bibliothe-
cario «ti extineta Escola dc Pinheiro,
Mario Justiiiiano Quhitão, c o pharma-
ecutico, addido, da antiga Escola Su-
:>crior, Annibal Thompson Estevcs,
para servirem todas na líscola Supc-
rior de Agricultura e Medicina Vetcri-
iuitia dc Pinheiro; tornando *.t:,.i citei-
to o acto (pie declarou addido o escri-
pturario bibliotllccario Mario Jtistinia-
no Quintão; designando o pharraaceu-
tico ailtitilo da antiga Escola de Pi-
nheiro Arthur de Oliveira Ramos, rara
servir ha Hospedaria de Immigrantes
da Ilha das Flores: considerando ad-
dido ,0 pltarmaccuttco Arthur de Oli-
veira Ramos- ..j_— ..—_

Maceió, ifi (A. A.) -- Cou a pr.*-
sença de selecto auditório, realizou-se
110 IiislilutoArchcologico e Gcographico
Aiagoano, 11111,1 sessão soleune comine-
moraliva da data de 13 de Maio. O ora-
dor official do Iust'tuto dissertou sobre
o thema: "0 escravo encontrou 11111
amigo em Alagoas", sendo muilo applau-1
dido. j

Maceió, ifi (A, A.1 — Continuam a
apparecer alguns casos dc varioia, ncsla
capiial, lendo a Repartição de llysieiie
tomado promptas pro. idencias.

Maceió, 16 (A. A.) — 0 Congresso
estadual autorizou o governador a rc-
ceber, se-m mulla, ito prazo de sessenta
dias, 03 impostos atrazados, cm todo o
Estado e supprimiu cs cargos de con-
sultor jurídico c chefe de policia, des-
tinaudo as respectivas verbas ao paga-
mento da divida flucluanle, junlaiucnle
con outras consignadas no orçamento
para o mesmo fim,
*¦¦ —* ' "¦»*"T1 m*W *JB>-***»'3iI-—" ¦ " •' " - —

RHUM

VIDA

EM

TERRA & MAR
üritítiilu Polioiul

Serviço paru liojc:
Superior «le «lia, capilão Itcncdicío Fer-

reira dc Assampçâo,
Ofiicial de dia á Urigada, alferes 1

Octaciatto de Suat^.nnn.'MttÜoo de dia no hospital, temente dr.
Joáo da Cm;: .-\'..re-.i.

Interno dc dia* alferes honorário Josc
Thcofílnlo Marques,

1 )ia á pliaruiaeia. teriente pliarrnaccnticaFclipiic Figueiredo l.citc c pratico Arnaldo
C*ríco dos Santos.

Inspecçiiò do sande, tnaior sraihiado dr.
Aníetiio Ferreira .le Veiosco -Me.lvia, Icneu-
tes drs. Julio Míraíwau dc 'Azevedo Soares
e João via Cruz Abreu.

Dia no gabinete odoníologfço, teiicníeden-
tista Clodtwnir Cecüiano vio CftrvaUto
Duarte.•Musica de promptidão, .-.teia banda da
Brisa Ja.

Auxiliar do official -,i_ dia á Brigada,
sargento «Luiz Taes Carreto,

Rondam; v.o .)° districto. lencníe Tírarrto
do So:ir.i Reis; as patrulhas, tcnenie Cea*•txíio de Andrade Gardel e alteres João
liaptist.i da Silva Prado; r.s ki0 e :>u° eli_tri-

j cfos, dl-cre. Luiz d.i Silva Cordeiro, c na
[ Saude, a-lfercs Roque Jo-c da Costa.

l"Mmp:K15o! r.a cavallaria, alferes Alct-
.. ds rMcira ti'.r,a, c no i° hatallwo de
fantena, oliercs Pedro l.opcs de Aze*

DE
Ernesto Souza
Com Iodo,Glyce-
rinuellypoplios-
pliitos dc Cálcio

e Sódio
Tralamontocer-

io das Dron-
chilos, Asllima,

yinRHQ Tuberculusov l U rlU _>pulmonar, r.mlii-
iismo.

TONICÕTOJ)BRÜSO
(,i:.\\.VI»0&í*..-1" iio Muito 1-1

-__*rrja_rT»*'Jiu;-*7__n^
~***o$~Q*-^B)~'Çm&!m*i" . ..——

Um peixeiro ferido a faca
A lancha da Policia Maritimn apa-

nliou liontem na praia das Flexciras,
em raqueta, ferido á .faca nas costas, o
peixeiro Joaquim José Gonçalves, bran-
co, dc _:!. annos e a!i residente, remo-
vendo-o para a (Santa Casa em estado
grave. O ferido só pôde dizer qtic^ o
seu aggressor feira o sou companheiro
José Maria Sintas, que sc evadiu.

1 « m» » m»

"-10CONDA", NÒ Al*0i.l.0
A companhia Rotoli-Billoro, como fora

aimunciado, niudõu liontem seus reu.,-
tes pnra o popular theatro da rua «bi
I.avradio, «• brindou os seus freqüenta-
dores eom a n.io i.ienos popular (lio-
conda, do niallogrado Poucliielli, um
obscuro rtgcitte de banda municilial,
levado ao alto .posto dc mestre de con-
tra-.pont(i do Const-rvalorio de Milão,
com escala pelo Scala, que lhe abriu,
coiii Gioconda, a-s portas oa cci-.-bridadi.

A mudança dc theatro, bem que im-
por-tassC etu -mudança <le nmbieme, não
veiu .ipoucar o tucrilo «bi companhia,
pois o Apollo, embora dc data ainda
moderna, conserva já valiosia» Iradi-
cções dc arte. I,á cslivc.rtun cantores de
nome consagrado, de -par com estreai»-
tes que -hoje 011(1,1111 .pelo galorim da
fama. 'Se »mi Titta Ruffo uaquelle
palco tiát» fiisõii, em compensação Ci-
rino, Ardito Viglioni-Borglicse e outros
ninitos ainda nos inícios da sita car-
rcira, ganharam esporas dc CtivalU-ro. e
desfrutam boje merecida notoriedade.

•Ü3 artistas da companhia Dillori cau-
taram a Giaconda- com o mesmo louva-
vcl tm-penho que o noticiário thcatral
tem registrado na {irinu-ira série de
récitãã do í.yrico,

A ira. Baldini, que depois do Tro-
ve.ior não mais se havia exhibido a
publico, confirmou, na protagonista d;«
peça de Poiichielli, a magnífica impres-
são que causara na estréa, ca-nlanuo e
dramatizando a personagem com o ati-
lamento dc quem domina a scena c eo-
nliece bem a fundo a arlc do canto.

A sra. Riua Alessio, com o seu por-
le aristocrático, bem manteve a linha
das grandes damas, venezianas, e com
a sua linda o expressiva voz, matizou
o seu canto com a embriague;: dc uma
paixão culposa,

O tenor Bergamasclil foi o üiizo
como sc conviiiha ao adorador de Lati-
ra: arrebatado, insoffrido c extrema-
íncnic dedicado, o que muilo.contribuiu
para o devido relevo de muitos lances
melódicos, jielo comnuuu doa tenores,
descuidados, A ária do 2° acto, linda-
incute phraseada, terminou em si bcmol
de -felicíssima emissão, quc ^ despertou
na platéa verdadeiro cntlittsiasmó,

O «barytono .Marturano compoí o
Barnaba com .pontos do Bcmclliança
com Yago o Mepliistophelc. Actor con-
sumniado e cantor fino, Mellochi foi
ouvido com evidente agrado c applau-
dido sem favor, especialmente no Mo-
nologo c na Barcarola.

O baixo Mellochi encheu a sala co.n
as poderosas notas de seu órgão vocal,
Salienitando-se na scena do 3" acto,
Ombre di mia prosapia. que habitual-
íncnlo passa despercebida...

A srn. Fabrctli, na cega, completou
o equilíbrio do conjunto.

A orchestra, cm recinto mais adeqita-
do ao .numero de professores, fez hon-
ra ao maestro De Angelis,

O
"DE CAPOTE E LENÇO*.

NO RECKEIO
Mudando «le tlieatro, a companhias Unas

reformou o cartaz, aniiunciaudo para a noi-
te dc hontem a primeira representação da
revista "De capote c lenço", peça já mui*
to conhecida da nossa platéa, c que mar-
cen uma época de suecesso quando cxhl-
bida durante a .primeira estada da compa.
nhia Unas, nesta capital,

O publico cslaví ancio-0 pela represen-
títçSo dessa revista. Tendo deixado a coui-
par.hía o aclor -Nascimento Fernandes, quc
fazia um "Cubo Elj-sio" divcrlidisiiuio, não
fazendo r.-.ais parte do elenco o actriz Ea-
phaelat Fons e oulros artistas que agrada*
rara sobremaneira, havia uata Brande curió-
sidade pcías substituições.

A noiic de hontem, ea melhor > reprise
"Do .Capote e lenço", serviu para deixar
em -evidencia que Nascimento Fernandes,
no alludida papel tem uma creação. Joa-
quim Trata nãg pôde modificar-se «le n-.a-
ncira a Imitar -no -papel o seu -primitivo in-
terprete. O confronto foi-lhe desfavorável.
Entretanto, no seu mitigo papel de "dcp-.i-
tado" Trata agradou ainda mais.

Mngda Arruda, entretanto, substltue e
bem a ocíriz Uapliacla Fons, agradando dc-
véraa.

Aurélio Ribeiro faz o "Pateta Alegre";
Jor_e Gentil, o "Rei Carnaval"; Alda Te-i-
x-ira, a "princeza -Mi-carenie".

Jorge Roldão , fa2 os mesmos typos de
antigamente, mantendo a .platéa cai franca
hilarldadc, ganhando faria niéssc de a_>
lilauso:,

Além desses artistas tomaram parte no
desempenho: Artluir Rodrigues, José Victor,
Eugênio Noronha, A. Peixoto, Alberto .Mi-
ronda, José Silva, Pcstaa-.i d'Amorim, /_¦_¦
mira Miranda, Maria Neves, Joscíina Soa-
res, Adelaide Cosia, Eertha Miranda, Ceei
lia Guimarães c I.ina Ferreira.

Os GeraUos cantaram vários numero*
(iue foram applaudidos.

Sccnario3 apropriados < boa ni.-.rc.-.ç."...

EM BUENOS AIRES

H Alfândega

Guardas: r.a Caixa
res 'Manoel (.errejra -
<le> Conversão, alícres
deiro; r.o Tncsouro,iBarros PaJ.mei

de Amorti-tação, r.lfc-
Abreu; üa Caixa

\:itot:in T.uíz Cor-
feres «Pedro Paulo
.. Cnsa da Moeda,

alteres Joaquim de Souza Martins.
Dia a... corpos: no í-* batalhão, capitão

Heitor tF-orcs de Moraes; no s". tenente
Edmundo Pfaltzgraff <!e Oliveira Paranbos;
no jt°, tencíite Daniel de ílollanda Cavai-
cantij no «)n, c_pit5o José Itarbosa l.ima;
oa cavallaria, capitão Fernando Garcia Ra-
mos; no quartel do Meyer, alferes Lui?.
Icnacío Ví-lentim,
alferes IMoíonso

Uniíornic, 4".

e no qoartel
Coimbra.

Coi'i»o de Bombeiros
Serviço para hoje:
H.st-d.-t_Íí-... capitão T.i.-.erri.
Atix:-líar, aiferes Mendonça.
i» soceorro. capitão Ferreira,

corro, alferes J-Tony.no.
Manobras, oJfcres 'Aficngo*
Ronda, (ene/ite 'Miranda.
Medico dc promptidão, cip;...

tos.
.¦Emcrgenciu, capitão Moraes «

P.-.cha. — ' ¦
. uniforme, 5°.

da Sonde,

e :• soe-

d-, Cfias-

çomtitandantea dos vapores "Ango",
/. entrado cm o de março ultimo c
_:id", liollandez c "Spcranza", ila*
entrados em dezembro do anuo pas-foram con<4ttnuado5 n pagar 05 di-
c;n doliro das mercadorias contidas

'Is
íranc('* líim:
Ha no,
fado,
reitos
em volumes nue deixaram de dcsc.;rrct;..r,
sendo ¦de^tRaarios os escri pt ura rios Augusto
de Almeida t: Kodolpho Coimbra, para pro-cederem á avaliação respectiva.
.— Foram designados 03 C-crlr-ütrarios

Fernandes Uarros e Castro Araujo, para au*
xHhtrcm a commissão encarregada de cias*
suicar e ovaliar os volumes descarregados
do vánor "Jluanza", [ara o amiaücm ió«Jo Caes do Porto.—. Tendo cm visla a portaria n. it. de-
rj do corrente, do Ministério da Fazenda,
o inspector desligou ptir porí.-.ria de ho:;-
tem, do_ serviço desta repartição o ajudan-
te dc fiel dc armazém, líenriqnc dc Aze*
vedo Alvos e os auxiliarcs dc p$crípí:a
Adriano de Almeida Sampaio c Cláudio
Coelho, quc passam a servir na directoria
da Despesa do Tliesouro.— U inspector juluou proceder.!, a ap-
prclicnèão de r.ai contrabando de tuelss. tf-

aduaneiros Mario
Aslolplio Pinto,
bordo do vapor

ícetuado pelos oííieiaes'.M. da Fonseca J.itna e
rii: iS do n:cz passado, u"Verdi".

—, O coaimandante do vapor fr.-mccz'Amiral 1'onty*'. entrado em 10 tle agosto
do anno ipassado, foi rcsponsabilísado pelo
r_;*.•¦*.:ner_:o dos dircitoá dà mercadoria cx-
travhda de uma caixa da marca W», pe:-teucente a -Niclaus & C.— O «pcripturarios.'Mario Motta.Corrêa,
cm serviço de conferência de mercadorias
vindas pe-r cabotagem, apprchcndctt, liontem,
duas" cai:-.as dc sardinhas cm -conserva, vin*
das para Alberto Comes fi -C, c nma dc"Col Crcam", vinda para Germano Bocihe*¦cher »*- C, per uão C-t_:*c:n devidamente..e!',v.!a-

i-q n
o "rico-ri»*»."

algarismos indicam o aiiRir.cnto dos pre-
ços dc viveres nos diversos paizes refe-
tidos, desde julho (lc ioi.: Vienna,
110,4 'Por ce-nio; Berlim, 100,5 °I"J '"'
rjlaterra, .-; "|°: Suissa, 20, o "\". 

_ 
'

A publicação elo "Board of Trade
contem detalhes a respeito uos augmen-

í ms nus vários .oaiz.s para cada gênero
! alimentício etn especial.

A propósito dos preços colados cm
\ Berlim, assignala o relatório quc os
! algarismos dados devem scr_ acecitados
! com a necessária reserva, pois que con-', 

siitii 111 os "preços máximos" utte os
! rcli.Uiis.ns não -podem augnicntar, mas
i que mais elevados ainda seriam se não
. fora aquella restricção oííicial.

Espera-se uma grande
offensiva italiana

, Nova Vork, 16 (A. II.) — "O Neiv
| Vork Sun" recebeu tnn telcgrannna do
i sen correspondente cm Koma informai»-
1 tio que os auslriacos abandonaram tis
j posições avançadas que oecupavam dc-
| an'.- de Kovereto, visto esperarem uma

grande offensiva italiana. Todas as al-
I deias (lo valle do Adir.;, nas quacs os

italianos .poderiam -pcnetr-ir, foram eva-
citadas pela população civil no domingo.

Morreu em combate o
general Marchand

Londres, 16 (A. lí.) — Os jornaes
de Paris, segundo telcgrammas aqui re-
cebidos, annunciam a morte do general
Marclian-d que caiu nas linhas de fren-
te, cm defesa .Ia pátria.

r.s 'srvia s_.a*iv5..odJ.1I0.1S ..OSIVKs \ 7.A'i oa 1 s vxv.v vu ro

A correspondência dos
neutros

Washington, 16 — (A. II.) — O
embaixador da Grã-Erc'.anha, sir Spring !
Kice, communicou ao secretario «lc ¥.s-1
tado, sr, Roberto Lansing, que a In-!
glalerra íe esforça para cvjlar, tanto
quanto st-ja possivel, a demora r.o exa-
ir.e das malas postacs e mesmo ir.odi-
ficar esse exanie pelas autoridades bri- ]
tannicas, fiscalização contra a qual o 1
governo dos 'Estados Unidos se prepa-
ra para de novo protestar.

Acerescentou, porém, o embaixador 1
que é impossível ao governo do seu :
paiz abandonar o direito qtie lhe assis-1
íe de impedir qtte as malas do correto [
sejam utilizadas para transportar mer-1
ca-dorias c informações destinaia. aos
inimigos da Inglaterra.

*
A conferência internacional

da Cruz Vermelha
Londres, 16 — (A. II.) — A Confe-

rencia Internacional da Cruz Verme-
lha que acaba dc encerrar-se cm Sto-
ckolmo assignalou-se pela completa ces-

A greve dos "garys"
Buenos Aires, 16 — (A. A.) — Ge-

nera!iza-so a greve dos empregados da
Minpcza Publica Municipal, apezar dos
esforços dc que lançaram mão o in.cii-
dcn.le e seus auxiliarcs.

A cidade^ por esse motivo, eslá suja,
não produzindo o efieito desejado a
substituição qttc se fizera por novos cm-
pregados, por isso que estes adhcriram
ao movimento em sua maioria.

ás_ autoridades da Cruz Vermelha alie-
ma a exprimir o seu pc.nr pelo torpe-
deatiienío do navio-hospital russo Por-
tugal, por um submarino allemão, em
águas do Mar Negro.

LE GRANO TAILLEUR
Costumes inglezes .- ú phantasia,

Altllio. 111 Kua da Assembléa III.
L,

A Inglaterra e o commer-
cio do oeste africano

Londres, ili — (A. II.. — Sob a pre-sidencia do sr. Síeel Maitland, sttb-se-
eretario das Co!oni.-=, acaba de ser
constituido ura comitê, especialmente
encarregado dc estudar o cotumercio
oeste africano.

Em sua primeira reunião o comitê
approvou um relatório recommcndando
a crc.ição dc um imposto sobre 03 ínt-
tos e sementes oleoginosas cxoprtada.
para todo e qualquer paiz, á excepção
do Reino Unido.

" ¦"»—¦—-.um

"A PRINCESA DOS DOLLARS"
NO CARLOS GOMES

A linda e popular opereta de I.e'o Fali
bttraiu hontem ao Carl.3 Cot.ies um publica
numeroso c escolhido. A platéa tinha, per
isio, um aspecto animador. Parece (jue a
companhia Marcsca acabará por eptur.lar-se,
rai popularidade, á saudosa "troupe" de lis-
rer_.n__a íris. Pouco a pouco os cens es-
p.ctacttlo: vão sendo mais coacorridos. Hon-
tem, por exemplo, para o mão tctr.po quo
fjzia, o Carlos Comes apanhou uma c .cci-
l.ntc cara. Hoje, cotu a Eva, será uma cn-
cliente ecría.

A representação th Princesa das dollars,
fc não foi nm triumpho paia a syinpatbtca e
esforçada "troupe" italiana, tambem uãa
ficou muito atrás daa que temos (is.islida
ultimamente.

Tina d'Arco faz muito h?m o pnnel da
pretagonista; Clara Wciso, muito graciosa,
tem um dos seus iiiclhorcs rapeis encarnan-
do aíjuclla créaturlnha brejeira quo sc cha-
na Dai^y. Os outro3'- nrtistas, a contento.
Grchestra 1'õa, Iic:n 09 coro., bona cã í,:íí*
rir-os, e rauiias palaas.

DO UI.UGUAY
«!-?-<_»-«»-«_¦

Falleceu a sogra do sr.
Cyro de Azevedo

Monlevidêo, iC. (A. A.) — Falieccti
d. Clara Azevedo de Braga, sogra da
sr. Cyro «le Azevedo, ministro plcni.
potenciario do Brasil j-.tnto ao governo
Uruguay.

A extineta senhora, acham-se ligada
por laços «le estreito parentesco cotn
as socicd.idcs uriteutiya c argentina,
sendo a s;;a morte grandemente senti-
da aqui.

A cerimonia de seu enterramento ef-
fectiiai-se-i amanhã, ás 10 horas dc
dia.

O3 jornaes, noticiando o infausie
acontecimento, dedicam sentidos ne-
crologios á veneranda senhora, estam-
pando o seu retrato.

B1BUDTHBH DO "CORREIO DA MANHÃ"
Acliam-so ií vencia os rolnmcs :

MESIORUS DK DUAS JOVENS CASADAS, »»or TT. rlc r.nl-

'ri* 1„ T4n?°,SA__ '•'0r/- E\W* Ari,"sn" — l'OK UM ALI-IXE-
í«« pnr. \: do Snint-Ccrmaln — MULHlüIl DB MÁRMORE,nor Carlos M. Ocantos — 0 CORREIO DE LESO por wiri
.^.r-^^V.^;..-.1^ St\m& J>°r Stcndhal (HcnS
Zln 

'rrl-rív_?{fJ_X^£K,-d\lH.SA*^i;iK' vor Oômra Uc Nerval

RO SJ-^t .PÃ0AnD2. «ERROR, nor Mircconvt — DAZ.t

fim'? Tr.HriA1..?^15 IHfREZA, por Jíarcel Prevost — IJIi-i.t.u JL-UICIAIUO. nor Maro Mario — AMOU VENDADO, »i«,r

lio dc VIctj* NA VIDA 3nWIAR. por Alfre-

•>ennÀEC'0^ £VVÜI'SOS — Na Capital : Volumes brochados,-*w»p. encadornados om percalinn. ¦JSOOO; com encaderuacãodc nntador (especial), 4$00().

No 
Interior í Volumes brochados, 2.-.500. encadernados em

^-___"a,* as*0<)'?' con> encadernação ilts amador (especial),¦iíiouu. instrucções para assicnnturus vide
1K..V-ESÇBÍT

iiiiinrros anteriores.

Sae liojc o Tico-Tico, com os atira-
ctiyos do costume, para gáudio da
petijada. Sabemos e.uc a edição se es-
gotará rapidamente, porque ha grande j sação da cooperação enlre as socieda-
interesse na leitura (Ias aventura, do des da Cruz Vermelha allemã e russas,
Ch.<_uinho, | em conseqüência de se terem recusado

CYCLISMO d»

/ CENTRO CTCLISTA
Realiza-se na próxima quinta-feira, i! docorrente, a assembléa geral extraordina-

r:a qúi so::'o5 desíc cc:;tro cycliiia, _ av.-

nida Mcm dc ?i a. _», Í9 S liornoite cm ponto. *.*:*!
OYCLE-OIiUB

R-_i.e-.-9i na próxima quarta-feira, is 1ljer_3 da noite, em se-siáo. oj dlrectore.(leste cl-ab dc sports, na »cde social, -. rriiaddock Lobo. 192,
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< OKRKIO DA MANHA-> uuarto-íeira, 17 dé Maio %1»1*_
iiwP^^c

Camisas peito percale
com pregas

ARTIGO 3PIN-0
3 pov 18$00Ò

CAMISAR1A E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C.

Ruas do Hospicion.il
e Rosário n. 64, Rio

Pífle arroz JAVA
Branco e Rosa

Caixa

Clf-TÍTÍIÀDANSA DB OI'1'i-

1.XKH0IT0

Nomeações c exonerações
O coronel Eugênio Luiz Franco Pilho,

«ue serve como chefe da commissão in-

Sumbida do levantamento tia Carta uc-
ral da Republica, com sede no 1 o
Grande do Sul, foi nomeado chefe ela
:,» divisão da Directoria de Engenharia,
cm substituição ao coronel Josc ca-
13 

Pím. chefiar a Carta Geral ela Repu-
l,lica fui nomeado o tenente-coronel
José Pantoja Rodrigues.

EM MATTO-GItOSSO

O assassinato do maior
Toledo

O general Caetano de Faria recebeu
hontem, de Matto Grosso, o volumoso
inquérito sobre a morte do inditoso ma-
jor Toledo, assassinado por Benédicto
Toniuato, ná Fazenda dc Caiçara, em
S. Luiz de Cacercs.

O inquérito historia o crime, confes-
saudo, entretanto, que foram baldados
todos os esforços para. o encontro dos
restos mortacs da victima.

polgante espéctaculo, o cartaz do Meai
comportará ainda outras pclliculas dc grau;

PAIHE' 1
¦soJES-ültirao dia deste programnia -hoje

Novidades sensacionaes graças ao «Eclair Jornal»
A fabrica Savoia edita um entrecho do aventuras em

Ires actos :

DEVER DA VINGANQA
Um grande suecesso do alegria, o melhor film co-

mico do gênero vauclòvillo representado pelo e.xcel-
lente artista Camillo dc Riso. Dois uctos defina satyra:

S. EX. SR. DEPUTADO
E no gênero sentimental, delicadamente interpretada

peloiesçól üa fabrica Eclair, aprcscnla-se a comedia em,
dois actos _:

CORAÇÃO SINGELO
Bioje == XJl-tiiJL-XO £L1el = SEXoJe

BB38*igB'aca^5gE^^

de interesse.
"VAMPIROS", NO PARIS

Seguindo o exemplo do Odéon, o Paris
começará a csJIlibir amanhã a quarta serie
do grande film Vampiros, intitulada A eva,
são do morto e dividida em quatro extensa»
partes.

«III* —
OS FILMS DO DIA

PARISIENSE — Pela ultima vez, será
hoje cxliibido, neste elegante cinema, o
erandioso e empolgantissimo film cm. 6
actos — O Jockey da morte, que trai tcito
o mais estupendo suecesso.

São seis longos c sensacionaes actos, que
r.coiiiuicntlamos aos ainigo3 da3 grandes
emoções.

ODK0N — O longo o atlracntcprograni-
ma ora cm exhiuiçao neítc querido salto
está nssim constituído: (.01110 são tratados
os allemSts na Franca, film ele toda actua-
litladc; Oàeon Actualidades segundo nume-
ro, com a resenha dos prlncipaos aconteci-
mentos lõcncs; O idiota, drnnin sentimental;
Um coração de 20 annos, delicado trabalho
da Oaumont; O lio Sovino. hilariante co-
media.

PATIIlv' — K' constituído nor oito estu-
pcntlos films o nroRraiiima de hoje. neste
chie centro dc diversões. Esses films sao
os seguintes: Dever da vingança, drama de
aventuras, cm 3 actos: A', cr. sr. depu-
lado, fita comienj Coração singelo, commovc.
dera comedia cm 2 octos.

AVENIDA — Para hoje. annuncia este
confortarei! cinema os attraentc3 íilms quo

damos abafceo A iior de li:, urreiatjdor
rama em .1 actos, nterpretados por Çleo

íllcdison: O tenor, drama de intensa acçao
amorosa, cm .1 actos._ft

pUUt; _ O popuíar salão da .praia Ti-
radeutes of fere ce hoje aos seus. habituas o
soKuinic e brilhante orograinina: Um cora-
Tão de co hiiiiôí; drama passional, cm ?.
actos: O idiota, conimovcntc drama, çm 

-
netos »l ila oaerra. hl_ sobre o trata
manto dispensado aos allemães-, A pequena
fltscottc, .nleroséài. c cõiiiedlu ;<!")!»"&«..&
como extra, a hilariante comedia O fio ào-
vina,

ÍRIS — E' verdadeiramente grandioso o

programma que hoje correra na ti a ete-tc
Seituado-Vciriemaj hil-o: MarceIa. dra-
mn ti.» amor. em 6 acto-í, imerpretauo p<-<-*'ete 

ada aeíriz Ilesperia; O valle fa 
morte.

drama dc bcllo enredo, em S partes. _.

IDEAL — O eíci'.-r da ¦ciiujanca. emo-
cionántc drama, e.n -j ?bí^&ffi_5?_
ração siujela. comedia sentimental, em «
™toi- 

S. ex. a sr. deputado. «""«fe ??',,£
eiíu-iiintcs «actos. nor Cuimllo elo Kis°, jo
thi Journal e Eclair J autuei, últimos rea-
meros, repleto, das mal" interessante., re,
portagens. M t ^ > ¦>¦ ——

NOS CIRCOS

que,
SPINELLI — A companhia dramática

sabliado ultimo, estreou com ^gronde
agrado, neste circo, annu.icia «"'Vw-dS
mroxinio o apparatoso drama — .Joi= .°
Telaelo", Je scenas as. mais emocionante»;

No domingo, a referida "troupe ,. que. c
dirigida 

"o 
conhecido actor Fmnei co de

Mcsiuita, lerará á scena o;,empolgante dra-
mo — "0 poder do ouro

COMMEFICIO

~-J-r
HEMÜS/

NOTÍCIAS & BECL
A TOURNÈE" DA COMPANHIA

DO S. JOSE'
A Imidii do "Ilaffíba", parte amanhã

paia Purti) Alegre, 11 companhia do tlica-
tro S. lose'1, que, conforme contraio Ctt-
tre as empresai Pasehdal Scgrcto e ir-
niáos Poirclli, vnc fazer uma "tonrnee
ás prineipaes cidades do Rio Grande do
Sul; i ,.

O elenco da companhia esta assim or-
ganisado: Eduardo Vieira, director gera ;
Alfredo Silva, Cario. Torres, João dc
Deus Álvaro Fonseca, Asdrubal Miranda,
I .figueiredo, .1. Pcdíoso, João Mattos,
pranltlin dc Almeida, Ilernordino «Maclia-
ilo c Vicente Celost:no,_ actores; lçpa
Delgado, Laura GDtlinho, Elvira .Mendes,
lulia Martins, Cecília 1'iirlo, Lui/a Lal-'.l.ri Cândida Leal, llcotriz Martins. Stella
Pradel, actrizes; José Nuiicj c Costa Ju-
hior maestros; Isidro Nunes, ponto; An-
itntiin Novellino, machinista; Conceição
Machado, conlra regra; Patitilia Azevedo,
costureira; Carlos Cousin, clectricista, c
ao curislas de ambos os sexos.

O repertório comta dc noventa c tan-
tas pecas. A companhia estreara quinto.-
feira próxima, no Colyseu; do Porto Ale-
gre, com :i revista ' Ü c.icra .

AS RÍcÍtÃS DO TRIANON
O Triannn, o cleqantc theatro da Ave-

jii.la, inaugura nniaiilui ss suas. 'uiatiiiecs
roses", ee.ni os respectivos clias. . .

Scrt representado o interessantíssimo
"vauiicvillc" ele .Vitrrc Wcbcr, — "Vinte
dias á sombra": , -

Para a semana, ji estu cm ensaio ele
apuro, pch excellente companhia Alcxan-
dre Aicvctlo uma fina c engraçada coroe-
diu dc Ilenncqtiin. —, "Inviolave ,, em
nuc estreará a actriz Juditlt. KOUriEitcs,
•uma elai melhores artistas caricatas portu-
gticzas.

apparatosa revista — "«Meu boi morreu ,
t|ue dia.a dia mais vae agradando ao nos-
üo publico. »

REPUI1I.TCA _ Realiza-se hoje mais
uma ,-utraliciilc funeção da grande com-
panhia do American Circus. com um pro-
gramma vcrelndeiramcnto tentador.

Aninuliã leremos, no Republica, unia
grandiosa "matinée" infantil, constituída
pelos melhores trabalhos do numeroso
elenco da "troupe", tendo as creanças eu-
trada grátis. .

O capitão Fuzina continua sendo mui-
to applaudido, pelo arrojo de entrar ns
jauln dos leões "(,'csar e Nero", que nc
nlium doniador ate: hoje conseguiu domes
tor."Lew 5 Freires Sedicia . executam com
grande cunho artistico. o seu bello nu-
mero intitulado "O sonho d'um esoulptor',
cm que apresentam copias de estatuas
celebres, tomadas nos prineipaes museus jela Europa.

NOS CINEMAS

UMA FESTA NO ASSYP.IO
Realiza-se domingo próximo, no Assyrio,

do «Municipal, uma lesta artística, pronto-
rida pelo Leznt c sua esposa, os micridos
dansariiios quo tanto t«ni ae.l'adado. O
tirogramnin sciá ptiblicailo cm tempo.

l*>s-i (esta certaiuenle vae diluir aos
assistentes a mais agraelarct impressão,
pelo conjunto dos artistas que nella to-
;n..i_ii parte.

TINA D'ARCO
No Carlos Gomes, fará, sexta-feira pro-

ximi, sim festa artística a primeira so-
prano Tina d'Arco. .i*..ic, por seus aprecia-
vris de.tc:: ele cantora c iie actriz, tao que-
rida se tornou do publico eiue freqüenta
o Carlos Comes.

A apreciada artista escolheu para o seu
festival, a linda opercUi — "Piinccza dos
dollars".

——un •¦«¦¦-

COMPANHIA MARESCA—WlEISS
Attendendo a pedidos de vários " habl-

tucs" elo seus espcctnculos, :i çsplcndiela
companhia «Maresca—Wciss nos. «Iara hoje
mais uma cxhilili.ua da applaudtda ç apre-
ciada opereta do Franz Lchar. — ' Eva .

Ouriti conhece a brilhante interpretação
que elá :t essa peca aquclla "troupe , cer-
tamcnli: ncci.rrcrá huie ao Cariei:) CjomM,
n ::;i|i!audir o magnifico espéctaculo dc
Íioji\ cm t\"c (*1:ir_i \\cti
comiiloio!» "• V-atlios.

-JO • O-

F-<7

tetn um de scu3

COMPANHIA I.YKICA
!i.ra com i"Carnieu"
olio, pela

C.IIÇCUC
panhia

oercla de ni.'Ct
to de hoje, no
vrica Rotoli S

('nnstituindo
ctaeiul.) delicios

SI:

deli- peca um espe-
tlando-llic aquella cx-

milia um ilcscuijiciilio act-
•¦n de q'.i:il..,ii'i- elogio, fncil d prover a
f-i c iiiimuriw*a concorrência eiuC hoje
eí.vT aítluir ao popular theatro d.i rua do
Lavradio.

COMPANHIA VITALE
Deve- reilizar-cc a 3 de itinlio proxieio, no

Pidace-Thcatic, a estreia il-j e-ompanliia vi-
laí« com o s<-".i ultimo t;r:ir*iU. sueceíso cm
Miiío, a celebro opereta AJdJo atoraites:a.
Enlrc outras peças novas. \ nalc adqiiiriu
tí.r.i.nii u exclusivo nrivilegri. para p ura-
sil. dn nova nrodiicção do maestro Kanzato
.- lalea-ieada delle araneit a ela peca /Iiio-
iiima Faliu, original dc Vlszatto c Darclea,
MmcctivNiiiciitc autor'e3 do Amer ie prin.
i'o,-< e Amor Je marcara. :e companhia deu
uo domingo " cou •iltiino espéctaculo, no
tliealro DÍiiniiu. dc Milão, con a mais afie-
eliio.-,i despedida.

COMPANHIA PALMYRA BASTOS
A muitos pedidos, a companhia l,';'*"."

Bastos dá-nos boje uma tiitima c ihfimtiva
rciircscntação du seu grande suecerso — n
rc'e.'ire opereta um ' «ei**- — Mandas ala-
ores. Alem ele Palmyra llaslos, tomam par-

.. na divertida peça .lose R-cirilc, Ahnçida
Cniz. Armando ele Vascot-çlloa. .A<l«nn.i
dc Xoronha, Jnlicta Soares, Margarida Mji-
tino .: Carlos Vianna.

V.MIIAS NOTICIAS

1'ara festejar o meio centenário da que-
rida revista — Meu boi morreu, a empresa
realiza amanhã um brilhante festival, us
a il,: da tarde, cm m.Hiii.-• popular, na
qual as senhoras terão entrada gratuita. A
volte, haverá .luas sessõos, com a esoleu-
elida revista. Nos tres esuectactilos apre-
eentar-se-ão grandes novidades c surpresas
t;or todos 'os artistas e. autores, bandas de
iim.iéa e brilhantes otuanir.iitaÇue3.

 \ 3,-ni.-. Palmvra Torres, d.i com;*:.-
nl.ia elo Pnbtheama, dc Lisboa, e ouc sc-
i-.iu p..-.i S. Paulo, teve a gentileza do cu-
viar-nos tjclicado cartão dc despedida.

— A inspirada particcüa de An.lie M'C.-
cuer _ «A Verônica",, de quo Palmyra
liasto. foi creadora, com Almeida Cruz, ba

•uns annos volta a representar se. sev-
;-, no Palace-Theatre, com o attrocii-

"A MORDAÇA", DE SARDOU,
NO PATHE'

Unia das mais notáveis obras ele Victo-
ricu Sardou acaba de ser transplantada
para o tela pela Tibcr Film. Trata-se de
um magnifico. trabalho de arte. que, divi-
dido em um prolotjo o quatro actos,
começará a ser exhlbiilo amsnliü no ele-
(tante cinema 1'at'hé. Nunca esta pew fora
vivida com tanta naturalidade nem com
tanto vislumbre como agora» no umi Muc
a Tibcr Film nos apresenta, pois a pro-
vecta fabrica italiana não mediu sacrifi-
cio.-, quando quiz aprescnl.tr o notarei tra-
ballio de Sardou c teve o cuidado tle en-
tregar os prineipaes papeis da peça o ai-
guns elos mais níainados artistas dos pa.cos
italianos — Ilesperia. Alberto Collo, üviuiho
Chiou.-, Ida Carlc.-ii, Talli e I. Lupi. Cada
tif.1 desses nomes por si só bastaria para
recomincndar o film; reunidos, fazom cal-
cular desde logo o que seja o trabalho por
elle.*- interpretado.

Além da interpretação, que nao sc pre-
cisa affirniar que é impeícarcl, zl mordaça
recommenela-sc pela custosa, esmerada «
íirti.*-iica misc-cn-sccne, que se enec-ntra cm
todo correr Ao drama. ,

Do seu enredo não é preciso fazer elo-
¦os bastando dizer que se trata do uma
bra dc Sardou, posta cm scena com 03

menores detalhes.
Deixemos, pois, ao publico 03 commcnta-

rios justos sobre a obra dc arte que a:ua-
nhã lhe será dada em prcmiCre.

Damos a seguir ligeiro resumo d «•! llior-

l-Yira ali, n.i pilloresca IRrcIanlia, que o
ielylüo nascera c florira... lílla. Magdnlçna,
filha unica de um gcntilhomem arruinado
pelhs lutns políticas, rorçaeln a viver 110
campo pulas difficiildailcs ei 1 vi.l.i, encon-
tra consolação no amor de- 'Pliilippe Da-
vride, o ultimo dcsccndcnlc de uma estirpe
nobre-, -.11.15 t.liiibc-n 11111 ra',\:z pobre.

Uma tia de M.i..d.ileiia. que minto se
prcoecupava cnm o seu futuro, e pensava
em evtsal-a bem, leva um dia á. sua casa
o conde Attrriol, rico, millionario mesmo,
homem de meia claele e faiigaelo ela vida
desregrada dc celibatario iinneiiitcntc. e que
muito sympalltizara com Magdalfiia, mom-
testando mesmo desejo tle a cila se u.ur
pelos '.tí'1-' *•'¦ matrimônio.

O doce idyllio dos dois jovens amantes
foi cni.ío iiitcrroinpielo, ,

Vinte .'Hinos são passado? . Magdalcna ca*
soti-se com Piiilippe o era feliz.

Um só desgosto linha na viila: 6 0'ie
sen filho nunca i'õr.1 imuto offeicpado n
Pliillppc, por julgal-q, talvez, o sen Pa-
ilraso. Vivem 1111111 liiulo palaceté. a borilri
do mar, João volta do cstr.ingciro, onde
fora completar os seus estudos: e a sua
oiitipaMila por seu putlraslo transforma-se
em indiffcrcnca na pouco mais nue isto.
Parece que Io5o tem cumics da parte Uo
cffelçáo que' Pbilíppe llie roubara do
mãe, mas tudo isio txissa, pois
mcm, loão pensa mais na sua noivo quo
ncelas pequenas ftttllidailes. Um velho ser-
villor infiel, c.tmilso de casa por Piiilippe,
vae destruir toda a felicidade que envolvia
e formava o ambiente daquelle lar. _

Por 11111.1 carta anonyma. revela a loão
o trágico fim ile seu pae. nue morrera louco
e por causa de seu padrasto. .1.1:10. esol-
rito fraco, conhecendo a influencia do ata-
ri snn, obsecado pela horrenda revelação,
mie nlé aqiwlla época cile sempre Éip,iorara,
torn-ve tt-í•=*-». melancólico c taciturno, a
tal ponto, de impressionar seriamente ns
Pessoas ele sua familia. O velho medico 'Ir.
üonnel, cousuil.i.l.i. coiiipreheiielcu que sc
tratara do um eis.) de atilasuggeslan deses-
oerador o aconselha cnião a confessarem
a t,.1.i .1 verdade 1I03 factos, como unico
mclol ele salvação. Magdalcna snieita-se «
e=se supremo sacitificio dc confessar ao
próprio filho a sua fnila, e esta revelação
re-ltue por algum tempo ;, felicidaoe eic
loüo; mas nuando mnie. Sintnnc, mesmo
depois ei.i confissão ele Magdalcna, rccisou
o consentimento ao enlace, tle seu nino
co*.-! sua füíia, por comprchender que tal
confissão era siniplcsmenle unia das pro-
vai *do grande amor materno, que sorrifi-
cava a «ua própria honra para felicidade
de um filho, João. sacudindo pnr um rc-
morso Iremeniln de haver dtivlilado da hon,
ra ele sua progenílora, explode tnda a sua
iiiilignaçáo contra Piiilipíie e, .num ver,-].;..
deiro accesso de loucura, suicida-se, preci-
nitindo-se por uma janella sobre os ro.-lie-
dou em que assr.ií.u-.i o opulento pa*.-.c:o.

feito ho-

j.i a
t:.-f Ricardo,

4"
¦ila

vo ile ser agora feito por Jo*
cômico papel de Coqucnaril,.

«A Verônica prccnrliera a
a*s«irna:iira ela companhia. ,

— A empresa do Palacc Theatrc resoireu
111 scena com o maior apparato a ope-
"Eva", que Palmyra Rasto.i nao re-

O ÍRIS EXH1R1R.V AMANHA
O "SUBORNO"

Mais #,1.11 séries, n terceira e a qtt.irla,
do empolgante film "O suborno"._ seruo
exliibiilis amanhã, em primeira nino, no
Íris. São cinco octos do grande en-.oc.ia.
resumidos em dois capítulos, que se intjtu-
iam "A luta conlra o trust da tracçuo e
"A victoria do povo".

por
•t.i

presenta lia .1 annos nn lírasil. Os restou-
¦ principies da famosa peça estao

Almeida Cniz, Annati.lo eíe \ as-
Luiza Satancla c outros arlistas

tes papeis
n cargo dc
ecrlcellos,
da "troupe ttptt.via.

O CARTAZ DO DIA
\QS TllKATHOS

RECREIO — Logrou obter I ontem, o
da revís-

; lençomais completo exito_ o repri
ta porwgueza _ "üc .capote
mie nos deu, pela primeira vez, na actual
tcmporaela, a companhia Ruas.

.V «j»--«-n.ti-lm ntie teve a poptiinr _ ,r.-
harmônico,
conta, aosvira foi o mais correcto

üf.o faltando applausos sem
iirincipaes arlistas.

Iloic, nas duas «císoes
tas representações rlnuv-ella peça

nocturu: no-

9. JOSE' - "O
manter-se valentçm

líaZr «'^c-Üeiue' peça de' costi.nl , 1
vrÜndeiise» de Raul Pederneiras
Peixoto.

He.je,

ucho" cont.nua a
no cartaz do S.

tem apptaudtilo com
j rio*

Luiz

UM FILM SENSACIONAL. NO
PARISIENSE

O elegante centro de diversões Q"c í o
ctncmatojírapiio do sr. Staffa- vae apresen*
t.ir amanhã aos seus habitues mi film ver-
dodeiramento sensacional c altamente emo-
cionante,

1*:' cllc -O circo da morte ou A " (tino
sair.'e Je gala do circo Wolison, film ele
episódios o*, mais surprehmiles, de scenas
ns mais orrcKiladoras, que tarão vibrar Oe
intensa emocüo aos espectadores.

O assombroso drama dc aventura?, que
sc aclia dividido om g:Io episódio?, tem
uma»-montagem desiumbrante, sendo o seu
desempenho brilhante e magistral.

AMANHA
üiu espéctaculo ioexceclivel

A famosa peça ae Sardou

MB^^MPMMi^MMMWWMWW——E—*^M*11^

será representada pelos tres maiores ar-
tlstas oinematographÊoos

A fabrica Tiber de Roma á custa de immensa fortuna
conseguiu reunir as tres maiores summidaaes tda

arte mimica. Bastaria um destes artistas para
celebrizar um film

A máxima TRINDADE ARTÍSTICA explica por-
tantooCUOTO, O ALTO VALOK, A GRANDIO-

SIDADEDO SO\HO ÜE.ARTE que vos
convidamos a

Rio, 17 de .maio de 1916.

NOTAS DO DIA
.Hoje, i 1 hora da torde, devera reali.

iár-se a assembléa da Companhia Morro"da 'Mina.

Na Estrada de Ecrro Central do Bia-
sil, termina hoje. ao meio-dia, o prazo pnra

recebimento dc propostas para o torneei-
mento do trucks e engates.

ASSEMBLÉAS .CONVOCADAS
Banco do Brasil. diS 20, â 1 hora. .
Companhia Usinas de^Troductos LIu.ni-

cos, dia 20. Is a horas. _
Companhia de Seguros ds Vida "Cuana-

bara-". dia jo. ás 3 horas.
¦ Sociedade Brasil «Mercantil, «lm 22, as 3

Companhia Expresso Federal, dia 23, i.
11I2 hora. . _ ,. . l_

Empresa Auto-Avenida, di» 34. as = »-•
"¦Companhia 

Estradas de Ferro Noroeste
do Urasil, dia 27, ás 2 horas. .._...

Companhia de Seguros C. Lloyd America-
do, dia 30» & 1 hora. -Vi r *«¦
. Sociedade anonyma Casa Colombo, cia. 30,

Companhia Trcdial e dc Saneamento do
Rio de Janeiro, dia 3", a _« hora.

; Companhia âidcrurgica Urastlcira. dia 30,
"•Compahlüa 

Propriedades Fluminenses, dia
31, á 1 hora.

REUNIÃO I>E_J0KKD011E3^^
Fallencia de Dominitos 1'erreiru da S">a

Oliveira, dia 10. á « hora. .
Fallencia de J. Caetano ue Oliveira, dia .2,

FalSa de L. Soares Figueiras, d:a 26,
á 

Fai.aic!a0ndc Standard Oil Company of
Brasil, dia 2>>. íis 2 horas. ,

Fallencia de B. Kabcllo 6é C, dia 30. »
hora.

coNconrrENciASNujfoiAj>A
Directoria Geral dc Obras e Viação da

Prefeitura, para construecâo de um --ppn-
tillifio na rua .Miguel dc Frias, dia ib, as

?.D?rrcrtorla Geral de Obra. e Viação .ei»
P-refeitura pára illuminaiilo eleclrica, puuii-
t-i e particulo.r da ilha dc raqueta, da 2),
ú 1 'hora.

Na Directoria Geral dos Correios, para a
exccuç.io dc obras nos departamentos ele
••assiuiiaiiates" e "districtos" da 0a -sccçio
dn snb-directoria do trafego postal, dia 31,
ás 3 horas.

Hoje, á 1 hora da tarde, deverão reunir-
se os credores da fallencia dc P. de bou-
5. íi C.

CAMBIO•Itònleni, esle mercado abriu estável, com
03 bancos sacando a 11 29I32 o 11 13Í10 d-
c comprando o papel a 12 i|,1 d.

'Durante o elia o mercado firmou-se, vi-
Itorando para os saques us taxas ele 11
i.iliú e it 31I32 d. e para a ocqttisicao
das letras de cobertura a elo ia •ho d.

Para 05 vales ouro o llanco do Brasil
conservou a taxa ile 11 «líilül d.

Oa negócios conhecidos foram restrictos,
fechando o mcrcmlo cm posição firme, cor-
rendo para o fornecimento Uc cambiaes as
taxas de 11 isl"> c 11 3>l33 d. e para
a compra elo papel 'particular a de 12 íltou.

Taxas affixadas nas tabcllas dos bancos:
11 15110

$720
?835

113!'l
¦$731
?»40
$;io

3S024
.($.151
4ÍH00

$âs<5
$835

1.5840
2$2.j3

Dito idem. 3, s, 6, II, 10, 15,
13, ,15, 25, 30, a. .... -

Dito de iq s 5. de 1:000$, 20, a. •
Dito idem, 2j 
Dito idem, cjjuras, de 1 de abril,

io, 
Muuicipac.-. de igo5, port,, ic, a. •
Ditas idem, 5, 5, a. ... .
Ditas dc_ 1914, port., 3, 30, a. .
K. do espirito Santo, dc i:ooo5*

6 o|o, 5, 
JJ. de Minas Geraes, de i:ooo$,
,,.5. aí  .
Dito idem, 5, ,'-,.,
Dito do.Rio, «Je 500$, nom., ?, a
Dito (4o|o), 5, a. .... m
Dito idem, n# a. . . • ¦ •. ¦

Companhias :¦Loterias N, do Brasil. 200, a, . .1
Minas S. Jerõhymo, 90, a. , .
Ditas Idem, ioo,a ......
Ditas idem, 50, ioo, 100, ioo,

400, soo, a. ,..•••• m
Ditas idem, ioo, a. • • •* ¦ •
Docas da ilíahia, 500, a. . * »¦
Ditas idem, ioo, a ¦ • • » •*
Ditas idem, ioo, •
Ditas idem, v|c. 30 dias, ioo,

i.ooo, n, . .'-.. •
Dttas idem, idem, ioo, a, * ¦ •
Progresso Industrial, 50. a, • , •

i)ein'iiliir_-j:
Docas de Santos, 10, a. ... .

Moedas;
Soberanos, i.ooo, 1.232, a. . . .

VENDAS POR 'ALVARÁ'
Progresso Industrial, 75 acções, a
Tecidos Corco-.-j.do, 31 idem, a. .

?35$ooo
7So$oqo
781^000

77o$ooo
i8S$ooo
j8y$ooo
:8.'$_ci)

730S000

78o$ooo
78s$üOo
4205000

77JÓÕO
77$3i»

l*l$ooo
lp$000
lOÍSOo

20$000
20$500
30Í00O
3o$50o
31J000

3!$000
32$ooo

172$000

2o:$ooo

20$300

i72$ooo
jyo?ooo

TT T --'••--#/
^^ '•**" W__w

Londres.
Paris •:
Hamburgo. , * • •

A' vista:
Londres. • • •¦ j •
Paris .......
Hamburgo ....
Itália ......
Portugal .._¦.«
Nova Vovk. « • . •
Montevidéo.. . . ¦
Hespanha. ......
Suissa. . 
líuenos Aires . . •
Vales ouro por tç. .
Vales do café. . .

tabcllas dos bancos:
11 7IS a

S-n a
$Sjo a

H21I32 a• $720 a
5835 a
$650 a

2$950 u«l$.'So n
.Í535 a
$835 n
$8jj- a

1?820 na
£722 a

I.IBRAS
03 soberanos foram cotaelos a 205300 e

2o$4oo, ficando com compradores ao preço
dc 2o$3oo c vcnelcilores no dc. 20*500.

As transac!õc3 conhecidaa leram regula-
res.
Ti TETRAS DO VIll.SOURO• As1 letras papel foram cotadas ao reba-
tc de 7 por cento, ficando com comprado-
rcs. conforme a data dc emissão, aos çx-
iremos de 7 o 7 il-s por cento c vendedu-
res dc 6 a 6 1I2 por cento.

Os negócios divulgados foram rcgularcs.

SILVA LIMATÍÍÍBEIRO & C.
Rua Mareoltal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas t.c café.

MOVIMENTO Dü MERCADO
Kilos Sacca»

Existência cm 14, de tardo. . . 193.7-9
Entradas cm 15: .

F„ V. Leopoldina . .'.?*• :-""

Embarques cm 15:
Kio da Prata. . . .

OFPEBTAS
Geraes Je i :ooo$ , .
Emp. dc 1903, , ,
Dito do 19O9, , ,
Dito de 1911. , ,-
Dito dc 1912. . ,
1-1 do Rio (40l») .
Dito dc 1913. • .
Judiciarias ....
Dito dc ¦ioo$( port. .
Dito Minas Geraes
Municip. dc J90Ú •
Ditai 110:11. ....
Ditas de 1964. port»
Ditai nom. . . ,
Ditas ele ifli-l. port.
Ditas idem, com. ,
Ditas dc 1909, port.

^ Bancos:
Commercial". •• r -**
Urasil v
Lavoura. ,--,•-*
Commcrcio . . . v
Nacional Brasil • •
Mercantil. . . , .-

C. de Seguros:
Garantia ,-
Brasil
Minei va ...,•*
Anulo SüI*Americana
Confiança. .';",-¦¦ '•'-'•
índenmíüadora . » .
Integridade. . , .
Previdente), . . • ,-
Areoi

listradas de Ftrròl
M. tí. Jeronymo. •
Noroeívo. . . • •
Goyaz ......
Rcdè Mineira. , ,
Norte tio Urasil . .
Victoria a Minas. •

C. dc VVrWoi:
Brasil Industrial . .
Confiança . . » .
Covilliã .-
I* Industrial • • «:
Pctropolitana . « _.- .¦
S Felix. ....
Mngcénsc. . . . »:

C. Diversas:
Docas da Uahia »¦ -**
D. elo Santos, nom.
Ditas ao port. . . .*
Loterias
T. e Carruagens. •
T. c Colonização . .
Centros Pastoris . .
Cotist. Urasil, e..|.)0|"
Carbureto dc Cálcio
Usinas Nacionacs. 1
Hnnseatica ...«•*

Debentures:
Docas de Santos. *
M. Municipal. • ?•
Tec. MiiReense . , ,*
America Fabril, e %
M, Pluminensc* ? v
Urasil Industrial. •
Tec. Alliança . • t
Tec. Botafogo. • •
F. Paulistana . -e. i'í. Confiança. ¦ , ,
V. Imli.slrial. ¦ >
S. Felix . . . 1
S. V. Alcântara. #¦
Tecidos Carioca . *
T inho de Sapopcniba
Navcíração Costeira
M'. Progresso
13. U. de 3.
Hanscatica . . .
G. íirat.ma . . .
T. e CarruaRcns.

SSoSooo
7853000
/áo?ooo

780S000
:go$ooo
lo6$ooo

3fs$ooo
i8«i$ooo
jSSÍuoo

109*000

^coSi.ao
i"$oúü
26S000

8s$ooo
U>$OOÚ

600.000
«J5'J$üuo

2:Sooo
70$000
3-'$ooo

iS$ooo

0Q$00O

.loSoijo
40$000

3-'Sooo

4ÍOSO0O
I4$350
70SOÜOS$ooo
ZüÇüQO

e.5o$ooo
i *;o$ooü
1«:JJUJ0

Paulo

I.(0$00»
20SÍ000
l8o$ooo
1905000
*.0."$üOO

1 Jl;$,)u'J

igojjoo

!30$000

200$000

i.sSoeo
i6o$ooo
SoSouo

20J$00O
20.S$000
tgo$ooo

x8a?uoo

i6o$obo

1.15$ 000
196$00o
íooSooa
I.|.|$000
l7S$uoo
300$J00

8j$006

5o$ooo
520$000

2o$.;oo

25S000
ii$000
34^000

I25SOOO
3S$oou

16íi?i)oo
I65ÍOOO
ío$ooo

30$ooo
,too$oo.'¦
.'.25$000

I.1Í7S0
6o$ooo

7$5oo
tôSoóo
S0J000

etoíeioo
115Í000

?.*>2S000
iSS$coo

?oo$ooo
iJS.oo.

SSSiioo
¦t(i$ooo

:8o$(\oo
iSsSaoo

i8o$ooo
ifioíooo
:;o$ooo

;o$ooo

ia: .100, a Üorlido Mata-, 30, a J. M. Frei-
ti.s; 20, a Mario F.nnes; 100, a J. RainBO,
ioo. a Angelina Ferreira Irmão; 100, a ...
Obsburgh; 312 caixas de azulejos, a l.sla-
sraty; 268. a Jorge Allardi 19 fardos_ dc
papelão, a Alcx. Ribeiro: 24, a Almeida
Marques-, 60, a R, S. Silva; 20, a Ribeiro
Alvos 4 C: 145, a Alei. Ribeiro & (-¦• 45,
a J. R. Cruz; 35 caixas, a A. Braga! 23
firdos, o Ramos Sobrinho; .-uS. a (.asa da
Moeda; 300 quintos de vinho, a K Mourão;
100. a A. Torres; 20 caixas, a Mourão. &
('.; 25 caixas dc alhos, a R. Torres; 30 lar-
eioã de louro, ao nicsiiio; 100 canas ele vi:
i-.ho. a M. Carvalho & Cji 200. n A. M-
mões; 3.000 saccos de sal, a *-»¦ l'« *™"'
bácena; 30 barris dc gesso, o A. R. 1 c-

Teio vapor brasileiro .-lime», de Laguna
e escalas. Carga recebida: 9 iacá? dc car-
iu, 17 caixas de banha, 74 saccos de família.
-.7 de feijão, 861; de assucar, 107 de nolvi-
lho, 3 caixas dc banha c 232 saccos ele ar-
roz, a Thomaz da Silva; 150 fardos ele
butía o uo couros, ;'i ordem; 100 saccos dc
assucar, a J. Torres; 160, a Zenlia Ramos;
=a. a B. Albuquerque; 190. a O.uelrOX.Mo.
reira; 50 de arroz, a M. 0. Pinto; 80 lie
farinha, a Queiroz Moreira; 191 caixas ue
lienha, a Ach. Hugo; 35. á orelem; 30, «a l-
Borges; 28. a A. O. Silva: 37, a Ach.
Hugo; 21 de mel, a M. C. X. Aragao; 30
fardos da plumas, .? jacas de çarno; 34
saccos de poivilho. 100 dc farinha, 19. «e
assucar e 33 caixas de banha, a Queiroz
Moreira; 63 saccos de farinha. 50 de assu-
car c 100 dc «arroz, a Prug lorrcsé 36 picas
e 2 cestos de cama 100 saccos de fariiilia,
1.1 de feijão c 56 caixas dc banha a A. Bar-
reso; 70, a Zenha Ramos; So. n Siqueira
Veiga; 3 cestos de carne, a /. Ramos; 17
jacas, c Siqueira Veiga; 15 çaixr.s do ba-
1 ha. 74 saccos de feiião e 10 dc arroz, a U-
Albuquerque; 65 caixas de banha, a ordem;
as saccos de feijão, a Siauctra Veiga; 94
caixas de nianteiga, á ordem: 53 dc carne,
15 de banha c 10 de manteiga, a Arcli.
Hugo; 94, á ordem; 22. a A. Suinnnn; 18
saccos de sanga e 28 dc farinha, a Tliomaz
i;i Silva; 7 rolos ele sola. a I. j'.« lorres;
4 saccos de bucho, a M. J. S. A. Pereira;
192 couros, íí ordem; .0 saccos ele arroz,
a Zonlia Kamos; 500 caixas tle velas, a 11.
íitulti; 50 barris dc matte, 19 saccos tle poi-
viilio e So farelos dc xarque, a r errar. Ir-
mão, c 1 caixa de cera, a R. v\ ess.

Pelo vapor nacional "Itaglha", dos por-
tos do sul _ -Carga recebida: 30 e-.iixr.s
ele banha, a Ferraz Irmão; 550. a ordem;
600 saccos dc farinha, a A. Uarroso; 500,
a PriiR. Torres: 300. a Ferraz Irmão; uo
de feijão, a Guimarães Irmão; 300, a or-
Jcm: ,iq de arroz, a Alves e lrmao; 33,
a n. Allniqticrouc; 39. a John Moorc; 3001
á ordem; fiou fardos de xarque. a P. Oil-
veira: ioo saccos de arroz, 63 dc cera,
17 de lentilhas, 6 de painço, i-l banicas
de carne. 12 caixas do conservas, 150 de
sodti, 3 fardos de eólia, 10 de xarque c
10 saccos de poivilho. á ordem; 2 caixas
de flambrcs, 7 dc comestíveis e 100 quin-
tos dc vinho, a A. Risti 114 saecos de

i ielteria Modelo: 4 caixas idem, a Gu&>
marães IrmSo; a /ata_j. aoa mesmos; 6i úU
ta», a A. ordem; 20 ditos, a Torres Sc Re-
ko; 10 dita», a A. Marques; 23 dita, é
G. Ribeiro; 54 ditas, á teiena llol; 17 cal-
xas idem. a t. Rocha & C; 5 ditai*, d
Ç. Pinto & Ci 5 ditas, aos mesmos; 4ditos, a C. Vasques: 3 ditas, a Guiniarícs
Irmão i: C.j 12 caixas idem, a T. Carlos;
8 dilas, a João Cunlia; 4 dita.*,, a V. 'Al-
incida; ,| ditas, a M. Rocha & C.j 10 <li.tas, a '31. Saraiva; 13 ditas, a C. Ribeiro;
4 ditas, ;t R, Ilarreto: 3 ditas, a P. Al-melda; 4 «lilás, a M. l\ Alves; 1 dita, aamesmo; 1 jaca de carne, a 'M. Rocha; I'"' - T.onglcy; t dito, .. Couto St C; sdito,

3*5 523

106.106Existência cm 15 de tarde. .
Entraram, dosde o dia 1 do lulho ate Hon-

tem, 3.063.279 saccas c embarcaram, cm
e.ual periodo, 3-198 562 ditas.

liontem, este mercado abriu sustentado,
coiri muitos lotes expostos .a venda e regu-
lar procura, tondo sido realizadas, dç nianua,
transacções dc 3.750 saccas nas bases e.e
io$8oo a 11$. a arroba, pelo typo 7.

A' tarde, foram realizados negócios dc
cerca de 6.500 saccas. aos mesmos preços
d-, abertura, fechando o mercado cm posi-
çüo sustentada. .._,,.A Bolsa dc Nova York abtm com 2 a 5
pontos de baixa.

Passaram nor Jundiahy 7.300 saccas, e
entraram, por cabotagem, .1.032 ditas.

6 , , . • . . n$20o a 1 i5-iort
, io5Soo Q n$ooa

B ..... . 1C$400 a íojCoo
g , , # , , . 10Ç000 a IO$-*ÜO

I..ige eV Irmãos eoinmunldm que as CO'
tações dc caie: são as seguintes :

Vereis as tres ceiubviatiuus qtit; ian bem conhoceis: A
lielía e Bontimontal IIKSPERIA, tantas Tezes
soberana.—O celeberrimo E. GHIONE, o famoso
Za-laMort, mimo e eusaiiulor. —O impoccavol-

mento eleganto ALBERTO COLLO

E no meio do fausto, do esplendor regio de uma cnscena-'
rão formidável estes tres astros cercados de brilhante co-
íiurte de outros arlistas afumados fazem vibrar o grande
estro das paixões numa série dc scenas empolgantes, do
uma intensa dramaticidade dc vida moderna, cruel, dc

alta roda, formidável...

12$200
II.Í90I1
IJÍOOO
ZIÍ300
II $00')
ioÇGoo
I0$200

RENDAS rUllI-ICAS
RKCKni-DORTA Dli MINAS

Arreca.lii.áo do dia iC. . . . ii:i6i$Su3
Dc t ¦ 16 ioS:i93$833
Em egual periodo do anuo

passado. . . . ¦ ¦ . . . 262:3895355

MANIEESTO VF, IMPORTAÇÃO
Pelo vapor hespanhol P. de Satrustcqili,

Ca niüióo e escalas. Carga recebida: 40
caixas dc azeite, a Coelho Xuz.; 30, a
Corrapatozo; .m, á ordom: 25 dc vinho, a
J. A. Rodrigues; 50 barricas dc azeitonas,
a V. Alvarcz; 170, a 1,. S. Figueiras; 140,
,-, Marti Pacheco; 5o barris, a Coelho .No-
vaes; 120, a Dias Almeida; 240, .1 Lagari; 9,
a V. Abarez; 70 caixas, a II. Marte; 40, a
J. M, Gouvêa; 5 volumes, a P. Alvarcz;
í atados, a J. Jí. Gouvêa; 100 caixas, a
J, Ferreira; io dc amêndoas, a EI. Marte;
¦20 saccos c 2 caixas, a Coelho Martins; i
dr mercadorias, a Mendonça Capella; 5
preços de Rrão dc bico, so do alpístc cs dc
scmonles, a Cli. Ebert: 30 caixas, e 4 barri3
de vinho, ti l.tcchebarne: 24 caixas, a t.
P. Molinn; 1I2, a C. N. I,cfebre; 1.11
saccos de legumes c 1 caixa de mercadorias,
a T. A. Rodrigues; 15 farelos de papol de
cigarros, a Kugcnio llrisot; 16 caixas elo
papel, a l.opes ,Sá; 11, a P. Salgado; 23
saccos de alpístc a Corrêa Pinto; 50 cai-
xas de azeite, a Soares Castos: 100, a Mar-
t Pacheco; 20, a Corrêa Ribeiro; 150, a
Carlos Taveira; 50. n !•'. Moreira; 200, a
V. Monteiro: 75, a Azevedo Andrade; 75,
o Dias Almeida, e ioo, a Nobrcga hantos.

Pelo vapor hoilaiiekv. Amslellaiid, de
Amsterdam e escalas. Carga recebulai 60
barris de olvalade, a D. Pullen-, 40, ti
l;ontc3 Garcia; 50, a C. Mercantil Brasilci-

NOTA — O alto custo do fllm, os ti irei tos ítiitovncs,
os emolumentos dos m-tlstas, o preco da concessão nara
o llrnsil. os direitas (lo exclusividade justificam nlena-
aiicutc10 P1USC0 DOBRADO DOS INGRESSOS mira estes
csnectaculos fluo além Uo taes predicados ainda tcorii
duração duiilit das sessões habituaes : — fácil teria «sido
dosmembrar esta »eça cm duas partes ou series, afim

DOS INGRESSOS permitte assini ao publico anuilatnv do
uma sí> vez (lo valor de uma obra grandiosa sem l'\\f«-
SAS BSPEOÜIjAÇOKS no pleno sabor de uni espéctaculo
do pura e crandlosa arte\

A Agencia cerol das Cooperativas,
colas tio EsMtlo ele Minas commuiin

cStÂçÔeS DE CAPE' POR 13 KII.OS:

A[,ri-
ca ai

carainellos. a C. I, Mercantil; 23 quintos
de vinho, a S. Azevedo; 25. a C. Cruz;
2S4 fardos de xarque. a 11. KalKithl; 10.1,
a II. Barcellos; ti a I.ase lnuão; 2.10,
á ordem; 6.000 resteas de cebolas, a Ma-
ceelo Ribeiro: 3.0110, ,a Angelina; 5.ooq_. :i
P. Torres; -t.ooo, á ordem; 6.<ino. a boa-
rcs llastos; 2.300. a Soares Cunha; 50
cai.ta.','a S. P. Costa; 200, a P. .orre«;
250, À ordem; 50. a Miguel: 29. a boa-
rcs Cunha; t.'.-. a C. O. Pinto; 13 ele
ovo3 o 4 barricas de camarão a S. 1'.
Costa; 53 saccos de feijão, a P. lorre-s;
8 caix*a3 de peixeí. a Soares (.unha; 10 dc
frutas, a C. O. Pinto; 10 ele peixe o 10
de ovas, a V. S. Nicola; :o de línguas,
g fardos de peixe e 50 saccos de alpístc,
a Angclino; 31 «lixas ele cera, a OI. Motta;
.50 dc tijolos, a C. Obsbtireli; 1 tle couros,
à Raackc; 1, a C. II. íonla; 1. n Irnadi
1. a A. Gaspar; 2. a V. II. Walther: 1
fardo de couro, a A. Hordallo; 2, a Cer-
íiucira; 1. a G. Ribeiro; 14 caixas de
fumo, a II. Stoltz; 2 de molho, a I'raii-
cisco Uiilan; 3 burricas de carnes, a P.
Torres; 20, a C. Carneiro; 20 caixas uc
mariteiRa, á ordem; 10 dc velas, a ii. Igna*
cio; n5 volumes de comestíveis, a T«íi_;c
Irmão; 20 fardos ele xarntie, e S uulntos
dc aguardente, a A. R. Santos.

Pclo viapor inglez "Amazon", do Rio ela
¦Prata — Carga recebida: 421 fardos dc
xareiiie, «n John Mooro e 350 saccos de
batatas, a Couto.

Pelo v.-.por inglez — "Vauban", de Nova
York — Carga recebida: 55 caixas ;de
whisky, a J. Vilüaus; 39. a C. N. I.e-
febre; 314 fardo3 ele algodão, 5-'S e nicias
caixas de maçãs, a barricas c (íoo caixas
idem, 300 de pêras, 11 do lupulo. -:o. dc
couros, 1S5 foceos de ervilhas, 2 caixas
dc cigarros, :i ordem; 3 dc couros n C.
Pcrrcira; 2 de cigarros, a C, Noronha; .1
dc cigarros, n llime; 2 dc couros, a bnria
-Plácido; 3 a A. S. Kyn; 5 a G, Car-
neiro; 1 a C. R. T.inia: 50 .volumes dc
frutas, 500 caixas de_ peras o 1.500 dc
maçãs, a Vcrreíra Irmão.

1'elo vapor nacional "Ilanenta", dos por-
tos tío sul — Carga recebida: 25 saccos dc
feijão, a Brandão Alvc:«; 226 ele couros c
103 amarrados de taboinhas, á ordem; so
barricas, n Ferraz Irmão; i4i amarrados
de taboinhas, a Viveiros; fit, o Pred l'i-
ítner: 22. a 'C. Cellulose; 50 amarrados tle
cabo, a A. 1'., Santos e 10 saccos de
tricô, a .Túlio í*itol,_enhers_;.

Pelo rebocador "*Sul America", de Cabo
Trio — 'Carea receliída: 90.000 kilos dc
sal. a Miranda Telles.

Pela chata "Baliia". dc Cabo Prio, car.-;a
recebida: 126.140 kilos dc sa!» a Vieira
Mattos.

Pelo hiato "Actlvo 2o", de Cabo Prio —-
Carea recebida: ioo caixas do camarão, a
ordem.

Pelo vapor nacional "Guahyoa , de Sr.n-
tos, carga recebida: io caixas dc oleo, a
N Vilhenlos; io elitas. a 'U'. Almeida: io
volumes idem, a N. Motta; 2,1 ditos, a
I.uiz Ribeiro; 30 caixas idem, n A. Prado;
100 ditas, a Dias Garcia & C; 30 dilas,
a P. Araujo; 20 rjuartolas idem, a J, Ral-
nho & C.; 10 caixas idem, o V. I.ttccr;
20 volumes idem, a A. S. Aratto; 10 cai-
xas idem, a A. C. Oliveira: 25 ditas, a T: P.
Si.r.teira; 30 ditas, a J. Soares; 75 atas,
a llrandão *. C; 'Io ditas, a O. J. S. Pin-
to; 40 ditas, a C. Carvalho: 45 dilas, n
M. Pimenta; 50 ditas, a T. Cabral; 30
ditas, a 'A. Teixeira; 100 dilas, a M. Vian-
na: 30 dilas, a N. G. Moraes; 200 dilas,
fl N. T*afayette: 70 volumes idem, M\ Pin*
to ,": C.: 25 ditos, a II. Don; 20 ditos, ^a
I', Azevedo; 2 nuortolas do graxa, a a.
Ferreira; 20 ditai, a P. Araujo; 832 saccos
de cafe!, a C. T. Oliveira; 507 ditos, a
iR. Barcellos; ?(38 dios. o 'H. Urhan; 4)S
dilos, a Tinto & C; 500 ditos, a R. Quei-
' 

Pela lv. V. Central (S. Diogo), carga
recebida: 6 caix.i3 e . latas de manteiga,

f»"'as iilein, a M. V. .-Vives; 7 dito?,'
10 L:1,r!os: •! Jacis ele toticiiilici, a A. I'.11 . A.vcs; 2 fardos de xartttie, a Alveílrmao; 13 d,tos a i<. I!orgcs. , |:t0 j0línguas, .1 M .•' Alves; 20 iticcos de M-talas, a J. D. Souza; 20 diios, „ Jos!Souza; 60 ditos, a A. Garcia; .15 dite... nU. Perca; 30 ditos, o A. tí. üarcia; «dditos, n Luiz h. Costa; 1 jací. ele o3sos,a M. Rocha; 4 elitos de toucinho, ao m_*ino; 5 ditos, a Irfíigley; 4 ditos, a Couto«_C; 27. saccos de tM.tat.ts, a «Mves Ir.inao; 10 jacas idem, aos mesmos; 1. soe-
ços idem, a T. Ilor^cs; 30 ditos, a C.Duarte;: 4-Jatas de manteiga, a Guimarães
lrmao * C; 12 ditas, a Vasqucs; 2 di.tas, a *J. J. Santos; 6 ditas, a Ullinl; Sditas, a Alvc3 & C; « dilas, a Ferraz Ir-mao; 32 ditas, 11 Ribeiro; 6 caixas, a .Mat.tos; 30 latas, a Ribeiro 4 C.j 52 ditas, áC: Piiüo St C; 14 ditas, a Schmidt;a latas do manteiga, a n, Daniel; 2 ditas, .
a 1'crreiraa; 2 ditas, a lebrão; 1 engradadejdo monteiKa. a Casemiro; 3 caixas de etuei-
jos, a SI, (.oines; 6 ditas, a topes; 3 dl.tas, a Carneiro;.! ditas, a Medeiros; 4 ditas,a Damazio; 4 ditas a Guimarães; 4 ditas,a Alves; 9 ditas, o João Cunha; 2 ditas,
a saraiva; 2 ditas, n Passarcllo; 10 ditas,a Pinto; 10 ditas, a Vasques; 5 ditas, aomesmo; 5 ditas, co mesmo; 6 ditas, aG. Ribeiro; 16 ditas, ao mesmo; 11 ditas,
a João Cunha; 11 dilas, a Rego: 27 dita»,
a T. Carlos; 10 ditas a G, Ribeiro; 4ditas, a T. Carlos; 9 ditas, a Rego; ta
ditas, a Vasques; S ditai", o João da CunliàJ
4 ditas, a Damazio; 4 ditas a Saraiva;
.1 ditas, a Dainazio; 6 ditas, a .*>. Tnuãoj
10 ditas, a Roelinj 14 ditas, a J. Cunha;
10 ditas, a Rocha; 4 ditos a Alves; sditas, a Damazio; 10 ditas, a Rocha; tg
ditas, :i Saraiva; 8 ditas, 3 Hock I.ong: 11
ditas, a Pinto; 2 ditas a Alves; 3 ditas,
a Gaspar; 15 ditas, a Moreira: 4 ditas.a ordem; 4 ditas, a l'ri.-is; 3 ditas, a T,<.
brão; 2 dicas, a eixeira; i caiivi do re*.eiucijão, a l*!ias; i caixa dc toucinho; ai
Tavares; 3 ditas, o Souza; 5 ditos, a tel-
tc; 3 ditas, a Fernandes; 3 ditas ao mesmo;
2 caixas de carne, n Pinto; 3 caixas de
frutas, a J. Francisco; 3 caixas de .K-
versos, a Ribeiro; 12 caixas dc frutas, a
Bnptisla 1 cais., de rcimcüão, a Carvalho ;
manteiga 67 latas, a A. R. Oliveira; iff,
a M. Ribeiro; ií?, a Monteiro; j.j, a B..
Alves; 31, a Gresscr & C; 6, a A. Amamn-
te; íS, a G, Ribeiro 4 C; it, a D. AlbU,
querque; 6, a F, «Moreira & C,| 1.1, a A.
R. Oliveira; 30, a U. Alves 4 C; 32, 10
mesmo; io, a Pedro Martins; 20. a Ãw
Marfins; it, a D, Ramallio; 25, a Ferreira
Irmão; 27 caixas de nucijos, a C. H. I,a>
c.ichiios; 10, a T. Carlos * C.J io jaeá,*., a
João Cunha; 10,. a A. Alves 1°. C.j 8, >
Joilo Cünliaj í dites do toucinho, a Albana
Carvalho; ,i. á Cor rca Vasiiucsj 7...a Prlata

| Ã C.j 7, a V. Monteiro; 10, a Corrêa ili-
beiro; ,h, a Pereira Uor^es; .\2, .i M. AI«
buf|uerQue; ü, a Siqueifa a C; a dtloé d*3
carne, ao mesmo; b, a O. Moreira; 13, a A*i
Pollery & C; 14, a Marmics * C.j 10. a
A, .Sumannj 6. a Corrêa Uibi^iro; 5, a T«i«
seira Üorgea; 5, ao mesmo*, ji, a D. AU
butiucrque; 4, a Albano Carvalho; 5, a Cor-
rca Vasqucs; 7, n Teixeira Uorgcs; to, a
Ferraz Irinjoti, n M. Saraiva; }, a Prisla

C,i -', .1 V. Monteiro; 1.1. canas de lu-
nha, o Priíta «^ C; 14. o R. Barreto; 3',
a Q. Moreira; 4.1, .1 A. Pollent; 24, a Fer-
raz Irmão: 20. a A. Sunuinn; 3 saccos ii
milho, a M. Pinto; 12 de batatas, oj. Pinliei-
ro; 17 jüc;'«3 de batatas, a A, Slcmann; ,11,«
C. Gomes; 100 quarlolas dei scboaDutich:

c:ií;i*ai,Lido de manteiga, a Dolme; 4
laias dc manteiga, a II, Alves; 4 dita*!, ti
J. Ribeiro; 54 dit.ts, a A. Amarantc; 18
ditas, a Th. Pereira: .0 ditas, a J. A.i
IRibcii-j; «ei ditas, f» T« 'Machado; t»«
ditas, a C, Pinto; 30 dilas, a J. ."*.•
Ribeiro; 30 dias, a l.a.ticinlos; 30 dito»,
a J. A, Ribeiro; 30 ditas, a C. Pinto; 2a
elitas, a llook; 20 ditas, a J. A. Ribeiro;
10 dilas, a Urandãoí n ditas, fl J. C.J

ditas, a J. «\. Ribeiro; ss ditas, a Con-
servas; 20 ditas, a J. A. Ribeiro; 2 ditas,
a .Carrapotoso; 100 ditas, a T. i.\lachado;

ditas, ao mesmo; 5 ditas, a ]. Barbosa;
II ditos, ,1 S. C; 39 elitas, a M. Kin-
lay: 1 dita, 3 J. A. Ribeiro; 1 dita, i
ordem, 1 dita. á ordem; 13 ditos, a J. J.<
6 dilas, a Filial; 2 ditas, a Carneiro; J
preff. do manteiga a Cruz Irmão; 4 C11"
grailados, a O. Vasqucs; i elito, a M.
Torres; i dito. a G. Porto; .1 jacis ele
queijos, a 11. Albuquerque; 8 ditos, a M«
Alves; n ditos, ao mesmo; J ditos, a J«i
Andrade; .( ditos, a A, Darroso; IO ditoi,
a Damazio; 4 ditos, ao mesmo; 4 ditos, a
St. Fonseca; 2 ditos, a J. Cunha; 7 tlito»,
a M. Rocha; 2 elitos, ao mesmo; il ditos,
a A. Irinãu; 6 ditos, o G. Irmão; 4 elito*.
a M. V. Alves; i dito, a A. irmão; a
dilo.s. a Vasques; ;t ditns. a M. Rocha;
4 ditos, ao incsmo; 3 ditos, ao mesmo;
4 ditos a O. Vasques; 3 dito-, .10 mc«>
mo; 4 dilos. a J. Cunha; 16 ditos, a Va«>
ques: 10 ditos, a Damazio; 3 diteis, et'
J. Cunha; 3 elitos, a O. Irmão; it d!*"
tos a .1. Ribeiro; 4 ditos, ao mesmo! Xi
dito, n F. Si'va; 10 dilos, a A. Sati-
tos; a jacas de erueijos, a S. Torres;
8 jacas elo queijos, a Pinto I,opes; 4 ditos,
a A. Irmão; 2.ditos, aos mesmos; 7 ditos.
ã T\ Carlos; 4 ditos,' ao ine6ino; j ditos, rt"- " * ao;M. Saraiva: 3 ditos, a A. Irinío; 2 dl<

a T- Carlos; 4 ditos. .1 C. Galvão j
6 ditos, a T. Carlos; 4 ditos, o M. Sa>
raiva; 3 ditos, a T. Carlos; o ditos,. a<
«nesmo; fl ditos, a Vasques; 1 dito, n con.»
sUmüno; *; dios. a H. Alves ft C: 4 df«
os, a G. Irmão; 1 caixa ele requeijão, II
ordem; 2 «lieis, a *T«. Fernandes; 5 jacáa dei
oiiclnlio, a O. Irmão: s «lios, a G. AffonsoJ
8 ditos, a C, Bastos; 8 ditos, a A. Barroso!
1 diio de carne, a A. Martins; 14 ditos, ií
V, Monteiro; 8 ditos de toucinho e onrn»«
i ordem; 6 dilos idem, 4 ordem; 7 ditos
idem, i ordem; «5 ditos idem, i ordem: fl
dilos Idem, í ordem; 5 ditos idem; 1 lUtj
de miúdos, a Ud, Grijó; 1 dito de i™
gulCa, a M. Pacheco; 1 dito idem, a VV
Monteiro; 1 cesto ielcin, a C. TJnstoSI I
dito idem, a T. Borges; 2 latas de biscouMl",
a Dardellas íi C; 4 ditas, a lebrão Sc C.J
1 caixa de doces, a iA* Gomes; 1 dita, «
M. I.inia; 3 ditas, a J-. «Sallcs.

Marítima, cargas recebidas: 16 -.wco» «fl
feijão, a A. Garcia: 10 ditos, a D. rot"
molho; 11 ditos, a J. Cunha; 30 ditos, o|
A, .Barroso; 7 ditos, a D. Rama,lio; I
ditos, a Cruz Vieira; 25 ditos de mi.n.,
J. R. CoulViho; 2j dito», eo mesmo; SL
elitos, a Dias Garcia; 10 ditos, a Martucelle!
81 ditos do arroz, a Ferraz Irniu.); JOCf

im >i___" ... ...jjiüfa

?CONTRA O TYPHO^.'
i

teraol-a «inda nr,s tres sessões.

S PEDRO — Nas duas Httlat» desta
ko.tr rcpetc-S» siw!» » en?raç:.d:s;im* *

"VAMPIROS", NO ODKON
O luxuoso centro de diversões n1****- à o

Oeli'on oiicrcce amanhã aos seus frçqi-.en-
tndores mais uma sírie do sensacional fita
Vampiras, que tem como um. dos princi-
paes interpretes a galante oc:r:z Musidora.

faiii/iiroi contiuará a prender a nttenç.io
do nosso publico com as suas empolgantes
aventuras por muito tempo ainda. A serie
dc amanhã é a quarta c !nt:to!a-Sc, A eva-
ci*. do morto, talvez a mais sensacional ele
todas cilas. A' meilida e|UÇ =3 series se
suecedem se intensificam cada vez mais, as
scenas, sem o rc<*ur«o dez trunt imacinanos,
desenvolvenelo-sc o enredo naturalmente.
Preiwfchvse, pf>*3, os freqüentador es do
Odéon para a prendera de omanhã.

"A MORDAÇA", NO IDEAL
Também e;'.e querido cinematographo pro-

porciomrá amanhã aos seu- liahiars a //,¦•
Inicie &'A mordaça, a grande obra dc .lar-
dou, que a Tiber Film transportou parati
tela còm o cuida b que cila merecia. A.e-n
desse fllm, que por si só consume um em-

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 85

(Canto com a rna ilos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,

óü-í), 65$ e 70SU00
Ternos de casemira ingleza, pura lã,

preto oti dc còr, sob medida.
ALFAIATARIA PARIS

?8 — RUA URUGÜAYAN . — 78
(Não tem filial)
•m m ma * r»

e METAES
¦ '__ 

, A melhor é aiteaoe Tomate- dc?E'£
¦lc Conservas Alimentícias.

MUITO GRAVE
O ciame ela visli só eleve ser feito pen1

pessoa niiiüo habilitada; caso contrario, será
ele gravisíini.is conseqüências. A Casa
Vieilas assume toela c qualquer respon-
sabilidade peloa exames, eífestuadoâ n,> ssii
C«binete( á rua da Quitando n, go.

¦¦! ia *» **o <p»iBf ¦ ¦ —-~

—1 1— 1
Cafés do Sul e | Cafés dc o.-.tras

T-po Oeste dc Minas I procedências
Comm. | Còr | Conim. I Cor

i2$5<ÍJ a ia|664 12S362 i2ÍCi.t
I2$2J5 a !2$.5A I--Í253 I2!I59
n$8'.|7 a ní«.|7 11SS47 11S847
iiS.i;.) a nina HÍ4J0 11S74SÜ2123

Observações
Mercado: sustentado.

Cambio: n 31Í32, firme,
Pauta $740. ,. ,., ,
De accordo com .1 a.la, as qualidades a.i-

n-a dc 7 não acompanham os preço» rela-
tívos sendo sempre os de cí>r mais valo-
rirados continuando depreciados 01 cales
b..i.-:c3, devido is entradas de ij. Paulo,

PD.TO. LOPES & c.
Rua Floriano FeKoto, 174 — Pre».

tam as melhores cuiitai de café,

mkrcadcTdÍ SANTOS _ <
T.m 15:
Filtradas: S.9?2 saccas.
Pecdc ri 03*237 5acca3.
Jlcdia: 03.2.17 saccas.

Desde 1 dc itinlio: H.029.S54 saccas.
Saídas: 14.(193 saccas.
Existência: 1.012.673 saccas.
Preço: *-í5^o por 10 kilos.
Posição 

"do mercado: firme,

ASSUCAR
Fnlraelas em 15: não liouvc.
Desde 1": í8.oi3 saccos.
Saidas no dia 15: 9.Q10 saccos,
Desde tu *í8.444 ditos. ,
Existência cm U-. de tarde: nos trapicbes,

134.481 saccos; 1103 armazéns geraes, 39.154
dtto9« , *,

Posição do mercado: calmo.

•s

S. Martinho do Porto
Casa especial «le petisqueiras á portu-

gueza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem Rabinctes para lamilias —RUA DOS
ARCOS N. 3-

ümneÊ!mm*m*mW*wr:xvimwm

X

COTAÇÕES

mmsmi

Unica c
Verdadeira cara da

on
queliradnra

C1XTA..HEHMARIA eiieotrioa

R H BPB mW?\ m\ d H Ahêbuiâ
Profe-
fabricados

ci.-M OPERAOAO, por meio d:» _í.l',.,1 Ul Ji"-*-v'j.~'g;ande eslabclccimcnto d*
niNI todos os apparelhos i— .
dida. conforme o caio e a enfermidade, ntto
nenhuma mela dc ferro, são leves e Invisíveis, garan
tindo uma contenção suave e perleita
lleinias as mais volumosas ;podciiilo.

LAZZA-
ob mc-

tendo

também das
doente tra*

txi!h.-.r, lazer exercícios dc gymnastica ou equitaçüo,
ítcando completamente curado, eciii operação ai-
Suma, As pessoas que soffrem da Hérnia escrevarr
iíoic mesmo ao Prol. Lazzarmi, amn cie obter o tra*

NUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

$_So a Í680
$580 n 56io
$460 a $500
.680 a $7CJ•jco a Ç6cj

Consulta das
9 ás 13 e

das 2 ás 5.

O domingo
até meio

dia.

RIO DE JANEÍRÒ-LARGO DE S- FR VNOISOO N. Vi
Obesidade, ventre «ido, rins moveis, dores rheumáticas, sci.itiei, _ debilidade

nervosa curada com especiaes c modernos opp-.ie nos electncos. Repartição ortope-
dica piri senhoras, dirigida por uma duna especialista. _ _

aviso — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará um professor
ortliopedico ás seguintes cidades HKM.tl HORIZONTE, Hotel Avcnitln,
os Sins SI. 23 23. 2-1 o 25 corrente. OURO lMillTO. Grnndo
Hotel os ilias 27 o 2S corrente, o JUIZ DE FO'KA, Hotel Rio
de Janeiro, os, dias SO o 31 o 1° dc juulio Di'o.\imo vindouro.

'Branco, crysts!- . ,
Crystal, am.-.rc.io. .
Mascavo
Idem, 3* sorte. .-
Mascavinho. . , .

ALGODÃO
Entradas em 15: não houve.
Desde i°: 5.68a fardo.-.
Saídas cm 15: 170 elitos.
Desde i" 3.799. fardos.
Existência em 16. de lard;: 6-!0 attos.
TúsíçCio Jo mercado: firme,

COTAÇÕES .
Pernambuco 20ÍC00 a ..ijono
i; G. do Norte ;o$ooo a 30S000
PaVahyba ^tooo a je.-.oo
Ceará --53000 ,n 3'"

BOLSA ....
Hontem, fl Poisa funocionoii animsdissi-

áa, tendo sido desenvolvidos cs negócios
"Vs 

apólices geras?, os de iqoj e as
necões da E. F. c Minas S. Jeronymo
Sn em Sita; as das Loterias, as das
Docas da Bahia, as apólices de 1909 e as
Populares, sustentadas; os Mineiras e *«s
acções do eBanco do Brasil, iracis:
lices Municipaes e^^U

Apólices :
Geraes de 2005, 2, o. . .
Pilas «le 1:0005. i, I, »¦ >
Enn. dc 1903, 20,0. . . .
Diio idem, 5", 
Diio de i9°9. '-• «• • • •
Dito idem, i> 1, '• -• J. *"> :
Dito idem, I> 300, a. . .
Dito idem, 10, a. . • .. »

firmes,
apD-

«D
&
lá

S

wo

I
. ¦''. Z\

IDYLIOS DE AMOR

.A's-..m sc passou o tempo.  . «
" IA' Quinta elos Leneaítres voltou a tranquilla existenca, serena e paciW,
ca. Apenas Helena estava agora mais triste do que d'antes. As lagrimaíj

que durante algum tempo olla soubera estancar á forca 'Ie resignação, _voI*,
taram mais impetuosas e mais amiudadas a luimedeccr-llie o bello franjadí
dos olhos. Saudades perpétuas do passado, eis a causa desse torm.Mo nv
timo, que parecia apostado em lançal-a bem cedo na sepultura,

Lucas Silvestre continuava ausente. Escrevera por varias vezes a IM
lenn, que ignorava ainda as causas d'aqueila ausência, mas nas cartas dn sta
velho «rmigo havia tanta alegria, transpirava n'cilas tão inteira sa.isfa.Sol
que Helena como que previa <iue Lucas era bem suecedido nos seus trabaH
lhos. Por muitas vezes perguntava a si própria o que estaria Lucas fazendo)
na cidade, e dava tratos a Imaginação para adivinhai o queo velho coijX
tanto afan lhe oceultava. 'J[as, por mais que fizesse, era-lhe .impossível adU
vinhar as causas d'aquella prolongaela ausência. Instinctivamcnte aftigura.
va-se-lhe que se tratava de seu marido. Mas que procurava Lucas? A quei
resultados queria chegar? . „, .

Nas suas cartas, o velho fallava-lhe de «Marcella, recommendava-lh a mi-,
lantemcnte e dizia-lhe que a estimasse, porque a pobre menitu et?, digna
dos seus affcctos.

Mão ficaram, por aqui as suasrecommcndaçoes.
Em uma das cartas que dirigiu a Helena dizia-lhe:

1 0
ido 4mal!

;"ojono
825$O0O
aSoSooo
8;8$ooo-*So$ooo
78$ooo
732$-ioo
;?4*000

"Perdeu uma filha, que a enchia de felicidade. Supponba que çs
bre creança, que o accaso conduzio ao seu lar, é «\ sua-Clha e_dc-lhe I
carinho dc que é capaz o seu bondoso coração. Sua f'!ha nao sena

pura, irais bella, mais virtuosa do que a mendiga a quem recolheu!

Não seria preciso que o Lucas lhe fizesse taes rccomm<ndaç5es._ Ik-IcnS
não poderia estimar Marcetta com mais affecto, nem no seu coração ,..>de*
ria encontrar mais carinbos para .lhe dar. E, relendo as cartas de Silvestre!;
Helena murmurava: „ .,«

~> Elle tem razão. Onde encontraria mais pureza *9 que nos 
pil-.os 

d a<
Buella creança? Onde mais graça e formosura do que no seu semblante

Marcella já não se rarecia com a mísera crcatnra que Jorge lcvantig

I,'1,4

Z:;:

-'

...• -:
¦ i
:
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HpNriH"'".^j|v-' Q.iffeffe^íÇ.ii Í;_CllMIÍ"éí01. CORREIO DA MANHÃ — Ouwta-Ma, 17 de Miü» üe I.H6 • . çi

CÃES DO PORTO
RelicSo do» -rapsrei « ciabarcsçôei qu e se achavam atracado, ao Cies ds Port»

.!¦• trecho tnti-gut i Compignie du Fort ) so dia 1. de maio dc 1916, il 10 ho-
nu da manhã. ¦¦ 1-'.

EMBAR CAÇOES

CUSM haçXs 0MUV4ÇÕS9

I. e»rvSo.

3
-1-1I
S--7

Voptif.

Vapor...
Val-of.,.

C--7 (Chatas..

I
P...J IClialas..... Nacionaes.
.|aj. IChaias....). Nacionaes.

Nacional

.1 Inglez.
.1 llollatidc*.
.1 Nacionaes

1 ¦ v y
* t

• Í u
1 a. * «. 1

....

V. 10 (Vapor..
P. 10 | Vapor..
P. IO IVotlLÜO..

10 I
P. 11

II
15—7

1.
17—9
17—s

Vapor.

Iíí-l)oeador.[
Vapor,....
Vaiior

Vapor..
Chatas*

.1.
Nacional
Nacional
Nacional

| Italiano .

Nacional ,
Nacional
luglc .

Inglez. .
Nacionaes

"Murtinho*

1S—7 IChatas.,..) Kiicionacs
18 IClialas....! Kaeimuics

P. Mauá I Vapor I lu.lt-i. .

"Phidias"....
"Atnstclland"
Diversas

Diversas
Diversas

.ii'ii__-ip_'i_f!"Urano"
"llrasil"
"Procida"

I "Sul America""Anna"
"Cavour"

" Vauban"
Diversas..

] Diversas»,
Diversas..

Vestris"
I

Cabotagem,
Vago.
Vago.

Cie. do "P.- Satnis*
tegui".

Dese. de gêneros da
tabeliã II,

Exp. de manganez.
C|c dc v. vapores.
Vago.
Cabotagem,
Cabotagem.
Cabotagem.
Itec. cama
lada.

Cabotagem, ¦
Cabotagem.
¦Uec. couro j
(xarque),

Vago,

Cie. do Cardignan-
shirc*.

C|c. do "Amazon".
i Dese. bagagem;

I Transito de passags.

conge*

dec.

1

dilos, o A. Caldas: UJ dito», a Antônio
llraga; 5 dilos, a B. Warianl; 350 ditos,
a A, Bastos; so caixas dc amido, a. M.
Pinto; 100 ditas, a F_ Macedo; 100 ditas,

'Companhia Puslise; sün ditas de cerveja,
a (',. Zenlia; 5G5 dilai de sabão, a P. Ul-
cena; 1.1 ditos de conservas, a T, Borges;
25 fardos dc carne, a Siqueira & Ci
2 vagões de couros, a ). Meycr;
470 volumes de fumo, a P* Salgado; 72
volumes de sebo. a )'. Aloore; 9..o volu-
iiim de papel, a C. I. ltaa.lo.ny; 2-..1
ilitos, r.o tiics.nc; 135 latas dc phosphòrõs,
a Z. liamos;..

Alfredo Mala: 2 laias de manteiga, a Es*
leves; 3 cni;radados dc manteiga, «1 }.
Dalle; 1 jaca de (.ueijo, a O. Almeida; 1
dito, a A. Wainbrcck; 1 dito, a J. Cou-
vèa; i dilo, 11 G. Martins; 2 ditos, a ),¦Marco; _i ditos, a Vsyssivcc; 2 ditos, « T_.
lá. Irmão; 4 ditos, a l*. lilorcira; 3 ditos,
d ('.. Almeida; 4 dilos, an mesmo; 'a dites,
.1 S. Mariz; 4 ditos, a V. Scnna; 1 dito,
u A. Irmão; 2 ditos, ío mesmo; f* dilos
a S. ll,, Hii.tiro; 6 dilos, ao mesmo; 6
dito*, ao mesmo; i dito, a Damazio; 2
¦ditos, ao mesmo; 2 ditos, a P. Lopes; 4
dites, ao mesmo; O ditos, u C. Jorge; 3
ditos, ,1 1-1. Pinto; 2 ditos, a 0. a\l-
tr.eida; 2 ditos, ao mesmo; 1 dito, ao mes*
mo; 6 ditos, a l'\ Moreira; 5 ditos a
a\vc!lar; i dilo, a M.; 2 ditos, a Da*
taazio; 7 ditos, a Mario; 3 ditos, a Ter-
reira; .1 dilos, o Prislr.; 1 dito a II. Al-
ves; 2 ditos, o t. IrtnSo; 3 ditos, a liar-
ros: 4 dilos, o T. Carlos; 4 ditos, a A.
Christovão; O ditos, o A. Jong; 4 ditos,
a ,1. Cunha; 6 ditoa, a H. Lima; 6 dilos,

a V. I.opes; i diíos. a M, I*ii.tu; 2 ditos,
a G. AJrieida. ti dilos, a S. I,, Ribeiro;
4 ditos, a J.ebrííu; 4 dho$, w C. Almeida;
a ilitos, a 1- Moreira; j ditos ao ...esmo;
¦H ditos, diversos, ao in__.au-; 1 caixa dc
carne, a Vatladacea-

CA-RNES VERDES
l\'o matadouro de Santa Cruz foram aba-

tido. liontcm:
5.15 rezes, ço poicos, ae carneiros e 36

vitella..
Canuiilo E. dc liello. 40 rezes c 1 porco;

Durisch £ C, 23 rezos; A. Mendes _ C,
... rezes; Uma & Fillios, 39 rezes, 4 porcos
1 . vitellas; .-rancixo V. Goulart, inj rc-
zcs. ita porcos e >z vitellas; C, Sul Minei-
íi, 19 reze;;; João Pimenta dc Abrcrj, 28
rc7.es; Oliveira Irmãs & C, qq rezes; 19
porcos c 8 viti-Ui-s; Uasilio lavares, 20,
rezes e io vitellas; Castro ft *-•, 20 reces;
C. dos Rclr.lliib.-1_s. 22 rezes; Porli.il.o lt C,
27 rezei-, I.uiz Barbosa, .to re-cs_ F. P,
Oliveira a C„ 50 rezes; rernacde!» ft Mar-
eentlos, n D.-r.-.s; aViigusto M. da Moita,
o rezes, 25 carneiros e 2 vitellas.

Foram rejeitados: 11 rezes c uma vitella.
Vigoraram no entreposto dc S. Diogo os

preços rir:
]t ovino. . _ .
Carneiro. 1 « 1
Porco. ....
Vitella. * • •

fídO O $-00Tf. 5 o o c i$3oo
i$aoo e i$300
$500 a $3or.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Amsterdam e escs.; "Zcetandia". • « ¦» i.
Norfolk e c-r-s", *"lV,(|-4.-iry". . ... si
iPortos do «..orle, 'Scrcipc". . . < iS
f'.-ihi_, l'í."annavi<iras" ;:í
•Christiania c esca.. "ítio dc Janeiro" 18
Pòrlos .lo norlc. "Olinda" 10
Porto» do norte, **Java*ty". ..... 39
Portos do Mil, "Saturno'', .... 19
Santos; "__. VictorV 19
Porto, do Mil, •*Maroim", ..... 20
Kio da Prata; "Darro" so
Nova Vork o escs.. "Minas GeracB. 20
K.-Y.to., "líío de Jaiiidro'' . , , , 21
Partos do íiort^:, "Capivary", ... 22
K:o da Prata, "élarcnua" ..,,,, 2a
tiiRlaterra e escs., "Ortcga". * * ir 23
Inglaterra < escs., "Arai^uava", ,- _ 24
Bordoos e <-3c?-, •'Setiuana ., . •.- •» 26
Kio da Prata, **Desna". • « « »- >• 26

Junho:''alláo c escs., "Oransn". . . , _ i
V.aPORES a sair

Porto?, dt norte, "Maranl.fio''. , 'tt 17¦Uio da Prata, •'Zcclíiodia". • * . . 17
-l'ortos do S'i!, "Itaeiba" iU
Ar-'c.iji.' c e»o>. " ÍiíiíIuIti*'. , y ,¦ •, jl!
Iíejçuiki c esc?., "Aniiri . ...,,>• x3
í. I-ideü.. c escs., /iFidelciise*'^ , . iti
Santcs e Paravcguá, *Murtínlio') * * 20
Ltecife c <sc;., **liaa'iêraw. ... ao
li.Rlaterra e recn., *'D..rro". . t v *_ 20'Uio da Praia, "Uio de Jonciro1', * . 2:

.(Portos do sttt, "Itíttinxa". ..... ri
Porios do s.lt "M.aroim'', , , , , 23
1'ordeos e escS., '¦Viarotit-â''. « « v 22
C.nliâo c cães., **0'ií-i;a". ..... 23
I:r.!;Í!.!:,. c «--Cs''. " 'tai-tir.ua". . , 23
MarpnliiSo c ccs., *?.?io dc Janeiro'', ;\i
tllahín, í'CV.n:iavitiras 23
Amai cção c cs-_... •-Ál.-.!i'i .ucira". . ss

TI * jn da l'raia, MAraíTiiav.i1' sJ\
.Portos do norte. *'lt:iliia". « . , , 24
Maceió c rees., "Capivary". ¦•¦¦£_
líceife c lirs., ".I.il-.irv".' . ,,-.,, 2.;
Kio da Pula, "Sciuaiia". ...,»¦ sfi
Injííaterrn c csc_., "Destia". . , , , 2'.
Montevidéo c <scs., "ibaturno", _ , =6
Camecim e escs., "Piauhy", . , . 27
Punas do norte, "O! tida"

Ü COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. aao. jo—Lisboa

rORTUGAL
Agentes em todas as comarcas e ilhas.
Tratam-se dc todos os negócios forenses

e commerciaes: liquidação de heranças, in-
v tan tarios, testamentos; cobrança de ren-
das, obtenção e Ic^alisação de docomen-
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
POKTUGA-i IalSBOA
(Ki-cotiimcwliitlo pela Socicda-

do Fropneadora do rortuual)
Hotel dc 1* classe inteiramente

renovado. Luxo c conforto. Aquc-
cimento geral. Banhos cm todas os
andares c quartos cotn banho.

Hotel 3empre preferido pelas
familias brasileiras.
r.usüo, tudo rnniprvhcudldo

n l.«00 réis.

lotem üo Estado da Bahia
Resumo dos prêmios da 3- ex-

tracçao do plano n. 17, om bino-
flclo do Instituto Geographioo e
Histórico da Bahia e outras Institui-
çõus, realizada em 16 de mato
de 1916 sob a presidência do dr,
Edgard Doria, fiscal do governo.

72 • extracclo de 1916
PRÊMIOS DE 12:0O0J A 2001000

18254  _2:000g000
1517 2:0008000
23.34 l:00:i$OJO,
331.5 5U g(*i0
34294 .- 500.1,00
570} ..,,,.....;. 200-0U0
49035 200SU00
ÍÍS236 20OS000
58747 2O0J000
G.218 2003000

» PRÊMIOS DE 1003000
4103 15159 16003 39292 41250¦ G37-S9

PRÊMIOS DE 51HO00
4758 6525 10039 14844 216'ií?

43327 41634 B5..98 55383 59596
APPROXIM AÇÕES

1S253 e 1.255 75ttj00
1516 o 151S 50gi.O

23233 e 23235 25*000
DEZENAS

18251 a 18269  10S000
1511 a 1520 10S00O

23231 a 23240 10S000
CENTENAS

18201 a 18300  3S010
1501 a 1500  35000

23201 a 23300  3S000
Todos números t.rmin-vdos em

54 têm „SO0O.
lodus us números terminados em

-i--te.il ._-«..
Os números premiados pelos 2

finaes do primeiro prêmio não tem
pireito a termitniçiiu simples.

Os concessionários J.Pedreira & C.

Gottas Virtuosas Vs0n.S
C-.ram hemorrhpides, males do. utero.

Stp LiVKt
DKI.T.l. MA'J"L'OS

MANICURE
Especialidades em preparos para

unhas.
Sete (le Setembro n. 58 (2' andar).

da tarde c o-jjctlos para registrar até ao
n:cÍo-dia.

Maranhão, ,para \lctnria, c mais portos
do norlc, recebendo impressos até ás S ho-
ras da manhã, cartas para o interior até
ás 8 i..\ idcm com porte -duplo ato àa g.

Phidias. para Santos e Buenos Aires, rc.
cebendo impressos nté ás 8 horas da ma*
nhã, cartas para o interior ató áa 8 iU,
irlcm c.".i porte duplo u cartas para o cite-
nor nté is 0.

llalbcin, para Bahia, 1*03 Palmoc c I.íver*
pool. recebendo impressos até ás tí horas da
manhã, carlas para o interior até ás Sijzj
idcm com porte duplo e nara o enterior ale
ás y.

Amanhã:
. a4.ii.ri, para Santos. Paranagui, S. Fran*

cisco, ltajahy, Florianópolis c LaRtina, rece*
bendo impressos ate ús <; horas da manhã,
cartas para o interior até ás -íiic, idcm com
cert; duplo ati'. ás 6 c objectos para re-
gistrar ntú áü 6 da tarde de hoje.

Itaijiba, paia Santos, Paraná, Santa Ca*
tiiartna v liio Grande dc Sul. recebendo ini-
pressos ate ás S horas, -cartas parn o in-
terior até á„ 3 i|c. idcm com porte du.do
att' ás o c objectos oara reijlstrar até ás G
da tarde dc hoje.

Uriluba. para Cabo Prio. Vietoria, Cara-
vellas, Ilhcos. Daldn c Aracaju, recebendo
impressos ate á i hora da tardo, cartas para
o interior ató á i iU. idcm com porte duplo
até áa 2 c objectos para registrar ate ao
i:ieÍo-.I;a.

Itacolonty. para Imbituba •. Kio Grande
do Sul. recebendo impressos até ás ^S horas
dt manhí"'.'cartas para o iulcríir até ns 8 ija,
idcm coni Dcrlo^ duplo ntc á;i t> e objectos
para registrar ntc ás 6 da tarde do hoje.

LOTERIAS
C-npitsi! 7Vi1.-r.il

Resumo dos nre-nios da 13' loteria
do i.lnno n. 337 106- extraco&o do
anno de "-01G, realizada eni 1G do

| maio do 19i6.
P.**.i MIOS DE 1G:0_CSOOO A SODfmO
4.50.-0...
htióü.....
1761...

3-2il...
3S9..9...
15809...
16933. .
30003....
32907..

10:0''OSO'n
3:90.-Süi.0
1:1100.11111)
1:000SO00
1:000.000

.OOSOOO
500J.00
DOOfflOO
5Ou?O0O

00i.nf.-l
8079 10593

AO PülllilOO
Hcclificando a noticia d'.'l A'oííc de

hontem c ilo Jornal do Brasil dc hoje,
declaro (jue Olinda Sampaio, pelo seu
yenio irascivel, me íorçcu a recorrer ii
policia, para o fim de aíastal-a de ini-
nha IVnsfio Chincza, ít rua Buenos Aí-
rcs <!*|, onde a acolhi lia Ires mezes,
dando-lhe a 28 dc abril íoufooo, para
facilitar-lhe a mudança, que foi adiando
até lioiti.ni, chegando ;. acüreilir-nie,
como ludo apurou o i° districio. Minha
condueta nesla capital ó attcstnda jico
tilinirante barão de Ivinhcma, dr. Mi-
guel Calmou e outros cm cujas, casas
lenho servido, e ainda pelo sr. ministro
cbineí*.

liio, 16 dc mr.io de 1016.
Afioiiso Maia ds I,Eu Ai.õ.

-. (S 317.;)

BIO CLARO i
' 

ESTADO DO RIO .'t

Fazendeiros sem gmeníias 
'—. 

Ofy.ig..
drões são protegidos

Permiti., sr. redactor que sohrc esta
oiesma cpigraphe venta valer-me *das
coliun-nas de vosso conceituado, jornal,
«para desaffrontar-me da infâmia a mim
atirada pelo sr. Affonso Guimarães, ad-
junto dc promotor publico desta villa,
actualmente licenciado e morador rim!
Bananal, mo Estado de S. Paulo.

Admira-me, sr. redactor, ter o 
'sr. ¦

Affonso Guimarães a coragem e a au-
dacia de vir pelas columnas de um jornal declarar ser -eu compadre, amigo
c .rotector de José Soares, autor do
furto de animaes pelo qual sc acha
pronunciado pelo integro dr. juiz juu-
nicipal deste termo, e bem assim queao mesmo Soarf- forneci dinheiro, ani-
máes e camarada para sui. fuga. l_t*i
facto, -sr. redactor, que sou compadre
do referido José Soares, porém já--o"era antes do mesmo estar envolvido
nçstc processo, porém, concorrer, coiíio
diz o sr. Guimarães, para a fuga deSoares, com dinheiro, animaes e cama*
rada, é_ uma infâmia que jamais o sr.
Guimarães poderá .provar; e assim cn
o repto para que o faça, sob pena dc
não passar de um vil calumniador. Sou
bastante conhecido, sr. redactor, c nes-
te municipio. onde. oecupo o cargo de1° juiz de .paz eni exercício e suoer-
intendente do Ensino, jamais criei cm-
baraços a autoridades policiacs, e des-
aifio quem quer que seja que aponte
qualquer acto em minha vida publicaou particular que este me desabone,
não podendo garantir, no entanto, se osr. Guimarães .poderá affirmar omesmo. .

Se o sr. Guimarães não .provar o queteve .1 coragem de levar ao conheci-
incuto da imprensa, eu o considero in-
digno da consideração dos homens dchonra, pois não é com infâmias qne- se
atassalha a reputação alheia.

iSctnprc -tratei o sr. Guimarães com adelicadeza que manda a boa educação,
uão. .podendo, portanto, at nar com o
motivo dcsia má vontade conlra mim,
salvo se será pelo faclo de eu. entreseus credores ser o mais cordato e porisso o mais prejudicado.• José- Soares, sr. redactor, acha-se rc-colhido ã cadeia publica desta villa,
onde se apresentou espontaneamente, cahi aguarda a decisão do seu processo.Rio Claro, 11 de maio de 101C.

Antônio Peukira da Silva,
l* juiz de paz.

(J. 21.fi)

poderoso Tônico dos
nervos e do Cérebro

Golfes physioloáicas. Silva JAraujo
(Guaraná Iodo Kola Arsênico)

A' PRAÇA
3. A. DE OLIVEIRA & O., parti-

ripam aos seus uinigos e fregne-
zes. aue tendo so concluído as
obras de reconst-rurção do predio,
mitigo, & rua tio -llospicio, hoje
Buenos Aires n. 97, transferiram
seu estabelecimento do cnsiniiras
e nrtiííos paru alfaiate, do 11. 87,
onde estavam provisoriamente,
ptirn hqüelle, onde continuam »
aguardar suus estiiiiiidns ordens.

Kio, 15 do íunio do 1916.
(J 2927)

SOOUSl-Al.K BENEPIC1-NT1. ATJ-
XIMADOKA 1>AS ARTES ME-
CAMOAS K LIUI51UKS

91. RUA DO LAVRADIO, 91
(Edifício próprio)

AsscnVbléa geral ordinária, sexta-
feira, 19 do corrente, ás 7 'I2 nons
da noite, na sede social, para discussão
c votação do parecer da commissão íis-
cal sobre o relatório do biennio de
1914-1915 c contas do anno de 191.5,
bem como eleição do novo conselho
administrativo.

Secretaria, 17 de maio de lotfi. —

Anlonio Monteiro, i"- secretario.
(S. 3187)

Agava
Garantia
A Real
A Hora

494
801
381
185

J3193

COOPERATIVA MILITAR DO
BRASIL

24» DIVIDENDO
Do dia 22 do corrente mcz cm de-

ante, das 13 ás ifi lioras, no escripto-
rio desta sociedade, á Avenida Kio
Branco 11, 249 c 2Ú, será pago o 24o
dividendo, correspondente ao anno fui-
do, .1 razão, de 10 »|", ou 2.000 por
acção, ficando reservados os sabbados
para dividendos atr.izados.

•Rio, 17 de maio de 1910 — Tenente
coronel Antônio Mendes dc Moraes,
presidente, _^

FORMIOIDA MÉRITOO unico cxtirininador das formigas,Meriuo & Mau..-, rua Ouvidor n. itáj.

Cognac JÒNSÂC (cruzde
de puta aguardente de vitiho

MAI,...)

DKSPI.DIDA
Tendo de rrlirar-me desta capital,

pnra o listado de Pernambuco, dc onde
sou natural, a 17 do corrente, e nao
podendo despedir-me pessoalmente dc
meu bravo e digno sr. capiião Antônio
Prancisco de Aragão Sobrinho, com-
mandante da 1* companhia do o" ba-
talhão, onde servi, assim como o sr.
i" sargento Olynipio dc Albuqi.cr.n.:e
Maranhão, c danais inferiores da nu:-,-
ma companhia, bem como os meus cr>l-
legas e camaradas, \cnho por meio
desta nianifcstar-nio saudosamente.

Sem mais, subscrevo-mo
Slill.-.STIAO l''i:iuii.ii_i PE M1.U.0

Ex-cabo d'esquadra dn i" companhia
do 9° Batalhão, 3" Regimento de In-
fanteria.

Kio dc Janeiro, ifi de maio dc 1916.
(S 3129)

DECLARAÇÕES
l-VIÃO BBNKPICBXTB OOR orií-RAltrOS DAS OI1HAS 1'ülUaIGASS!_'DIS — LOGAR DO COSTUME

Dc ordem do sr. presidciite, convido
a todos os srs. associados a compare-
ccrciu á assembléa geral ordinária, no
dia iS do eorrenle, ás ifi horas.

Ordem do dia — Prestação dc con-
tas. do sr. tlicsoureiro.

iSccreíaria. no Rio dc Janeiro, 15 dc
maio de 1916 — O 1° secretario, /!»•
tonio Dario da Silva. J. 2993.

«5S07S
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AVISOS I
O DR. OSWALDO DR OUVIilRA

é .1: novo encontrado diariamente no
seu consitllorio á rua 7 -dc Setembro, 33.

-. ..Ki.i.!'.-¦ Ksla repartição expedirá m»*
Ia? pelos 'Segíintcj paqaete.:lliijc :

VliUadclt-liia, n-irr, portoi dc lísplrlto San*
t.> Caravellas c Ilhcos, recebendo impressos ale

1 hora da tarde, cuias i«r;i o interior atè
i 1 i!a, idem cini porte d-.iiila ale ás ;•

PllEMlOS DK
K',10 00*0 0740

1-1015 \7M 1S079 23827 23R51
2SI179 329ÍI 33533 846J4 38079
3S993 «20-4 46205 40334 50S39

55441 ....G-. 57019 G<-*n70
l-RFMIOS DK 101.000

3319 0052 0187 (ic.ft5 10004
107Ü5 12:154 1G3I7 10742 18199
1S1GS 19SS3 S0-S95 2372U 27KG9
827t7 33383 34111 ÍI5072 37557
37G13 43953 (0074 40425 46915
47208 4S173 51257 51327 52803

APPROX1MA-.OES
0 4---OS0  lOOÜdOO
c 56309 50SIIOO

01.Zi.NAS
.1 4<;o;'.íi  eosono

50510 30.01.0
CENTENAS

¦5010:1 isjupo
OOOüO 8.000

T.-.dos os números tcnr.inndos em
79 leu. 4g000.

Tuiios os nurp.nros terminados em
9 tetu 2S0O-) oxceptunndu*so os icrini-
nadus em 79.

U iiami do süvrruo, Mmwc'> Cosme Pinto,
O diiecor-prcsidcute, Alberto Saraiva tit

Pi ií seca.
O ilirector-assis^cn;-', dr, Antônio

Olvntho Aos Sni-.tcs Pire*, viec-presi-
dente.

a

4Í001 ti
.1

OS SORTEIOS DA
„ ,. "SOL AMERICA"
Realizou-se lioniem o 15o sorteio se-

mestra! das apólices de 5 :ooo?ooo desta
Companhia, trndo sido sorteadas 12
apólices, isto é, 9 da classe com ac-
ciiinulação dc lucros e 3 da classe sem
nccumulação de lucros, representando
6o:oou?ooo, capital este. pelo qual' a
Companhia se olnic-i sem que de futuro
tenham dc pagar mais preslações os se-
filtrados favorecidos.

Com o resultado deste sorteio, o va-
lor total das apólices sorteadas até o
presente, elevou-se a i6.5.,o:ooo$ooo,
quer dizer, que as familias dos possui-dores de 1737 apólices eslão acautela-
das contra 113 conseqüências materiaes
do fallccimcnto prematuro dos seus
chefes.

. Damos a seguir os números das apo-
lices sorteadas nosle sorteio e os 110-
mes dos respeolivos segurados:
35.9S8 Raymundo Augusto de Salles

Tavares — Belém — Pará.
3S.771 Hugo Napoleão do Rego —

Belém — Pará.
3G.0S7 Segisnando Alencar — UniãoPiauhy.

102.87S 1-rancino dc Andrade Mello
Aracaju — Sergipe.

3S.2CS Dr. Themistoclcs Menezes —
6. Salvador — Bahia.

34.003 Joaquim Alvos Nogueira da
Silva — Cabo Frio — Rio
dc Janeiro,

34.609 Fra_n_ci--co Cardoso Guedes —
Nicllicroy—Rio dt Janeiro

33.409 Adolpho José Pinto Ribeiro—
Capital Federal.

35.390 Dr. Arthur de Carvalho Aze-
vedo — Capital. Fed.ral.

3S.5S0 Tese Carlos cie Figueiredo —
Capital Federal.

101.21S Germano dc Oliveira c Souzc
Tahti — S. Paulo.

102.755 Luiz Pereira Salgado —1 Pi-
quetc — S. Paulo.

IRMANDADE DO GLORIOSO 1'A-'JCRIATÍOHA SÃO JOS1-'
A Mesa Administrativa desta Irman-

dade, fará celebrar quarta-feira, 17 do
corrente, ás 9 i|2 lioras, uma missa em
acção tle graças, pelo restabelecimento
da saude cio prezado irmão viec-prove-

I dor, cm cxe.ri-icio, Arthur Fernandes
da Fonseca Sabrosa. Convido, dc or-
dem do caríssimo irmão provedor, os
nossos irmãos, parentes, amigos c pes-
soas de amizade paar assistir a este so-
lenne aclo, prestando assim, justas oh-
menagens a tão distineto irmão.

'Secrelaria da Irmandade, cm 15 de
maio dr. 19 itá.— O secretario, Francisco
Lopes Ferras Sobrinho.

SOCÍEDilDE 15. MUTUA MIO-
GttlüSSO DO ENGla.NHO DK
DENTRO

R. ENGENHO DF. DENTRO N. 14
De ordem do sr. presidente e de ac-

cordo com a letra M do art. 41 dos
estatutos comido os srs, associados > a
se reunirem c_.11 assemnlça geral orji-
naria, em segunda convocação, no flia
iS do eorrenle, ás 19 horas, afim de
ouvirem a leitura do relatório do' sr.
presidente e balanço geral do sr. the-
soureiro, assim como eleger a commis-
soã de contas.

Secrelaria, ifi de maio dc 191G. —
Anlonio Lopes dc Carvalho, i° secre-
tario. (S. 3051)

SOCIEDAD RSPA .OLA DE
liliXEFICKXOIA

Scsión solenne para illatigitraciân dcl
retrato dcl A'cy de Espana

Fn uombre de Ia Comisión Organi-
zadora invito los senores sócios a
asistir a Ia soleninidad que, para inau-
gurar cl retrato de S. M. cl -Rcj- D.
Afonso XIII, teudrá lugar cl dia 17
dei corrientt, á Ias 8 i|2 dc Ia noche.

Olrosi. Comunico que Ias invilncio-
nes dei Centro Gallego para este dia
ilaráti ingreso en esta socicdail. — Ai:-
tonio Aurélio Feres Gil. (R. 306.')

316 O CA_.CU_.DA — ROMANCE PORTLÍGUE--

do pó di estrada. listava m-.-.ilo mudada, 111,15 essa mudança cra-llie apenas
mais favorável, porque á son.Jira protectora de Helena n bcl!«a radiante da(1'iiiii'lla desenvolvera-se em toda a sua pujança. Tiiiliam-se-líie acccnttiadu
as fCinnas do lm:>io. tomando inctccdivel correcção. A fronte desanuveara-
s-e-llie. os laliius tingCram-sc-lhc dc vermelho, viva como o coral, As mãos
tinham transparência diaphana, c agora parecia qu. toda a existência d'a-
ipulía creança tinha decorrido Iranquilla c serenamente no nvio de todas
as preoceupações, na coiumodidáde deliciosa da lemperada atmosphera do
lar

. 'D'aquelle passado clioio de horrores e de misérias que a victimára.
existiam agora apenas ns -recordações, bem singulares, bem tristes, (pie a
aterravam ainda, porque nus momentos cm que abençoava a Providencia,
qiu- a salvara, c que cotnprchcnclia os perigos a que ..-tivera exposta.Depois, para que a sua felicidade fosse completa, Lucas pedira a lie-lina para lhe participar que encontrar., a mãe. da jovem, a qual se sal-vara da enfermidade K''avc a que estivem prestes a suecumbir. Promcttia*
lhe que a levaria na sua companhia quando regressasse á quinta, c a«.-egu-rava-iiic que sua mãe estava bem tralada c que" não lhe faltavam nenhumasCMiimoAdade.. Com essa carta recebera lambem, um bilhete em que Luiza•dc houna lhe recònimcndava que fosse muito amiga da sua brtnfe.tora, :i
quem e perava conhecerem breve, pcís assim lhe promeltera-..ucas Silvestre.

Que mais era preciso para que Marcella fosse inteiram-ente íeüz? Asua at feição dç iníania. sua mãe, era venturosa ao cabo dc tantos nnno.*de luarjyno! Ella própria eslava rodeada por uma sumpluosidade que nun-ca .iit':4«si-e. chegar tim dia a possuir.'lira, porém, só i.-so que lhe dava felicidade?
.Não.
Se de súbito, por um acontecimento inesperado. Marcella livesse dc aban-dotur a (pinta, sentiria dor profunda c incurável apossar-sc-lhe t\o cora-

ção. lv, no ciiitaimi, era isso precisamente o que cila tinha por mai* certo.
O que. era ella ali( lima estranha, uma desconhecida! As portas d'aquella
ca=a tinhani, lhe sido franqueadas pelo sentimento generoso c altruísta do
bem. Fura o espirito de caridade que a recolhera, e a envolvera uo seu
manto betnfazejo. b.nlrára r.íi como simples mendiga, desmaiada, semi-
morta pela fome. UcU-na era bondosa c tiic-i.a, mostrava-se-lhe extrema-
mente cariiíhosa e com, certeza que não seria capaz de a -lançar cie nova
na cslrr.iia, cheia «ie perigos e de misérias, dc onde a tinham nrraneado.¦Mas se um dia ella sc visse obrigada a abandonal-a? Se Helena se aborre*
cesse, sc se cansasse de a proieger?,..

•Kutão, refleetindo cm tudo isto, iMarrcHa se.ii._-s. aterrar, enirisí-e**
cia, cmpalliilccia subitamente e depois chorava!...

Aié-m disso, aquclle doce socego da quinta, aquella ser_r_da_e mystica
da c-isiL-tiria que todos gozavam n'aquclle abençoado canto da provincia.
eram de molde a émpre.-sional-a c comm.ovcl-a.

Marcella ia muitas vezes sentar-se sob a c">pa do arvoredo, n hora <it
qtte o sol ia declinando, e ali passava largo tempo ouvindo o cantar sua-
ve c cheio de melodias das aves, que teciam ceun os -seus cantos liymnos di
iinor c de ventura. .

Emballava-a -o dore perfum,e_ das flore; mimosas abrindo a corolla aol
raios do sol, e langttiiiez mystertosa se apossava então d'-clla. perturbando*
lhe cs seníldos e derramando lhe 110 coração balsamo consoládor, que a uni
tempo lhe era gralo e a entristecia. Kra eoino que uma embriaguez c-icia
&t encantos, a que não resistia, que de-vitara. que a coremovíá.

"A BARBAOENENSE"
50» rnCli'1,10 PAGO N'.-\ SERIE A; '<s°

NA Slíltllí II. e 50» XA SEIÍIE C. .São convidados todos os sócios 1'rinieÍ-
roa Contribuintes e Contribuintes da p;*
rie d; io:ooo$ooo, inscriptos ate c dia 12
dç janeiro dc 191..» da tterie de 20:000$.
inscriptos nté o dia ?..\ dc dezembro de
íoi.;, e da íer.c de 5o:oooSooo, iiisc.'i]*;f.3
;iti- o dia 9 de janeiro do corrente anno,
n mandar pagar, dei. ir o do prazo dc _..o
dies, n contar da presente data, na sédc
ou aos banqueiros locaes, as quantias rcs*
pectivãmente dc sete, quatorze e trinta
mil réis Í7?ooo, i4$ooo e 30$ooo'), qnclas
devidas pelos fallecimcntps d>i nossos ca::-
sócios ti, XTrstiHna Pereira de Scnna, oc-
corrido cm Carinliatiha, listado da líah!a(
João Üaitliuo l'crrcira, oceorrido em Car*
nn do Kio Claro, Su! (ie -.Minas, c l.i.iz
Carlos He.monte, oceorrido na capital da
1'arahyba do Norte,

Etarbacena, 30 de abri! dc i_:G. — A
DIRECTORIA.

CLUB 24 DE M-VIO
(3- CQNVOCAÇA)

De ordem do presidente, convido os
sócios quites a se reunirem em assem-
bléa geral ordinária, hoje, 17 dc maio,
ás 20 horas, paru leitura do relatório e
apprcvação das conlas do anno social.

 Oi" secretario, Francisco Roberto
Barreto. s -I'"7

IT151AS
Hoic sessão niuaua do filiarão.

ús 20 liorns. __._____--_

AVISO
M. Mello, avisa a todo9 os nego-

cmntci que autorizaram anuunçios-
coupons gratuitos, que o seu escripto-
rio c 110 edifício do '-Jornal do bra-
«il" 5° andar, sala 7. (J 3--03)

| QgiTANÕÁ,*'*' (
v .-:¦—. - --,'.' -,' WfSipABifOUVIDORS

' .'fO.. ÈlülÃ5'í'l_:>íf||_UliU«H*_tMftrtjts'1¦pT,m t$í-«ÀV6RlS1 ÇAKT0(_R_.ooN..I.tlO I
^lít*tt_t.^e] *9W 0 _*IDPI-.J}8._¦

PftOTBGT
307

ni_-1C-5-;'l6

Caridade
032

R2357

3312 J

AVISOS MARÍTIMOS

LLOTO BSAS1LEIB!
ENTRE OUVIDO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Maranhão
Sairá, hoje, 17 do corrente,

ás 12 horas, para Vietoria, ISalna.
Maceió, Recife, Cabedello, Natal,
Ceará, Tuloya, Maranhão, Pará,
Santarém, Óbidos, Parintius, lia-
coatiara c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

1 lt Janeiro

riumiiiense
S489

J 3216

OAIXA FUNERÁRIA l^DE_M*MQ
DOS OPERAKTOS DO A1ISE-
NAL DE SlAlíI-SHA
«De ordem do sr. .presidente, conv.-

do os associados quites a se reunirem
em asscmbléa geral ordinária 110 dia 19
do corrente, ás 16 i|u horas, u rua
Marechal Floriano 11. 18. _

Ordem do dia: — Discussão do pa-
recer da conunissão de_ contas « -elei-

ção da nova administração.
Secretaria, 17 dc maio de 19.fi —

O i" secretario, Julio Rosa de Bnto.
S. 3i79-

CIAI? 21 DE MAIO
.,« CÜ-iVurÜAÇAU)

'-.De ordem do presidente, convido os
sócios quites a se reunirem cm assem-
bléa geral ordinária, hoje ;7_ do cor-
rente, ás 21 horas, para eleição da.dl-
rectoria -Oi" secretario, gi-fi««o
Roberto farreie. b- 31'"'

^OC1Í'D\üiPmUTOAB 1-E SEGUROS" 
1. PECÚLIOS

RIO Dl! JANEIRO
i« Assembléa geral ordinária

São' convidados os srs. mulualislas,
inscriptos e quites a comparecer a as-
sembléa geral ordinária desta Socieda-
dr, que lera logar cm sua sédc, a rua
Uiusiiayana 47, no d.a 20 do corrente,
ás 3 horas da tarde, não só para toma-
rem conhecimento elo relatório, conlas
da direciona . balanço, relativos ao
anno findo dc 1913.* respectivo pareci-
do Conselho Fiscal, como tambem para
procederem á eleição do novo Consc.lio
Fiscal c seus suppkntcs, por terem
aouellcs terminado os seus mandatos.'Rio 

de Janeiro, 5 de maio de 1916.
— A directoria.

lÍÍn. •. -.T-Òa.: -CAV.:. VISCONDE
DO UIO BRANCO

iHoje, sess.:. de eleição per.-.l e dc
Rcp.:. á assembléa geral — Mattos Sil-
iv, sce.:„ h 30S2.

Operaria
6428

.1 3217

Variantes
80-28-32-07-94

Dio- 1----916 J3218

Americana
651

r,io-lC-5-191C S 3182

1 «o™
Resultado de hontem:

Antigo. . . . Avestruz
Moderno . . Burro
Kio  Tigre
Salteado. . . Ca-chorro

Variantes*.
71—í)0—70—84

Dio, 16 -3 - 016 n 3230
——1 ¦MMIIillHI.il IM—! ¦¦¦—!¦___¦ HMIIMI

Propaganda
B30

RÍQ-10-S-916. D 3232

Sairá no dia 23 do corrente, as
14 lioras, para Nova York, esca-
lando na liahia, Recife, Pará «
San Juan.

Casa Guimarães
Rna Sete de Setembro 121

Telephone C. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados cm todo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário d;\s alpercatas
marca Mignon do

n. 17 a 37 . . 4**000
i> 38 a 33 . . 4*500
_ 34 a 41 . . 6*000

SYPHÍLÍS
ESSÊNCIA DEIHÍRATIVA CON*
CENTRADA DE CARODA MIÚDA

{Formula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boubas, sar-
nas, doenças do nRrii. e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannoi
eezema, erysipcla, syphiiis e rheutuatis-
mo anligo e recente. Preço 2$$oa.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rui
dos Andrada» 45; Carvalho, rua 1* de
Março 10; á ma Sete de Setembro
81 e 99 «r á rua da Assembléa 34* Fa-
brica. Pharmacia Santos Silva, rua Dr,
Aristides Lobo £29. Tel. 1.400, Vilia.

MAi-AWilAS
; E ROSÁRIO

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SATURNO
Sairá sexta-feira, 26 do cor

rente, para Santos, Paranaguá,
Antoniiia, São Francisco, lta.ia
hy, Florianópolis, Rio Grande te
Montevidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

.AVAH7
Sairá quinta-feira. 25 do cor-

rente, ás 16 lioras, para Cabo
Frio, Vietoria, Caravellas, 1'.
Areia, l!héo9,_ Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Recite.

LEILÃO DE PENHORES
E.M 17 DE MAIO

Delgado, Silva & C,
SUCCESSORES DE

Rocha & Família
179, Rua Sete tio Setembro, 17&

lioirnm nos srs. mutuários rc
formarem utó it véspera (lo leiliiu
ns smis cautelas vencidas. (S9-íl)

PREDIO PARA HOTEL
¦Arrcnua-.-.e o grande -preilio da rua

do .-\real 11. 40, vizinho ao Senado,
Optimo ponlo para tim hotel de primei-
ra ordem, próximo á Estrada de Ferro
Central c praça da Republica. Tem
graude terreno. Trata-se 110 mesmo.

(lt. 118.,

GONORRHEAS
cura infallivcl em 3 di», sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5Í500. Deposito ger»l:
Phanuacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro. i

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

lnfallivel nas empi.ens, darthros,
sarnas, lepra, comichões, uleeras, ecte*
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo.
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 e Sete de Setembro, 81.

4110 J

I. AMERICANA
721

niO-lG-5-916, R 3231

UNIÃO SOCIAL .,SE'DE: RUA DO HOSPÍCIO N. 3J4
Expedienlc diário, das 11 a 1 hora da

tarde ¦ ,'Hoje, 17, pelas 7 horas dn noile,. tera
loçtar a sessão do conselho administra-
tivo — João da Cosia, secretario.

J. 3*59-

Illà.V,:. laOJ.:. CAI'.:. GANG.:.
DO RIO

Sexta-feira, 19 do corrente, ctaçuo
da a.lmiii-in.ção' para o nnno uiaç.:.
i9tf.--ioi7 — Pinheiro, secr.:. R. 37--S.

SI1..!.:. -T.11S... DE .IIJ.STIOA
llloje, sess.:. urdiu.:., ás noras do

costume — Vicente Nci-ca, presid.:.
R. 3111.

UEN. :V FRATI-latANZA ITA-
I.1AXA

IIojc. sess.:. de ir.ic.:. e _cr.:. —O
secretario. Tece. (.l--1?)

Afliwniiiiiii
RODA DA FORTUNA

I,0,1.:. OAl'.:. OAYRU'
OP..:. DO MKYl.l.

Convida seus olirciros para sessão de
eleição, quarta-feira, 17 do correnl-, us
eo horas. — O secretario, Florcntino A.
de Mendonça. (M -(.O

REN.:. IaO.1".:. AS-1'i.O DA
ntUDENClA

11.' ordem do Respeitável Mestr.:.,
convido todos os llr.:. do quadro, qui-
tis, ,1 comparecerem á eleição ela r. Im:-
nisiração que terá que servir no anno
19161017, bem assim do Eepr.:. a
Gr.:, Asp.:. Ger.:. na próxima quarta-
feira, 17 de corrente. — O Secr.:.,
Leopoldo Pereira de Soiim. (2302 J

CAIXA ECONÔMICA DO 1MO DE
JANEUtO

(SECÇÃO DE i:.ii«'l.l.STIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção dc sellos d,a venda de
penhores

Conv;da-se aos srs mutuários .1 vi-
rem receber os saldes da vinda dc pe-
nhores, constantes da relação abaixo,
cffectuada cm leilões nas casas de pc-
nhores nos dias 8, o, ic, 19 e 26 de
u-.nio dc 1911. Estes saldos, recolhi-los
á Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas, estão á-disposição dos. mu-
tuarios desde 19:1 e dc conformidade
com os decretos cOn:, dc 14 de iiove-m-
bro de 1S60, c 973B, dc _ de abril de
1SS7, prescreverão era favor deste esta-
bclccimciito tio corrente mez, sc nfio
forem recüamados ames das seguintes
datas:

Dia S de maio, Casa Ade!!. crio de
An-irr.de, cautela n. oíi-ii.

Dia 9 dc maio, Cc.ro José Calien &
C, cautelas ns. r7CS8. 27710, 27766,
e7S6!, 27941* 28011. 28330. 2S.106.
28456. 2S6S9. 2?oi5, 28950, 29204. 29559
e 2062:.

Dia ic de maio, Casa Guimarães S-
Sauseveritio, cautelas ns. 2.327, 2S33S.
26500. 2S59J, 28924. 2.968. 29083. 29'..'7
c .'0469-

Dia 19 de maio, Casa L. Gor.lhicr,
cautelas ns. 35753, ,16364. 36370, 36475,
36731. 36796. 57029. 37036. 37057, 37071,
4440.4 e 49..:-|.

Dia 26.de maio. Cas,. Veuve Lcuis
Leib & C, cautelas us. 33457, 33S13.
33-.-1. 33921, 35510. 35717. 35722.
35914, 36174, 36175. 36570, .6749.
3C76; e .161*51.

Rio dc Janeiro. 3 de maio dc 1916.— O gerente, !>.-. Horacio Ribeiro da
Silva.

7503 1287 Í.809
50.5 3S. .S09;" 
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Professor Ba eu'
•5

M.vsterios da Vida — ínnumeros
trabalhos realizados pelo occultismo.
Combate a todos os soffrimentos. Resi-
delicia. Rua dc São Christovão n, 309.
Carlas, dirigir a capitão .1. Leão.

_2i97 J

vias urErIÃT
Syiihilis e moléstias àu

senhoras
DR. CAETANO JOVTNE

Pormaflo peln Faculdade* de
Medicina ela Nupolcs o liabili-
t.iilo uni' titules du du liio dc
Janeiro.

Cura especial e rápida de cs-
ireitáimentos uretlirac (sem opera-
ção), gonorrheas ehronicas, cysti-
les .hydrocdcs .tumores, impoteu-
cia. Consultas das o ãs n e das 2
ás 5. l.urso da (!ii7-iocn 3 0, sob.

faCWBM-MM Mft-BiaB

Enseignement gratüit du chant
Madame Seguiu eleve dc Mr, Isnar-

don prof. du Conscrvatoirc de Paris,
continue scs cours de chant á son ceole
dc musique 127 Avenida Central 2"
étage, tous les samedis de 8 a 11 heures
ct jeudi 2 1|2 á 4 i|2.

Cours de piano, prof Arthur Napo-
léon, les lundi de 2 a 4 licurcs.

Cours de violon, prof. V. Cernic-
chiaro.

CARTOMANTE ORIENTAL
Rua General Pedra n. 171. sobrado,

cons., 2?, das o ás 5; diz com clare.a
ludo o que sc deseja. R 2301

IMPOTÊNCIA I

[ALÇADO
Rua da Urugua.aiia n. 148 —• Cal-

çado para homens, senhoras c. crean-
ças. Esta casa é a que melhor serve
e mai3 barato vende, «por isso convém
visilar este estabelecimento. J 3-34

PROFESSORA DE PIANO
ensina pelo programma elo Instituto-Nau
cional dc Musica. Preço razoável, ira-
tar na rua Estacio dc Sá, 71. (R 5**3*

PARA RECREIO
Alugam-sc em uma fazenda do inte*

rior algumas casas modestas a is$ooa
por mcz. Para informações com o sr,
Guilherme Gauglitz — Eugênio -dc Mel-
lo, E. F. C. 11., Estado de S. Paulo.

R 291

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas e theoricas a 5$ool

mensaes, duas vezes por semana. Rua
Mariz e llarros 346, casa 5. (R.- 11851

CAFÉS PAULISTAS
Sem terra e sem pedras, de aromi

ineomparavel e torração superior, ao
preço de o?3oo a 7$5oo por arroba 11
Amostras, rua dos Ourives 143.

R 37-5-t

Li SE
Tosses, bronchites, influenza em ^3horas
Depositários: — A.aujo Freitas „ C",

rua dos Ourives 86 e Pharmacia Mar*,
qutts, praça Tiradentes ns. 40 e 4a— Kia
de Janeiro.

ESTERIDIDADE.
NEURASTHEMA,

ES_'_al.MATO..IUli.A
Cura corta, radical o rápida.Clinica cleetro-in.dicn especial

DR. CAETANO JOVIXE
(Ias Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 c das 2 ás 5,
Tanrffo da Carioca, IO, sob.

Vcnde*se uma muito bem sortida <q
fazendo bom negocio. Negocio urge.ii*
te. Informações por favor á Aveuia
Mem de Sá 99, loja. (J 3262)

rtomente Oecultista
Médium vidente e curador. Consulta

em todos os sentidos, descobre qualquer
srgrcJo por mais occulto que esteja,
fazendo dcsnpparrccr os alrazos e riva-
li.ladcs da vida. Das 9 ás 4 da tarde 1
das 6 ás E da noite. _ 111 Senador Eu-
7ciiio 11. 11, sobrado. J 3384

BANCO LOTERICO
R. Rosnrlo 74 o R. Ouvidor 7G"0 PONTO"

i_0 — R. OUVIDOR — 130
São ns cosas nue offcrecem as

Í.9Í. maiores vantagens o earnii-
lias no publico.

DEKAM HONTEM
Antigo  07? Peru
Moderno,,.
Rio
Salteado..,.
Si" pietnio
3-
4- >
5- .

731 Camello
818 Elephanto

Ià_; boleta
,,,,,. 503

 751
 2-11
 089

SIÂ [ASA FELfZ
io5, RUA DO OUVIDOR, 106

Filial á praça n de Junho n. 51 — Rio
c!c Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Avião: %— Os prêmios são pítjos r.o
nje_*nio d;a cia extracçâo<

FERNANDES & C»

GRANDE HOTEL
-- LARGO DA LAPA —

Casa rara familias c cavalheiros de
tratamento. Optimes aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessores,
ventiladores e cozinha de i' ordem,

lind. Teltgr. "Grandhotel".

RãOAS, e tn p 1 n-1
gens, dar-l

tnros, cezemas, sardas, «.annos, co-
michões. etc., dcsapriarcccia rápida- :
mente uc-indo Pomada Lusliaua.
Caixa 1,000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 6s.
(Largo do Rocio). (A 4030)

BOLSA LOTERICA
QUEDEIS TRAVAR RELAÇÕES

COM A FORTUNA ?
Cotnprne bilhetes na ROL5a\ LO-

TERIOA — Avenida Rio Branco
1-42, esquina da rua da Assembléa

Lu encontrarei, a realização do
vosso ideni.

ESCRIPTORIOS
Para médicos, dentistas 01: massagis-

tas, duas magníficas saletas com ja-nella para rua Gonçalves Dias e tuna
sala espaçosa, interna, alugam-se; tra-
lar á rua uruguayana n. 8, sobrado,

(J. :o-2)

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todos os malefícios, Garante os
seus trabalhos. Consulta, d;.s 9 da m.
ás 8 da noile. Rua do General Câmara
11. 178, soLr., entre o largo do Capim c
A, Passos. (M. 2589)

PREDIO m BOTAFOGO
Prcrisa-sc de um, próprio para gran-

de collegio, com chácara sufiicientc,
nas ruas tranversaes á praia de P.ota-
fogo. Aluguel por contrato. Carta para
esla redacção, com as iniciaes L. C.

U --9?9.

!A0 MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

Rcmelte-se bilhetes de lote*rins para o interior, mediante
o porte do Correio.

Dá-se vantajosas comitiissõosnos srs. cambistas nus encom-íneiidns superiores a 100.000— ííua Saeliet 11. 14 —
FRANCISCO & C.

M BOM ESCRIPTORIO
Com deis compartimentos por 70$.—Irata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.

S 1646

Professora de francez e ins-
trucção secundaria

Uma professora inte-na, dc mais de
um ar.no, do collegio Educação ' Ãmc-
ricana, á rua Guanabara n. 69, se pro-
põe a aceeitar leccionar tm cnsa par-ticular, da fôrma cjue combinar. Mme
Josephine, (i<. 3894.

SITUAÇÃO
'Compra-se uma com boas terras paracereaes c canna, e otie tenha café.

Trala-se com o sr. Julio. á ma 1° da
Março n. 91, .sobrado. Não fie ádmitte
intermediário, (J. 3246)

COSTUREIRAS
.Precisa-se de Iduas perfeitas costa.*

reiras e tambem de duas saiciras, casa
do modas de mme. Eitu Billiter, 4,largo do 'Machado. (J. *._-.'p)

PIANO
Vende-se um do autor "Ritlcr'', está

em perfeito eslado; rua Anna Barbo-
sa n. 1, Meyer. (J. 3240)

OURO
Compra-se ouro, brilhantes, platina»,

jóias usadas c cautelas do Monte du
Soecorro, á rua da Constituição n. 64,
próximo á rua do Núncio. 3196 J

PENSÃO ESTRANGEIRA
para iasarr, e solteiros, tralamento ex*
cellente, _ aposentos liem mobilados, pre*
ços módicos; na rua D. Cai-los I 11. .in
(antiga Santo Amaro), Gloria.

(R 3098)

Mi
Vcnd'e-se um par de jarras, propno»

paro pliarmacia. á rua S. Fr.v.icisco
Xavier 138. __ (J 3261)

PEDRA DE CEVAR
(I.MAN)

Q-.-en-. precisar comprar este poderoso
minério, dirija-se por caria a B. C. C,
á caixa deste jornal. As cartas dirigi*
das á Posta Ecstante não foram reec-
liidas. (ií. 20051

PROFESSORA DE BORDADOS
(A Mc. SINGER)

Lecciona com perfeição e a preço»•módicos, cm easa dc família.; tratas*
á rua Frei Caneca 49, sobrado,

(J* 2064)

CASAS A PRESTAÇÕES

&ONORREHA5-
c tuan c*>.r,plica;óM, Cur» radical poi
ABREU n fSV '"^"J Dr' J0*°
"¦"¦' *l na d. S. Prriro. £j

V. EXA. E INFELIZ?
Procorae o professor KADIR. eSOMNAMBULO VIDENTE, na rui.Mariz e Barros 87. Alem de responder

tudo quanto qiiizcrdes saber, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, se o resultado for negativo.Da lições dc HVPNO-MAGNETISMO,
garantindo que com oi;o lições in-
flúencwreis aos demais. ]< —r.

A Com; lile-ira de ImmoveH
c Construcções, rasa bancaria á ave-
nida Rio Branco n, 48, vende casas a
prestações. O terreno c pago á vista,
tem actualmente algumas casas proim
pias. Informações na sede da Comp:,-
nhia.- (J. 20S2)

APROVEITEM A OCGASIÃO
Comairom-sc papeis velhos, pagam-sl

l.f.m. Avenida passos a. 3*-, deposito
do rvap-l Araujo. (B. 1469.

JACAREPAGUÁ
Vcmlc-íe uma magnífica chácara,

tendo casa com. 6 quarlos, 2 salas,. ctc._,
situação excepcional. .Bonde clcctrico á
porta. Terreno próprio, de cerca de 31
mil metros quadrados, com innumera!
arvores .frutíferas. Trata-se r.a rua di
Cr.ric._a, 31. das 3 ás 5 horas. (J 293?
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PEQUENOS ANNUNCJil^^

II Mi
-Cartomante distinguida com honrosas

referencia» pela A Noticia, Jornal do
llrasil c Platéa, dc S. Paulo, continua a
residir á rua Haddock Lobo n. 113.

N, b. — Trabalha com um novo ba-
Valho, inteiramente desconhecido no
Brasil; CR Si*---)

PKECISA-SE 
dc uma ama secca; & rna

Dionysio Ccrrnieira n. 26 — Largo doa
Leões.  (=9a_______. s

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
PRECISA-SE 

de uma creada para lavar
e cozinhar, que durma no aluguel; a

r.ua Frei Caneca 81, sob. (3071 B) J

RECISA-SE de uma cozinheira bran-
ca, teudo pratica dc tomar conta de

casa, c dando referencias; na nta São
Clemente 460, casa Vi, (29:4 B)S

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SE 

unia boa arrumadeira ou co-

peira portuguera, para casa de fainUia
de tratamento; praia de B<>'a;e,?, *";*-.,*;f

telephone 340, Su'- (-753 O M

PRECISASE 
de uma moca ou menina

para serviços leves;, rua do Senado
11. 10, loja. Casa. de lamilia. (2612 lll J

, LUCA-SE uma sala dc írente. com tres
Ljancllas; na rua Theophilo Ottoni 90.

(3153 E) J

A 
LUCA-SE uma optima sala de frente,
sem mobilia. com lu. o limpcsa; na

avenida Central 103. por 70$. (3383!,) J

A LUGA-SE, na praia ds Santa Luzia 138.
Aperto dos banhos dc mar. um quarto mo-
biiado, -para solteiros, visível ató as 10 lio-
ras da manhã, 55$ mensaei (1-3° _______

A LUCA-SE o 2» andar do predip da rua
íiAcro n. 82. com boas occoiiiniodaijúes
rara familia e bom Quintal. (.12.7 E) J

ALUGAM-SE 
os lojas do predio 1-2 da

rua do Lavradio, próprio para negocio
e bastante claro c arejado; a. chaves es-
t.ío na -pharmacia junlo c trata-se na ave-
nida Rio Branco n. 102, com David & -C.

(2283 1_> J

ALUGA-SE 
a boi casa n. r .0 da rua Ge-

neral 1'odra, própria para qualquer ue-
rocio, tendo uos fundos boa moradia para
familia; 150$. (.260Í k,) J

ALUGA-SE 
um hom unna.ctii, e uma

(traude sala dc frente, 110 primeiro an.
dar. na rua General Câmara n. 8.|.

(2812 lv) J

A LUGA-SE uma casa com 2 iiuartos,
_í_-unia sala, cozinlia e quintal, á rua l'c-
tropolis Q. 112 (avenida), aluguel GtÇuoo,
Santa Tlitreza. 12751 F) 'M

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGA-SE -por 50$ um quarto mobilado
___Lem casa de familia. Rua votuntatloj
ih Pátria n. 429. (2813 G) -M

ALUGA-SE 
uma sala, independente, sein

.mobília, com a sacadas do írente, a pes*
soas do commercio; rua do Cattete ti. 213.

(-•751 G) S

ALUGA-SE 
bom predio na rua General

Severiano, 14a. Hotafoco, eom excèllentes
accom nio daçScs para familia; tem I112 cie-
ctrica, paz, banhos dc agua quente, fria, ete.,
as chavea estão uo u.^i e trata-se na rua
D Marianna, Sj. (27.1S G) J

AIíUCiA-SH 
cm casa de familia um bom

.íluarte, mobilado, sem pensão, próximo
ao3 bonttòa dc mar. Travessa Marqucz do¦Paraui 26. U-j- G) .1

A I.L l.AM-SI'. salas c uuartos. a çavalhet
£Xto&i perto dos banhos de mar; rua üuan
que dc Macedo 33. (.uoi G) J

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBUM

~T " ~ 1 .... ". -.... _¦¦—.¦¦¦»
nS.UC.VSl. uma boa ca» com duis quar-XVtos. duas saiaa, cozinha, baaheiro, etc;

na rna Vinte c Oito dc Agosto 11. 8j.
lapnema. Tratar iia mcwun. (31371*!) JPRECISA-SE 

de unia moça para arruma-
deira c ama secca; na rua Taylor u. -6.

Lapa. W-** C) h --_- _ 
^^^ ¦

Tabeliã de preços, que apezar da subida constante de todos os artigos, A WAMIS_âHIA l__f ©MES manterá

durante o corrente mez de MAIO. A Camisaria Gomes troca e restitue a importância de qualquer compra

CAMISAS
DORMIR,

Para senhoras

j j fl TM TIO 40 feitios ,n°- 1 PÜOTOMl?Wf! á$800 DMpAÕ m^wm l$7H4ilUl 1 uni

... l$8ool
3|5eoi

Superior trançado
para LEr-ÇíE. o
FRONHAS metro l|49p

para senho-
ras, %m,
1S300 e ,$3oo

CAMISARIA
5 falhas direitos

TRES por
Fina Baptiste

I1Ü
Mlii
ÉíiílIMUIiiiJi
(llltlilIE
tli-

|í_R-^*.--i*^_'-^-'

cores

branca,
Ot'1'KRKCE-SE 

uma menina
cdade 13 annos, para um casal sem

filho-;, parn serviços domésticos tle casa;
rua do Cabltçu' 11. 57. casa 4. (-9-S O K

IJI.liCISA-SE 
d,

. cdtiile (com pratica)
um jibsncm dc mci..

para tomar con-
dc unui pequena casa dc comniodos,

ido tiador dc sua condueta; trata-se na
1 dá Saude n. 76. (2S02 Dl .1

• I • « • • * ••

Zephyp ¦...¦¦ 4$4o
1

. Zephir cohi punh .s
Cretone a começar

IDES .... 6
a começar

í

TBICIT Cl HLUUHI *$*W

2$líífl
BBAHCAS. PEIT8 FAHTASM

OÉ_____

VEIAS EM LEILÃO

* ^^1|?^_^^_____F^w^^__^^

J. LAGES
ESCRIPTORIO 1. ARMAZEM, RUA

DO HOSPÍCIO N. 83
Tcleplioiie r.. 1001. Norte

.leilões á roaliznr-sc ua scir.ana uc
15 a co dc maio dc 1916.

HOJE, QUAKVA-1UÍII.A, 17,

8 l
_$_e.1'
$8.0 §

8$9oo 11
m il

ÍI íw EÜ E___B

*'' ^_^sJ_a_!B

'pIU-CISA-SH dc um proiessor «lc fran-
_- ccz, para d.ir ligues praticas desse
idioma. l'rclcrc-sc «íue seja de origem
íraiiccza c resida 1135 proximidades; rua
«lu Uiimaytá ti. 126. (289S D) I!

1JUECJSA-SE 
«lc lioas corpinheiras c

saiciras: rua da Assemblca tt, Oo-
(2S37 u'__j

T>RÍiCIS.A-SE úc uma menina ale 15
X annos, para serviços dotncsticoa e to*
mar couta «le uma creança dc .1 annos;
rua Major Ávila :s. easa i.i. (_8o.t O) .1

pcriiicuo para ecr-
na rua listrdl.i uu-

(.1193 i'l I

A I.UCÀM-SE «nia sala e um quarto, bem
rV.rtOr.ilos, cm casa tle familia onde nao
lia mais hospedes; á rua dus Inválidos .190-

(.1:09 E) |

i T,LT.A-Sl.. nor _."o3 nor mez, o preilio_rV>b dois andares, á rua Menezes vieira
(.ntiga Inválidos) 11. :.|; tem boas accom.
mcdacücs c cuintal: r,_ra ve- c iratar. a
avenida -Mem de Si n. s» loja^ ^3^1'-'1
AliUGÀ-SB sobrado novo com 6

¦fí.iiuartos, _í salas, baulu-iro.
\V, O., comi, dispensa o bom ter*
roço eom tanque; nn rna dos Ar*
cos 11. IS; as chaves estão ua lo.u;-

{S Í>ST) Vi

v;::JUECISA-SE de
jl viços domésticos j
ncro 7.*:.

i I/DCA.SG um liom quarta com- pcuí.io,
/\.-i um casal ou a um sc-iilior de trata;
tnento; ua rua Scaador Dantas 32. _

(3235 W «

jRECISA.SE de uma menina ç.ira pra-
ira, N*ít> co "

Con
1
queno ordenado .ic.;,;-M m 311.

(31811 I.) J

A J.UÜÍ--S1. uma lioa sala dc frenle, um
Üqunrto com pensão. 011 sem pensio; na
rua do llospicio n. ..|, a" andar.- u^jfij

«VIMJGA-SE o i" andar da rua Cencr.il
J3_.__mara n. s3; tr..ia-.c r.a rua .do Ou-
Vidor ns. 00 c s-\ com o sr. l-.-i .'-'L';!-

(.-)_i \:) b

A I,UC..\-.j.-, um quarto o moços solteiros.
X-_.lndcp'endcntcj ua ladeira do Lp.stcl.o
11. 32, cota VI. (30S6 E) R

A I.UC..-SK o sobrado dn rua Visconde do
JTS-Hiu Branco 7. (29.2 lí) b

A I.UC.A.M.Sli tres casas, na Villa l.-inho,
Xi.r-.ia «\bilio 11. 14. com boas accommoda-
«;ícs e luz eleetrica, nelo alusucl mensal dc
_i _ cada uma; r.s choves acluun.se na rua
-' izouas u. ai, Ü. Clirlstovâo, ond.; se
truta. (32:0 1.) .1

familia, na rua
um bom

'pni.cis.ysi-'.

-pKF.C
X joci

uin:. arrumadeira, na
:. 51. -sobrado;

(3=39 O) J

JRECISA-SE dc um nprer
u ds tí. Clmstov

liz cie rolo-
c_i.

ui j(..103

JRECISA-SE ile nm
cscriptori

i\ò meio il::

.cqueno para ser*
rua S. 1'edro tt,

(.'.mjU) S

Jil.l-IClS.V5IC dc uma pcjtfoa para fabn-
«-ir sabão, com pcríciçâa; tr_t:i-se 11a
Senador I'. ipcu n. i--S. Nüo estando
condições o Inútil áprcscntai-sc.

(.•.-11- i'-> _

1>UECISA-SE 
de costureiras, para r.'i-

balliar na oliicina, habililiidas em ca-
ittisas para homem; informações ua rua
Visconde dc Itauna 173. (2929 IJ> S

A LUCA-SE cm cosa dc faiuili:
XS-do Riachuelo 11. 1". chácara,
quarto co-.ti pensão, por preço nioiiieo, a
scnliores solteiros. Trata-sc no armaaem
ctu frente. 

^»-:.l.r:l-.|!l|!K[l--t!l_IBI!Hi:i:_.!:_8!!l!S;
ã dois cauces nnsrn pode- i
| ROSO AXri-AClDO EVITAM |
1 AS MAIS GRAFES DOENÇAS %

1 Guaranesia B

mS DOENTES
OÜRÁ radical da conorrlu-ii eliro-
nida ou recente, e:u ambos os sexos e
c:r. poucos dias, por processos inoder-
nos,sem dõi-;_.arante-se o trntumén-
to. Iiiiiiotciiclu, cancro syuUIlitico,
«larthros. eezemas, feridas, ulceras.
Anui. G06 c 911 — Vac-iiu. de
.Vright—estreitamento du urethra; appl.

do pòílcroso especifico contra moléstias
venereas, ele. Paganienlo após a cura.
Consultas diárias d as S i.s 12 e das 2 ás
10 da noiie.— Av. Mem do Sá 115.

aü.ll,;!__iiB_.:).j__;M_-M:i-_;iiifci;::.iiiliiii!_i!i'3i-ii^E

jflXUGÀ-SE uma sa';i dc frenle. com mo-
ii-liiiia nova, por estrear 011 sem mulnlia,
muito indciiendcnle, cm casa de uma..sc-
nhora; na rua Larga 11. 1S1, 1" andar:

(:i!5 1.) S

lio-

A I.UGAJSr. uma boa cozinheira «li trivial.
XXpodoudo tambem avrumar; exige hom
oídenado e dorme fura; rua das .\i_rre-
cas 31. (3"9D H) J

__»i._.i!i;!P:ái_í_»_.«
àSOFFRÊlS DO ESTÔMAGO, n
I DOS INTESTINOS E Vü I
1 CORAÇÃOf USAS |

i Guaranesia
_.iEiH:ii:i«u__^:da_a».M&,i!._aw«-i-.,-i'iii.o-3^'''aí';:í-:

PRECIS«\-SE 
de uma perfeita cozinhei-

rn, pjr.i ca.a dc_ pequena 
tratamento; na rua Mari?.
Não dorme uo aluguel.

cozinheira, cor.-
nbautlo o trivial, para casa «le ura

sem filhos, na rua
; — Cattete.

T.U1-.CI.A-SE de lim* .
X ra pura cisa de lamilia sas Urat.

Leilão <le nma grande cliacara o pre-
dio ri rua i-erraz H-.ibcllo, íríguena
«ic tnh.iuina.

HOJE, UUARTA-PE1RA, ir. ns 4
'Tèiiho 

de predio « terreno ú rua I _ 
" . . . „

Dois de Fevereiro n. 2:;,. liilgcnho dc 
pRI' 

¦ - *"L ¦"' ¦ '

l> 
AMANHA, OUINTA-VIUI-A. iS, üs1"'

•i horas: , . ,.
U-ilão dc predio o nw Anlonio Var-

gas 11. 9S, 1'icdadc. c.-polio (lc Anto-
iiio Francisco de Vargas.- ,

AMANHA, QUIN W-H.IRA, iS, as
íí ^ c horas ¦.'l.rilão 

dc fCe predios á rua Silvana
números 22, e\, 26, -ÍI, .V', 3* c 3-t,
Viednüc.

SEXTA-FEIRA, 19, _ t hora:
l.ciLio <lo pequeno predio ú travessa

11 de Maio ,18, Cidade Npva.
SEXTA-FEIRA, 19. ás 5 hora»:
Leilão dc preilio c moveis á rua D.

Marctona ti. 107, Botafogo.
SAB1.ADO, =o. á r hora:
Leilão de moveis á rua do Uospi*

cio S.. nvni.tzcm.

familia dc
liarros, ai..

(=865 1!) K

lÂS E COMMODOS, CEKTR0
A LUGA-SK mn quarta para moços £jl-

-C-i-lciròs; mi rua doa Invalido, n. 69.
(,.oÇS II)

/\ LUGA-SK por 100$ a lojn dá rua de
_tVS.-iilt'Aiina 11. 21IS traia-.o na rua da
Alfândega 11. ic. l'cixoto & C. (27-r-r.) )

A 17UGAM-S1. boas sala., para escriplo-
X'.Vri.is, á rua da Quitanda 11. if-?. ,

(.-Soj 1-.) J
•ihazcm da iua da Can.
trata-sc ua rua da Qut.

(..'S0.1 Kl J

Darão Guaratibfl
(27-|<* W S

perícita cozishei-
ra para

Jciras-, trata-se u
11, 171.

aa Sete dc Setembro
13038 W S

PRECI...nhar e lavar para um casal, ouc dur-
ma 110 aluguel: rua Maria Antonia n. 11.
Eng. Novo. (30;- «) J

T1KECISA.SE de umi boa cosinhcira
1 ntto durma 110 aluguel, para casa de
familia estrangeira, _ tara tratar «a rua
Vuluiitarios da Pátria :.m. [i'7i ,.'J

PKECISA-SB 
de cozinl.eirji e lavadei

ra «pie durnia no (atuguci
to GucdcB 11. uu

A tüGA-SE o a
_n.delarin n. 97;
tand. 105.

A I.UflA-SF, o sobrado da rua Consclhcl-
X'í-r.i Saraiva 11. :i; trata-se na rua da
Quitanda 165. t-So-l ''•) 1

ALUGA-Sl. 
o sohrado da ruo Menezes

Vieira 11. co, por io->5; informações,
telepltono sul I0I-1. . ino.;iO J

\Í,ÜGA-SK 
o primeiro -pavimento do pre-

dio da ladeira do Senado, a", por i--5f.
(.-u; li) H

A LUGA-SK o stibrndo do 1" andar da
_í"V-.-.ia l.uiz Gama n. 11, em frente a
Mnison ..Moderue, largo dj Kocio. I0g.1v
bom e alegre. (jjj*, L) J

A IiU(i.\-SM pnra escriptorio o
-fisolirailo du rnn Visconde dc
liiliuuiiia í>9. Trata-so na lojn.

(iSlGO) E

A I.UGA-SE um confortável commodo, cm
Xicasa dc família, a um senhor dc todo
respeito; pra.a Tiradcntcs ..-), sobrado.

(3109 !••) J

AliUGA-SIv 
cm casa de familia, com

pensão, um graniu quarto, claro o are-
i.nlo. hciii mobilado; na tua ilo Kosario
n. 1.7, -¦" andar. (3=6° 1'-) J

UM SENHO
Que steve otacado ror tirai forte

tuberculose e dc extrema gravidade, of
fercce-«e para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronciii-
tes, tosse convulsa, asthma, tuberculose
pneumonia, etc, um remédio que o
.tirou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é conse-
qiiencin de um vo'«o. Dirigir-se por cai-
:a ao sr. Eutrenio Avellar, Caixa do
Correi" I.6S2,

Pó de arroz Attala, caixa. $.9oo
$»3ooExtractos finos mignon, vidro 7 <p

Estractos, vidro l$3oo. l$9oo g72|5ooBrilhantina ingleza 7""7~7TT * ^7oõ
Pasta dentifricia lyrio . .

A 1.1'CA-S)-; hoa casinha com to.las
_r\xomniódidadcs. com duas salas, quarto.
còãiiniia <j quintal, |>or 70$
rce, por 91*? c J*}?; ns
Jj. Felieiana 179, açouguc-

outras maio-
ihavcs ua rua

(l_4(l _,*) S

A I.UGA-SE o predio 11. 79 da r-.-a dos
icVOurivc?, próprio porá negocio c mora
dia; es chaves est.iu no 11. St c trata-se
na avenida Kio liranco n. 10-', com Ua-
vil .'V C. (2S41P. !)

A LUGA-SK o sobrado da rua do Num
Xicio 11. .5, com tres quartos, duas salas,
c mais dependências; as chaves estão no
botequim, cm baixo, -c trata-sc na ave
nida Hio Llraneo n. iua, cora David & C.

(2232 E) I

A I.UGA-SE, para familia dc tratameni
mCXá espleodiua casa n. 71 tia rua 19 ds Pfr 1
vcrriio, cú:ii multo líoiis aposentos, pvoí-. 1
3S3$ooo. (aCo.i £) . |

A I.UGA-SK, por 45$. em ca.a de familia, .
-CXüm quarto «le frente mobilado, Ei* e
roupa dc cama; tua Ü. Carlos l <;|. Cattele.

(2027 Gj J

frente, com tres jLírios da Pátria 1
íue uão preeisem de I

(2312 G) R I

Bisnaga deatif ricia^odalis
fjJabãoem barra. , 7T~7
Loções para o cabello . .
Água Gologuia ...--.-. . "-_¦:- -.

lp3oo
$9oo
^5oo

í^9oõ
l^Soo

A 
I.UGA-SK uma sala dc
j-juellas; na rua Volur

u. .131. íi l^ssoas
lavar e cõzin.'iar.

A I.UOAM-SI. maguificaa c:,sas.
XIliui confortável aveniila

li-A, |
Bella Vista, na

rua i.utihrasia Corria .:. próximo ao largo
d-j Machado; trata-se com o encarregado. I

(i:Oi G) J

A I.I.'C.AM-S1. cm easa dc familia, nma i
XAsa-a c umi quarto beni niobüadoa, coni I
todo luxo, para casal ou uma pessoa só l
muito próximo aos lunhns dc mar, com :
ou sem pensão; ua rua Christovão Co- '
lombo u. 121, antiga Dois de Dezembro,
Cattete, (=799 O) M

iecçâo Meninos e Meninas
Aventaes de Fustão desde _^. $9oo
Aventalsiiiho cretone deadêT" • l£2oo
Vestidinhos cretone , ._.'.' :"«.-.,".. 2^3oõ
Vestidinhos toile vichy T" 7 2^8oo
Terno brim, cor, desde. . . ._2&7oo'.*-.--V 

:. -4&9Ò.0

A I.CGA-SU por 40$ um quarto mobilado
JcXcom cicctrtciiladu cru casa dü família
franceza. Kua Corrêa Dutra, 73.

(;.]. G) M

A I.UCA.SI-; o i° andar da rua Sete dc
x__.Sctcn.hro n. ..8; trata se na loja ou á
rua de ti. 1'edro u. 7-1. '" andar.

(2Í:S O J

rua Tiú-
iludi da Tijuca.

(--.--li II) M

¦u.rrrrif~_i7TBTi.r_rí-iiiBBi r»---- —

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua cia Alfândega— 108, i" andar

jf3ul._i'GA-SI. um consultório medico, mon-
-___.tado, com cleclricidade, por 50?; na rua
Sete de Setembro n. 90. cora o An'.onio.

(cjlH 1.) J

A I.UGA-Slv a um casa! ou a dois sc-
jtXuhores dc tratamento, uni bom quarto
com pcnsãoi mobilia nova c cum todn o
conforto, cm caía de familia dc tra tamen tf-.
Uua Jaiio César n. 6S. a" audar (Carmo).

(=77'.i I.) 
"

i\ r.UGA-SÜ um bom anuazeui cotr (y.v
_C_Ltro portas; n;i rua Silva -Manoel 41;
as eliaves estão na mesma n:.i n. io.

(290010 K

1IIUKIT0I-:
Cursos r .uae*- aos da liscola

M dr fevereiro de igió. Cursos de
Iíf iiieUminares

_.. DR. DRUMMOND ALVES
Normal, dc accordo com o Regulamento ile

• — ^«r,^cr«l=.«^
• com aulas praticas. Cuípcj uo-Ci.i- 

([',„,,
PREÇOS IiIODICOS. lrp.-_.uuuc, Korte, 1.399. J'*

_«a_W_1___MU^--"--M—*^«.M-^W^. 
»>W—™

1~  
JRECISA-Sli de uraa creada rara
. ziniiar c mais serviços, na avçm Ia

¦ andar. (3921II) K

A [,l.T.ASi; em um primeiro 1
XXboa sala c qv;arto dc frent
Uruguayana 123, i:

-chi, uma
; na : *..

159 H' 5

II, Colíeg.o
t híinica c iWsxayi

iPLORANDO A ÜÃRIBADE
uma creaüa

I .L riuliar c mais serviços,
Rio Hranco ii. -l.i.

A LliOA-SR a casa n. n da ladeira do
ACastro, pro..imo a Riachuelo, predio novo,
2 nuartos, 2 salas, dcnotidencias. c luz ele-
cliica, chav-.s no n. o I'... trata-se r. Gonçal-
ves Dias; si- das a _s ... (27-15 K) K

ÁIíUCA-Sí- 
um fiuarlíi nn casa dc f;im!-

lia, tua Visconde Itauna 11. m, cas. 10.
(_7|6 II) .S

casn r.:: nvenída
d>; ia. lVri;. 97j

mesma rua n. 05. 13042I-C) S

—T A I.CCA-SI-: uma bor.
ira co. 1-tiCarnsit, na rira Uai

I traia si

For ir.ttrm.dio desta rcdac.ão, nppellain
pura a c-iiidíde publica, as scjuintos
"viUVÁ 

A.IIÍA 110 AM«V,/u., cita, e
i'.ra disso doents e tem ningucin p.ira suj
oompanhia, recolhida a um quartos

VIUVA ANGü .A PECORARO, . com
...- anno. de e.l_dc, completamente cesa e
uaralyticai 1

VIUVA AUANCIA, com CS annos de
.".h-J:*. ilUali \.'-i2à; o 1

AN.!.. EMILIA ROSA,, pobre ve.ui-
uba, viuva, cora 70 anuot de edade i

ELVIRA D15 CARVALHO, pobre, ceia
ií;.. i.mparo de [amiliaj .-.— «* t»

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
.".ÜS cec- dc ambcw os clhos c meijadai

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
tri,ado, .'.cm recursos-, .

VIUVA I.UI2A. c-..m o-.:o Iilhos me-
"°VIÚVA 

MARIA EUGENIA, pobre ve-
uu tem o incnot iccurse. pari a sua suo.
'"sElVlVoRA 

ENTREVADA, da rua S;_-
nh-.r de Mattosinhos, li, doente, tropos"-
bilitada de trabalhar, tendo da.il Itlhaí,
u-:do uma tuberculosa;

VIUVA SOAl.ES, t.-cil-.a, »tm po.ier
trabalhar* ,_ . %.

VIUVA SANTOS, com f-3 annos d(
«ilude, uravemente doeuie de moléstia lu*
eurave!;

THEIIEZA, pobre cesuinha sem auxi-
Uu de níusuea.. „

VIUVA UERNARDINA, cem 78 «n-
BO..

pRECISA-SEX peira
.\I-ida (la

ie uma arrumadeira c co-
na r.'a 1'into Guedes 11. ¦'"_-
riiuca. (--;i:-riM ¦¦ -*i;tr^mrv^í*^»»:r.x:'^mrjn

A LUGAM-SK
Ü.com sacadas

gabinetes c
para a rua

ii Kio Branci

cscr:ptí.rio3
Seta n. ««=
. (J0..1 Ií)l

GHEADOS E CREADAS
1)RECISA-S1_ 

de uma creada que saiba
bem lavar c cngommar c ijuc entenda

um pouco da cozinhai á rua _do__. raicres
11. =5, POrlo do largo do Riu Comprido.

C31 ¦**¦*> **¦-' J

A I,UGA-SI. uma moça hcrpanliola, clie-
Xi-Bada ha pouco para lavadeira, en.om-
madeira 0:1 cozinheira, so cm c.ts.i de ia-
milia; na rua Kurolla 49. l.i'-'i.-J__

T)RECISA-SE de uma copeira com pra-
X tica para ser-.ir .. mc.-a, ua nra_ da
Carioca n, 55, c" audar. (.27S3 C)M

IJRECISA-SE 
de moças nue snil.am bor-

dar á machina de manivella ou que
queiram aprender; rua JJ-.irã*.*' Itap?girc
11. 154. (3-'.S D) J

A I.UGAJI-Si; ban
_'Vll..fOÍ.-io ::. _9-|.

imodos, á rua
Ool9 li

A LUGA-SK em casa de familia. uma bnn 1
X.V.ih mobilada, com todo o conforto, ai
cavalheiros dc tratamento, Av. lV.ssos. ¦;-<.]
sob., cm frente no Thesouro. (.'007 !¦.) R

II fef*^S^ ii

II Wmw* I
li.I tJm

A LUGA-SE, na avenida Passos, esquina
Xida run da Alfnndcsra. uma sala c gabi-
a-.cte, rodeados de iauellas, eom anua en-
canada, própria paro escriotorio ou cônsul-
t.irlo; a chave na uharmacia. (20481ií,l

¦'—«CTOl.. i^iaW-^MItHWICTWW—

Approvado e reGommsnâadò
pela Exiiia, Directoria de

Saude Publica
A' venda nus innis imporlniites

cnsns dc lou.us r ferrasuns,
espculnlmento :

GASA yiAHHA — Ouvidor n. 30 -
Telephone 1268.

CASA Ll.MOGi.S — Avenida Rio
liranco n. 120.

AGOSTINHO 1'ERREIRA & IRMÃO
— Rua 1" dc Mar.o tg—Tel. 1;

ALBERTO DE ALMl.IDA & C. —
Avenida Kio Dranco n, 99.

1. FEURER 1 C. -¦ Kua tia Quitan-

RICARDO AUGUSTO BIATO—Rua
dos Andradas n. 7'")-

BARBOSA 1- MELLO — Rua do
llospicio '.'.. I;-|.

A. L1M\ 1 C —Rua Uo Ouvidor, 71.
O..SA FIEL — Rua -1 dc Maio iG-

¦— Telephone V. -|i

ALUGA-SE, 
por iro5, a ampla vivendo a

rua 1'edro Américo 11. se.;, eom 2 salas,
7 b.ms <iuartns c mais dependências liygie-
nicas; tem bom terreno plantado com arv-j-
re? frutífera?, abundância d'agua e lmoa
vista para o mar; tia casa tem (iuem mostro;
informa-sa onde se trata. (373a O) ¦&!

A I.UGA-SK uma hoa sala. com luz c'e
-fl-.tn-.-.-i. . um c-isni sem fillios; rua Barão
d«. Guuratiba jo. Cattete. (,i;z7 C.) II

Terno brim branco ._.
Costume branco rapaz.
Costuiâie pardo, rapaz.
Costume jeor, rapaz . ,
Camisinhas para dia.
Calcinha, confecção primarosa í$_. 00
m

9$8oo
9S8oo
9$8oõ
Í$5oo

T.-_;*-«r.r«.>115A.ny,i .¦ j-J>W—WW.d'.^L'T«'-_IJMy'_niTg_Mg_i_Wr-81
*ar.g-!*_^'!^_t|r^.Tfv^_^!^^^
¦Jt*. _afc ^_J_____________Mtt______CTlr,aTÍi^»***^

A LUGA-SM o esi>lundldo predio
AIS i-iiii Laranjeiras n. 85S; está
nberto. Tratu-st; ú run do Hospício
11. II. sobnulo, (J 2301) Q

IYUGA-SK o sobrado da rua dn l.apa
4; as chavc3 estilo nj a. "•; tra^

tase nn rua L>c:ito Lisboa Si. (304S«)S
M

A I.UGA-SE a ci3.llAi

A LUCA-SE a casa ti. 9 da rua Bento
xAilsboa n. ;o; as ebaves estão no Bi,
tem ires quartos, duas .-alas, cozinha, PC;
que», quinlal o jardim. ~____j__P—

A LUGAM-SK 2 bons quartos um Brande
Xie um pequeno em casa «le lamilia. na rua
Pâysandu' 11. a;, pcrlo doi banlios Uc mar
no LManicnso (Cattete). .(-97.. 0) .1

A LUGA-SE a pessoa dc tratamento, brll.i
ia.sal.-i do frente, dr. Corrêa Dutra u.,as.

(2S.C3 l.) S

\ LUGA-SE por eCoí c. cara da rua Ba-
Xit.i.i de Guaratlbo. 1S.1; trata-se na rua
dc Alfândega ti. i.-. Peixoto «• C. «;;-jo l, J

,4 LUGA-SE em casa A-. familia, uma boa
-C-Lsala, á uma.nu duas senhoras, á rua
Mamuez de Abrantes 11. 5-'. casa \.

cavalheiros, espa- A LUGA-SE a cnsa da rua Unr-
coso aposento, muito pr.».irao aos ba- !__LlcellOS 11. 10, lllilto A AvollUIa

..hos do mar, _cni casa de fiuiuliii; ua rua _^t(auticn, com 5 quartos. 16 sala»,
punrque de Macedo 36. ' ¦¦>;<¦-> •- ,„.„,„ ,i„cnni,_n. ,-t. o (luitital.

O podo ser
hora. Aluguel
Aluiía-.«o tam*

bem u casa ila rua Guimarães Cal*

A LUGA-SE o prin
_Ca._IÍo da tUíí du Ca
ua loja (-pharmacia)

copa, despensa, et.
primeiro andar do pre- tem tllttUlllll mobilia

neto 11. <n. Trata-se vista a qualquer
(-938 G) á mensal 'iat)$000.

A LUGAM-SE duas salas arejadas, jun-
XXtaa 0:1 separadas, sera mobília, preço
50$ cada uma, casa dc ia.;..'ia; r.a ma Car>
valho dc Sá 11. £0. Callete. (JjSsG) J
i\ 'l.UGA-SK uma casa nova com duas sa-

XXlas c tre.. nuartos, installíiçüe3 electri'
cas, dc luxo, fogüo a gaz e a lenha, por
100$; na rua Dezenove de Fevereiro ^,
Botafogo, T.-ata-sc ua rua Sele de 116.
ás .t horas. (20.1-' G) íi

A LUGA-SE uma confortável cara. no lar-
XXgo do Boticário n. 3~, Ag;uas Férreas,
com íírande chácara o jardim, cota gaz^c
electricidade, agua nascente. Pôde ser vis-
ia em qualquer hora; para tralar na rua
Primeiro dc Mario n. £6, i", ou Senador
Octaviaao 260. (.2933 G) S

A LUGA-SK o P.redio da rua Alice n. .4,
/^.Laranjeiras, pintado e forrado de novo,
com j quartos, j salas, entrada, despensa.
banheiro, co_ii.Ua, c iardim. trata-se nonu-
mero 56. (-¦""¦_______

4 LUGA-SE á rua Gener.il Severiano nu-
njiiKo 100, boas csaas, _ nuartos. «l-.ir.s sa-
ks. clcctricidadc. etc. a ';¦-•); informa-sç na
mesma rua 10S. (a9.r0 G) K

A LUGA-SE a casa 11. 1.1. da rua D. Ma-
XJu-ia Amélia. S.i.u.n armasem. 150$ trata-
Be uo u| 9. Casa VII. Villa Yolaiida.

(-•910 G) R

,4 LUGA-SE uma linda sala c quarto, ou
jCXquarto só, com bella vista, para o mar,
Ira eleetrica e todas as commodidades, rui
Cliristovão Colombo n. ia anuíra lJo.s «le
Dezembro, quasi á esquina do Flamengo.PARA VENDA A W-ESTACõES

«I. PKItRKR -v C
Iíua da Quitanda <1S, T. 1030. N. .

mi im Cabrien  •>. lt. NlíAI-b 4 r.UlIA-SK .-. casa da
— lltiti Vil (Ie Maio, lí.U. ] /In. 1.1; trata-sc no 11

__• T/Cfl.AM-SE a rapazes do com-
""Vmercio o casal sem filhos quar-
(o« c salas arejados; na praia tle.
UotafOKO n. 80. (li 3127) (i

AI.UGAM-SE 
«luas boas cnsns com gran-

tic quintal; na rua Fernandes Cuinta-qui
ií-cs 7,)', nãu c avenida,
cl.avcs estão ua mesma cat*.
da Carioca 21, camisaria.

preço, 2oo%; os
e trata*se na rua

(2946 Ü) s

A r,UGA-SE, por 100$. o predio á rua Dr.
Xi.Nabuco de Freitas roo; r;.ta-sf. na Oom-
panhia dc Administraç3o Garantida; Quita-
da 63. (3005) I!

póra. 11, 82, eom Gouartos. ti salas
quarto de litmlio c liom quintal.
1'reço -JtíOSOOO mensaes. Trata*
se á Avenida Kio Branco n. -18.

(J __807> n
A LUGA.SI. uma can confortável, cot»

jfVcrande terreno, oor noí, c outra, me-
nor, por 90$; travessa Margarida 4,4, t'**1
pacabana; trata-so na mesma ou no arnu.
icm do sr. Abilio, esquina di rua Ilarroso.

(I9.U H) "

IMir__i!lBl.llEiiIBi»»llii«ffl-IM_
i OS QUE SOFFREM DO ESTO- 1
3 MAGO DEVEM USAR' %

1 Guaranesia |
S m
vm^unmmnmwmimiWimtiWMQmíti

A LUGA-SK, para familia, a boa cnsa n.
iri.-o da rua l-i.rquim Werilcck, em Copa.
c.búi.a, pelo preço mensal do íüojooo.

(;0o4 II) J

A LUGA.SK, per 60S. o nrc-lio n rua Pau*
XVla Urito 139; trata-sc na Companhia de
Administração Garantida, Quitanda fiS.

(Jo:j) R

A LUG-V-SI3, pnra familia de tratamento,
-éTea esplendida casa n. 6,i3 da run N. S.
de Copacabana, com magnificos aposentos:
pr.-.o _?.-,S. (afiog II) J

A LUGA-SE a rasa n. ri da run -'8 d«
ii-Agosto cm Ipanema, com duas salas, .
quartos, banheiro, cozinha e «uiui.tl, chaves
ii, barbeiro, dc Ipanema. (a8oB II) J

A LUGAM-SE 3 bons commodos. na ru»
X-ÜJarroso; trata-sc no n. 210. (j8j6 11) J

CASA FIEL
11 —Telcplione, Villa

Remellr-s. para qnaUiu.
P,ra=il devidamente embalado, rcccliendo
ii íiioMUncia eni VALE 1'OSTAL.

ponto do 1 Aquartô

rtta D. Marianna,
II-, Aluguel 100$

(-•S.i- G) K

A LUGA-SK umn casa a rua lfumayií nu-
/Sunoro so.í, qualquer informações. Ideplio-
nc sul 1014. __ CfiJ48 Gj J

•.In e

Drogaria Granado & Fillios
___—_.._. ** ____________________________ .... __im__b__i _.-_*.^¦¦jMaarfc*^--' '¦Wj__.-.,-.4->'t_;_ii_j*!

i, I.UGAilI-Sl. espaçosos

PEDIDOS A J, R. iNES
A IfUtíA-Sí; uma espaçosa saia c u:u quar-

-TVu), dc frente com sacadaa (i>eic), nmito
l<m localizada e própria para um íjabiuetc
dentista, para ver o tratar á rua Marechal
Fioriano n. 44. .-'<-'" K) J

i UGAM-SE boas casinbas com q-.-.inial c
/Amuila agua; rua Vi.coadc Saptictibv niH ,t IV(VAM.^. por ._,,

" 
| jr_.miil.il_d-.i?; os de 4?S

avenida Uio ü.-nticc, 5;
mero (..rso

A LUGA-SK o armazom c sulira-
Jui. do tia rua Francisco líelisario [11. 50. aiiliuit dus Arcos. Trata-so
nn penca 15 de Novembro, '.VI. |

.-1 _-7fit
casal 5c;:i fi-

; iiluRtit- 40?;
., sobrado.' 

(_.ii 1-ii -M

45Ç000 quartos
tão de frente;

2'' andar.
(-•;.3 li) M

LAPA E SANTA THEREZA

A I.IT.A-SI. um ouarto. n
XÃ-llios ou a moços solteiro
n_ avenida Mera de Sa

1 
JUECISA-SE de uma creada pnra co

. - peira e arnimaileirn e mais servido.
leves, cm casa dc íamilia dc tratamento;
n-ee eeja nuca; na rua Ktachuclo n. 67. I —- , _,_ . _,.,

(311.6 D) .1 i ALUGA-SIv parle
__l iA.sae!iet a. ti, com

hia do prsdto n. 2:- da
tíe.-.ernl Câmara, próprio pnra nc-

cbavc3 citão 110 bo-
tequim iunto; tratns. na avenida Uio
r.iatico 11. íoi, com .David & C. (.jStt)J

ALUGA-SErua €e:*.e:
gocio c moradia:

PlíKCISA-SK 
dc urna boa corp.-nr.eira c

boa tfaieira; rua S. Clemente n, ni,
subrado. (.=S<J V) J

._>:
saiu
preço

c dependenciai
1 j

do i" andar da rua
j bons quarios, ampla

trata-se tio mesmo ;
(158-0 I.) J

 _

DnflflTinnfi ~ÊÉk> ^JÊÈÊ •* iPnli(1111011
0[|.iO_Í,dÍÍ___âÍl$lill_-Jí!Íl

ii.ij-.cas r n,«....«.-, uunttn.ir vossos inimigos,

A LUGA-SE, para n'.ia'q'.ter netto-io lim-
ilpo. a niaguiíica loja do predio n. 2.Í dn
v.i Alfândega. (j6o'_ 1.) 1

A LUGA-SK o sobrado dn run Barão de
x__.S. «-'clix ío, com 2 quartos, uma snja,
dtsDensa, baníiciro; tem clecuicidade; ciu*
R-jel íooS. (2Íoo Ií) M

,\ I,UGAM-SIi duas boas salas, intuas ou
xisejtaradas, para moços saltcíros ou sc-
nbor de lho traio; á rua Frei Caneca :6.
sc brado. (-'-'iü '-..'

A LUGA-Sli easa família rodeada. jardim,
Xtkucia formosa sala mobilada o um com-
modo. barato; telephone. Iu. eleetrica; Re-
zende mS. esquina Riachuelo. (201.1 li)J

A liUtíA-SH o optimo predio dn
_CÍ.trnvossa Mnratori líí. com cx-
ccllciiloa accominoilacõcs pav." fu-
milia «lc erauilo tratiimcuto. Aclta-
sc aberto 'Ias «S ás 5 ila tardo.

(.1 ÍSSlu. F

K LUGA-SE um nuarto. n moços solteiros
il^-i r-isal sem filhos, Dor .0.: ua avcmila
Mera dc Sá 15. C-â..- '•) M

X LVGA-Sl. uma bella sah, muito bem
/imobilada, comnleianicute independente, a
casal ou cavalheiro ile probidade, etn casa
C.c familia; travessa Mtirato-i :>. (JQ.|o).M

\ I,UGA-SE. ;i rua Conde de Lage n. sr,
jVmr.a esplendida cosa du tres pavimentos,
uíopria para uma pensão. (-'--..' I > J

ou Ecparaua a
posemos,
casal do tr-i

mento. ou cavalheiros, indpcndentcs, com
iaiiell.11 para parque, muito betn mouilado.,
co-n lui e ectricã, telephone banho quent'
e frio, local alto, cozinha de prituctra <>r-
dem. Uua Taylot 26. (I|.j.-la. (j-.---.) S

A I.UGA-SK, em e,t.-a dc
_-'-.-:i sala e um quarto;
tete ti. -S?, prorimo aos

ecrtaniil .
na rua da Cat- jbanhos de mar. I

."(•! G) S

A r.UGA.M-SI. salas r
xXtiusios; ua ruo do
hrado.

RUA URUGUYANA N. 91
S®_-*ti_ifi@-t<i-_- yrasiele e va_r*3asio

DROGAS NOVAS
Remédios g'í?n-£i,iiticIos

Preços baratissimos
mtmmmmmtm I - mWtkmXmm

Balança americana sensível a J gramma para pesagem
ííratuita da nossa freguezia.

Cattct.
. _^si^ms^___wi_»smsBcmWss^mmimSmmmss,

(275. G) S

A LUGA-SE o predio da rua Ncry ler-
_t_k-reira n. So. com quatro quartos, duas
s.ras e mais dependências, jardim c quinlal,
iiis_ill_ção eleetrica; as chaves csu-j na
tudaria defronte, onde íí informa.• (n64 G) R

A LUGAM-SE, cm casa de um rr.sal de-
_TlV.ee.iic e sem fillios, dois excèllentes
ccmmo-os, sendo um dc f-cnlc, a outro,
c-sal, cm idênticas condições; travessa Cos-1
;.i Velho 9, sob., cai frente ao Mercado!
Novo. (-770 E. M ;

\ I,UGA-SK a boa casa de dois pavircen-
Atos, sita á rua Moraes e \alle n- ío.
ri lapa. per .-:S: trata-se á raa S. Pedro
-:' 7*. com Costa Bra_a & C. (-610 I-') J

\ LUGA-SR
üdua

I-or 3^nS v::.a car.n-T com
; casas, na rua loic Caetano iSj

tra'a-sc r.a rua úi Lavradio -.33-
(4?S.t Ei U

coa.

P.tra vencer diti,-.......
de.=!ruir invejas c malclic
»_ii_ailcs e to-tar saúde

vossos> aicas r iiiui«tc.)t uuimnar vuarsua minilgOS,
í. ganhar dinheiro em nespeios, ser feliz eni
bem-estar, compre j:'t um CASAL dc PEDRAS

Dl. Ci-VAR, poderoso talisman recebido da Índia Oriental. — Remetto,
üll.VriS, informações minuciosas c interessantes a quem enviar 300 reis cm
«ellos novos do Correio, dentro iic carta. — ARISTOTULES ITÁLIA —
RI -\ SENHOIl DOS 1*ASS0S, .iS, SOBKADO — CAIXA POSTAL 634

ALUCAM-SE quarto
-HUvcnida lleurique \a'.:.-.darcs n. t-.,
brado.

pensa
a, 1

(i;ü3 II) S

ALUGA-SE 
ura quarto ntobtiado,

nendeun.e; ta r;:a Silva Manoel n
itide-

134.
Iii I

A LUCA-SE um segundo pavimento, ten-
XÜLdo bom terr-ço agua c rsí; n:i praça
Gonçalves Dias, 11. S. sobrado (eó:S 1-.) 2,1

LUGA-SE o grande sala,
. Kio li/.-KCO

S. Paulo; trata-sc no mesmo.

.,i":__í. :?•¦;'¦.. -KWH!»»'
JN-m

¦_ LUGA
Aandar :. i.-o, Cafí

c-t-o 10 M

V LUGA-Sl
jÍTa._1

uma boa sah de frente com
i .v.cilas. ã rua da Carioca n. c8. segui-.-

ai-.J-ir. or.le se trata. (_St.;.E) J

RIO. (J
LUGAM-? E nma pala c .;ni quarto,' Rrande c espaçoso, com todas as com*

Vieira

A "LUCA-SE um bom_ quarto a ttm 011 dois
__C_Ltr.0Ç(j3 do commercio, cm casa de fa.ni-
Hat na roa Gcncrol Caldwell n. itâ-, so-
brado. Ü»i4 '-) -*

II '?::-ií--:;il
?? PIRA O ESTÔMAGO E
a TESTIXOS F.' Cil REMÉDIO «3
1 SEM EGUAL

,\ LUGAM-SE magníficas ca;?.!, a t,.o$,
X-_L«-..m installação eleetrica, na Avenida
D. Luiza, na rua Eunbrasia Corrêa 41, pro-
jliai ao largo do Machado; trata-sc com o
eucarreirado. ('af-2 Ij) 1

\ LUGA-SE a excellcnte cr.sa da rua
_rS_P--'!i.in 1'criiandes n. 6:,. rara família
dc tratamento; as chaves na mesma rua 72.

(3'.-lj l-i 1

A LUCAM-SE, * rua Dr. Carmo N<-ltn,
JrXos predios ns. i..S e uo. por 8o$J
n. ciS, lida, oor 130S. c n. ai8-A, sobrado,
pr.r iou$;' Irata-se ua Companliia dc Admi-
u.strs.-o Garantida; Quitanda 6S. Uoo.J.K

\ LUGA«SE. por síioS. o predio á rna Ser-
iTS-.r-i.c 3t; trata-sc na Companhia üc Ad-
m-nistraçSo Garantida, Ouitanda CS.

(.10:1) R

A LUGAM-SE. na rua General Pedra, os
Xlpredios n=. i..a-L nor .o?; i..-'-VI, por
jo« e 13-I- por 110S; trata-sc na Companliia
do' Administração <»arantida, Ouitatida CS.

(.ioog I) Tt

\ LUGA-SE, muito C-H conta, ua rua
X__.zi.110w dc Fevereiro n. i;i, uma cnsa
n..r_ familia; as cliavcs estão na rua Pau

,,7.1 Qom
liua Eeriialidcs (íi... G) I I

s
Guaranesia I

i__S-_ai-_a_-i_-iii_ gssassMEi sia amagOEi

LUGA-SE o sobrado da rua da l.apa
1. com seis quartos, duas safcs e

. ....pendências tem duas entrada.,; as
cliavcs estâu na mesma rua n. 67. c-isa de
frutas*. traU-*?c na r.vc-iida -Ii.:o Bra__ica
a. io.-, com David fi- C. (a.Sj f) J

A^

AMAS SECCAS E OE LEI \í
.-pKI-ClüA-SK "le uma rapariga para ama
a secca e serviços leves; á rua dos Ar-
listas ii. 24— .Aldcis Campista. (aSioA)J

X r
KC1.-'.S!. i' 

Vrcc.c
na

>cu Exi-
(est (jue sej_,
il. cenüoeii.

nma atra secca
Xavier n. 333.
la e «iè provas de

(.795 A Jl

T>REC1SA-SE
X uma creada para lida

para
iara
leves

modidades; na rua -Me
sobrad.

1)RECISA-SE 
«ie unia creada anida r;

pariga, rara todo o serviço, que sai
I.a ler e escrever bem, para ca-sa dt 13
senhora; ma í_arga «, iSi, i° .andar.

__i_£L£
A LUGAM-SR 11a ATcnida ('«'iitinl -

*fJ«-n, 15. sobrado, 1'ensi.o Minei-1 AI.UGA-SE o
ra. luasuifiças salas e qnartos dtt! *í'Vriv
frente t'l(

\ LUGA-SE uai q:;r.rto de frente mobl-
X-U.iilo. con iodo o conforto, por Co?; na
avenida lüo Eranco n. 11, 2' andar.

(303- E) S

A I.UGA-SE em casa de família franceza,
rV-.-v.i quarto mobilado em 45$, rua d.i l.apa
n. 57. C-SoS E) )

A LUGA-SE um bom predio. cem duas
xXsalas, dois nuartos. cozinha c quintal; 11a
ruo General Caldwell 1-; trata-sc na praia
de Botafogo 51S.

\ 
LUGA-SE pr.r 250$ mensaes o sobrado
.•í. rua Voluntários da Pátria :;i. tem

todas as oceomitiodaçôcs para família de
iralamento. forrado c 'intauo ue novo: tra-
ta-se na ca.:a de ferregeus. Í3-j3*-») /

ormea
cura-so cm 3 dias com

Injecção Marinho
Jtua 7 ile Sotcn-.bro, 18U

A MíCA.SIí barato, cm Copacabana, o pre-X.Vdi.1 da rna Nove de Povcreíro. on, tende
5 quartos, c mais coimnodidades mpdcrnas.
«\ cüave está no armazem perto. Telep. .72Í
S"l. (.1.J17 IH S

ALUGA Pi-; a pequena rasa da rua To--ti-.-.elc.ros 11. 1.-; trata-ss ni praça Sa.
(3: .7 II)tapan (Villa Eulina).

* LUGA-SE-nm bom prc.ío, com lodo oXVciiiiorto; na praça Ecrrcira Vianna ;u(Ipanema); trata-se na pharmacia da rua
do Uuvidur 73. (3114 11) J

ALUGA.M-SE 
duas

com dois quartos, du
gaz, li.inl.ciro. \V. <.',,
pequena familia; na
n. 59-A,'Copacabana.

esplendidas cnsas,
as salas, cozinlia a
luz cleclrica par»

na Paula 1'reital
Tratar 110 Ci.

(3iti II) R

,', LUGA-SE. por v.S. o predio â rua Ba-
X__.iTio de Bom Retiro i.o-A-I; trata-se
ra Companliia do Adminiãtração Garantida,
Quiunda OS. (3008) li

ALUGA-SE a^casa dn rua dc Santa Cl...
_r_i.ra n. 32 Coracabana, a poucos iiassoa

j do mar. própria para familia de tr.-;lamen.
| 10; informações por obsequig no n. se ou
I cam o proprietário, i rua dos Laranjeiras

. 33C

\ LUGA-SE, por ijoS. c predio á rua As-
i~J.sis Bueno «l..! trata-se na Companliia
ii Administração Garantida. Quitanda C3.

(3007) J

A RJIA55RJI — -Vlusa-sc mn com-
•Áqi.et-Unont-Q novo, próprio para
necocio, em loznr (li- futuro; nn
rna Kcal Graudcza 1Í5. Trata-se

A LUGA-SE. ;.or SoS o rredio i_ r-...i Te- na llicsníil rua n. 44, com o sr.

(3-01 II) K

ALUGA«\f-SE boas casas, á rua Guima.^Xiacs Caipiia ns. i*C e i.|S; trala-sc mr.-.csina rua n. Ko; CijpwsbalSff.- (=94SII)S

XÍ.nen!c Cosia io;: trata-se r.a Companhia
dc Administração Garantida, Ouitanda CS.

(3013 R)

iua da Carioca
(-S--S C).

reicrruado.

audar da rtm «Joi Oa-
fj-.iai ici co*n')!«;t;in;cv.*.c

(3035 S) S

A LUGA-SE o esplendido sobrado do b
da Cio: ia ii. r; teta 4 quartos;

quarto de banho, luz cleclrica. cie.;

anlcmentc mobilados e
com pensão; para uma pessoa do] » i,uc.A*SE um boa sobrado na rua 13!
100$ á 1508000; para duas, do xXde «Maio. 36; trata-sc no 11. 40.... _'| ,\ LUGA-SE.

chaves, na loja, botequim; tr.it?r. travessa
H. Francisco 32, Confeitaria do Airio.

(3t.o IO J

200S a _!00$000. (.1 _!__!__) 1_ (3018 E)

LSA-Sti <ie
ro; rua \\

nm funilciro c
luntariói da Pai

11 > ...

\ Í.CGA*SK ura esplendido quarto, na
-*\;f.i Carioca n. >•• ^,r anda", preço

roa A LUGA-SE o 1" andar d:i pr.i;.i
.¦:S. ___k.dcmc5 n. 46. completamente itaipo,

Tira-
par.-.

1E1S

ara um cara!, a loja do
Anrcdio á r-.i.i Silva n. 29 (Jardim da
Gloria), com <!-.as salas, ura ciiarto, coz.nlia,
W.-C. c um terraço; estn pintado c ferrado
dc novo; tom lv,i eleetrica c fjazi está aber-

A LUGA-SE, por 100$, o prc.lio á rua
_£T_.Uarroso 16II; lrata-sc ua Companhia
Administração Garantida. Quitanda CS.

(3010) R

A LUGA-Sli. na rua Christovão Colombo
JJi::. Oc, chalcUinhos pira peauena familia;
a> chaves na rua Buaraue de Macalo iO.

(1105 G) T

dn r, 1

A LUGA-SE por 110$. o -redio ã rus
Z-LAristldes Lobo iaC-lII. c oor 150Í. o
nrc-lio á mesma rna r.. r.tC-TV; trai.a-sc na
Companhia de «Vj.ítinistrcç-o Garantida, Qui-

lnlonio (luiinarãcs. (3 3143) G
A LUGAM-SK a 1S0S lindas ca-

-^Vsns confortáveis, á rua 1). Mar-
ciana 89 e a 280$ á do n. 93.

 (M 1702) E
\ LUGA-SE a casa n. I da rua Maria

XXlvugenia n, 77. tendo dois quartos,
duas talas c_ mai? dependências; nj chaves
e?íão na padaria do canto da mesma nia
c da llumaytá, -c trata-se na avenida Rio
Branco 102. com Davíd â* C. (22SÍG) J

\ LUGA-SU o nrcdio novo da rua AIni-
X.Vrantc Gonçalves 50, quasi na t.venid»
Atlântica (Copacabana), cnm todos 03 re
auisttos, para pequena família dc tratamt»
tt.; traía-=e na i>raia dc Botafogo *.i3,

I.Uf. II) J

SAUDE, PRAIA FORÍo¥~

ALUGA-SR 
uraa casa, cotn 4 quartos, para

familia dc tratamento, entre Senador
Vergueiro e. avenida da Ugaçfto; trata-se rn
!'.:** í-er.idur Vergueiro -'.y. i~>77 0)R

\ LUGA-SK uie'.a-le de uma casa i tun
_C_l_/:a*al com direito a toias as CG-i-modi*
dades, a casa tem muita as-.a. e bom quin-
,rl, assobradada, roa Sarah 11. 30. (-t.|S) I S

A LUGAM-Sli as rasas novas, de doii
iAaudarel, da rua Xery Pinheiro ns. 3<
e 401 e da iua de S. Leopoldo 320, core
hom accomraodatões para tarniiia; as ch»
r?5 «stão r.u mesmas ff trara-sç na aveni-í
lí.u liranco ia. cotn U-vi-1 & (' (,,.,11
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CALCADO X CRA1TPE LIQUIDAÇÃO DE DIVERSOS SALDOS
CALCADO FOX PARA TODOS OS PREÇOS

PARA HOMENS. SENHORAS E CREANÇAS
Não compre seu calçado sem visitar esta grande liquidação

¦¦ ¦ " -;- • 42 Rua Marechal Floriano 42 ¦=:

_^" " ¦-' « .......

IA LUGA-SE um lotlo. com fraude ••!•
i»l.# una tlcoTè. cm ctM de familia, vara
lin caiai; aa ru» Dr. Mesquita Júnior n.
f, antiga traveaia dai Saudades. (1637!)°
IA-LUGA-SE • armaiem da rua General
-HLPídra a. ao8, oroprio para «tecos •
¦olhadai, ou botequim, etc; tem accoinom-
•iCtta para pequena família, com installação
«ltckica « (az; irata-lt no mesmo, de.; a;
a hora» da tarde. (ajd I) "
'ALUGA-SB o armazem dt rua da Saúda
An. 1I7, amplo • ctaro, próprio para
Mfccio: as chaves estio no sobrado; tra-

6-t, 
sim avenida Kio Branco n. 10a, com

,-ni * C. (aJ,o I) J

! ALUGA-SE, para familia. a boa casa á
-tVrua Santo Cbriito, com um pequeno
««ialal, pelo prego de «0$. (1603 I) J
¦ ¦ ¦ ***"¦"¦ ••'•¦•• " '¦

IA LUGA-SE uma aala t quarto de fren-
1/lte. Rua Coronel Pedro Alves n. 51,
antiga Praia Formosa. (3723 D I*

ALUGA-SE 
metade de uma casa muito

limpa por 50$, na rua Leste, 43. casa a.
Rio Comprido. » (384a J) J

ALUGA-SE 
«m casa de familia. i rua

Aristidea Lobo n. «7. magnificos com-
oiodoi m caiaea iem filhos, cavalheiro! ou
aenlioraa da tratamento c bons costumes; a
rua c servida por 4'versaa linhas de bondas
dc cam ríii e a cata, além de ser muito lim-
pa, dispSc dt um grande terreno próprio para
recreio dos acua moradora»! trata-aa na
mesma com o ar. Oliveira. J

A 
LUCA-SE uma erande e boa casa Iodar
saudável por 8_$ooo, ua rua NtVarro, 87.

a por 6o$aoo na mosma rua n. 206. uma
outra com bastantes commodos. as ciiaves Ita-
piru* n. 00: trata-se no largo de Catumby,
esquina de Coqueiros, armazém, (a.oo J) R

ALUGA-SE 
uma pequena casa. _ara

pequena familia, logar muito saudarei
e muito largueza; traves'ia do Navarro 25,
antigo; informa-se ua rua Itapiru 90, venda.

_A.TT_E31SrC?_A.O
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7 RUA DA URUGUAYANA 7
TKLi. 3813 CENTRAL

Chama attenção do respeitável publico
para os preços de verdadeiro reclame da
ssnsacional e extraordinária venda do mez
de Maio.

CAMISAS __3Pt-__V-NrC_A__-3
Camisas tricot com punhos e colla-

rinhos
Camisas tussor beje, peito fantasia.
Camisas brancas peito musseline. .
Camisas zephir claro .
Ceroulas zephir superior a.
Ceroulas cretonne 3 por. ?
Ceroulas percaline 3 por. .
Lençóes felpudos para banho a
Toalhas felpudas CORES 3 por .
Costumes brim cores 3 a 5 annos

2$ Soo
3$5oo
3$ ooo
4$5oo
l$9oo
9$ooo

10$ooo
3$4oo
2$ooo
3$5oo

Costumes brim kaki a começar. b'$8oo
Ligas americanas par . . $3oo
Suspensorios GUYOT legitimo. 2$5oo
Meias cores para homens 3 pares. 2s9oo
Meias cores para senhoras par $;9oo l$2oo
Atoalhado branco e de cores metro l$9oo
Guardanapos grandes dúzia, . 6$5oo
Saias bordadas brancas a, ¦: 4$8oo
Morim superior peça 4$í5oo, 12$9oo

e , . . 14$ooo
Cretone inglez para lençóes metro 2$2oo
Lenços assetinados 1[2 dúzia. 2$4oo
Punhos 3 pares. . . 3$5oo
Collarinhos 3 por. . . 2$5oo
Pyjames de zephyr e fantazia 5$,

6$,7$5ooe. , . 9$5oo
Colchas brancas e de cores 3$9oo,

6$, 7$, 9$ e . ll$ooo
Grande variedade em cobertores para

HADDOCK-LOBO E TIJUCA
ALUGA-SK, 

em casa de familia, um bom
e arejado quarto, com ou sem mobilia

t com pensão; na rua «dc S. Francisco
Xavier n. 37, próximo a Haddock Lobo,
esquina do largo da Segunda-Feira.

(370-1 K) M

ALUGAMOS 
E bellissimos commndos na

respeitável casn da rua xladdoclt I.olo
n. 36, desilri 25. a 40$. (3057 K) R

ALUGAM-SE. 
á rua Haddock Lobo. 42a,

bons aposentos, com ou sem pensão, e
dá-se comida a domicilio; na bons «inartos a
50$, 2730 K) S

ti MIGA-SE o ni.-iuiiifico predio¦tAlilti rua Ciarlbaldl 60. Mml» da
Tijuca com 5 quartos, salns. eóini.
banheiro do nmia «incuto o fria.
dl.siiüiisii, cozinlia com fogão a
_tnz. luz clcctrica e todas ns «tom-
modidades par» familia dc truta-
to; para ver o tratar no mesmo.

(R 2867) K
A LUGA-SE a casa da rua Conde de

_L*i.Ilomfini n. 791, com cinco quartos «
porão habitavel; aa chaves estio no atou.
gue; trata-se' na rui Moura Brito n, 19.

(2E81 K) R

ALUGA-SE 
oor 70S a casa da rua General

Roca, 67 IV; trata-se na rua da Alfan-
dega n. ia. Peixoto c C. (2794 K) J

A LUGASE a casa da listrada Velha da
¦íiíljuca ri, 29., os chaves 110 11. 301..

(2806 K) J

ALUGA-SE 
uma aala de frente cm casa

de máximo respeito, dispondo dc banhei-
ru. c eleclricidnrlc, á run Endcniackcr. n. 47
Muda da Tijuca. (=888 K) lt

A I.UÜA-SK boa casa pira familia de tra-
¦ÍXtriiucnto, á rua Garibaldi n. 60. onde se
trata. (a8_8 K) K

,i LUGAM-SE Rrnmles e confortáveis, ca-
XVsas, por 110$, á rua Conde «lf Bomfim',
3_g, (2S91 

';') U

A LUGA-SE a caia assobradada da rua
XJLll.irão de Uliá 11. 144. pwlo da rua
Haddock Lobo. servida por diversos bondes
de mu réis; tem auatro bons qunrtos com
janellas. esplendida banheiro esmaltada com
aquecedor, fogão econômica e a (t.iz. trancai
em todas as oortíie; as chavas estão, por fa*
vor. no n, ifi «la rua Haddock Lobo, e
t*at.i_e ua reloioarii Ni.iris. Ãssembléa 31*.
sendo o preço 360$ mensaes. (2294 h)H

A LUGAM-SE. em casa de tratamento.'»
jTVbons quartos, mobilados, com ponsão, a
casaes sem fillios. senhores e rapaies de
tratamento; rua Haddock Lobo 13.

(981 K) J

A LUGAM-SK commodos limpos, na essa
Jr\.n. 45 da run 38 de Setembro (Miuln da
Tijuca); tratase na mesma, com d. Bcmvin-
da Bapuata.

ALUGA-SE a casn. de estylo, moderno,
¦iXtendo os conunodos precisos a pequena
familia de tratamenio. na rua Haddock Lo;
bo n. 33.1; as chaves estão na padaria, a
mesma rua n. 3'9. e trata-so com Jacobina,
na avenida Kio Branco n. 103, i" andar,
das a às 4 horas. (124. 

**¦) J

ALUGA-SE. 
a familia de tratamento, a

casa da rua Conde de Boinfim 524. ten-
do tres quartos, duas salas, uarão liabitavcl,
assobradado, luz electriea, jardim.., aquece-
dor, quintal e pequeno jardim; ostn aberta
para pinturas, c trata-se na rua «lo Carmo
36, sobrado, das a as 4. (jiBon) J

ALUGAM-SE 
as casai na Villa l'lor. a

travessa S. Salvador 164. com 2 salas,
sendo a de visitas independente. 2 quartos,
cepa, banheiro e W.-C. dentro do casa, tan-
que. quintal e electricidade; preço n-.i
informações com o encarregado da villa.

(,.IQ3 K) J

ALUGAJSlí 
uma casa. com 2 salas. 3

quartos e mais depciiiluncias, na rua
General Uoca 112. casa III1 as chaves cs-
tão ua Padaria Estrella Matutina. la.KO-da
Fábrica. 'a2-*1 K> '

A LUGA-SE. por sCoS. mensaes. a casa da
XVrua Dr. José llvitino n. 267; ns chaves
estão na run Antunes dos Santos n. 50,
onde se traía; tolephotie Villa ".li*,. „

(2934 K) »

ALUGA-SE 
a casa da rua, Desembargadoi

Izidro n. 85 (Fabrica das Chitas); es
choves estão no armazem da est"1"*1. e
Urda-se na rua Bambina 123. (3103 M ¦>

VestiTOSS0S filhos aliSÜ
Kua 7 ii. 134

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGA-SE 
a casa n. 11 dn rua Miguel

de Erias. com duas srlas. cinco quartos,
banheiro, cozinha e quintal; trata-se na rua
da Alfândega 11. 10. i" andar. (39S3 I.) J

SOLTEIRO e CASAL

O CYSNE
7 Rui. da Uru guayana 7

I ALUGA-SE por rreço barato boa casa
rAcom doia quartos, duas «alas c bom
quintal, n« rua Cardoso Marinho, Praia
Formosa» informa-se na mesma rua Cardo-
ao Marinho n. 7, escriptorio. (2734 1) M

ALUGAM-SE, 
muito barato, is boas c«-

sas da ladeira Juáo Hoiuem íib. 67 e 71.
COS magníficos teria;..); o chave está no ds.

(2C13 1) J

! A LUGA-SE por preço baratissimo, o jran-
Á\dc sobrado da rua da Gamboa, 137* e o
¦espaçoso armazém próprio para qualquer ne*
Kccio, ver no mesmo e tratar á rua São Joic
si. -0. (28£0_ I) J

ALUGA-SE 
uni bom escriptorio. com qua-

tro janeilai de frente Dará á rn.i Visconde
Inhaúma, rua da Quitanda i.. 178: trat...se
ro café. (2S13 I) J

ALUGAM-SE 
a 7«$. 8«$ e 00S. casluhaa

muito decentes, próprias para família re-
Ci.lar, assobradadas, bondes de $:oo, pin-
tadas e forradas de novo, na rua Frei Ca*
neca. 252; trata-ae ua avenida Salvador de
Si n. 114. (2740 V) S

ALUGA-SE 
o andar terreo do predio á

rua do Cunha n. 11, tendo duas espa-
cosas talai, tres quartos e mais dependen-
cias precisas; as cbaves estão na pliarmacia
da esquina da rua de Catumby; trata-se com
Jacobina, na avenida Hio Branco n. ioj,
Ia andar, das a ás 4 horas. (1250 J) J

ALUGA-SE a casn n. 44 da rua, dos
__\l'aiideirantcs, perpendicular a -Mariz c
Barros, com todos os conunodos para fami-
lin de tratamento; os chaves por favor, na
mesma rua 11. 3-:. Trata-se com o pro-
ip.ielnrio á rua das Laranjeiras n. 280.
Teleplioiie 2279 Central, (r-SjO I.) g

ALUGA-SE 
o predio n. 31 da rua Vis-,

condo de Silva, tendo dois quartos,duas talas, cozinha, banheiro • bom quin-tal: as chaves estio no n. 46 _- trata-se
na avenida. Kio Branco a, 102, com Da-
vid à C. , (aa»8 L-)_J.

ALUGA-SE 
a casa n. jo da rua Co»'**,Guimaráes, próximo a praça Arnentina,

bondes de S. Janurario, com comraodidndes
pi.ra familia rcüular; preço 120$; as cha-ves estio na venda próxima, com o sr.Brandão. (2645 L) JV

uGAM-SE. »er 112$ boai casai, com_C1li quarios, 2 talas, etc, á rua Januziie Mourão do Valle; ás chaves na praia de
S Christovão 161, e trata-se na rua dtHospicio n, 144. I" andar. (1273 l,)s

ALUGA-SE, para famlia. a boa casa" da*rua do Mattoso n. 14, a 15 minutos da
cidade, bondes de 100 reis; preço 160Í000,

(2607 L) )

ALUGA-SE. por 81$, a boa casa IV á rus
D. Maria n. 11, com 2 amplos quartos, 1

grandes salas,[ inteiramente limpa, bom qufo-tal, luz -electriea, todas as commodidades, lo*
cal multo aaudavol e perto, bondei de ipo
réit de Aldeia Canipista; as cbaves estão
ro armazém, cin frente, onde ie trata.

0?i» L) R

ALUGA-SE 
a easa n. a da rua Honorio

de Barros n. i8, tendo'tres bons quar-tos. duas galas e mais dependências; ai
chaves estão na casa 1 e trata-so na avenida
Uio Branco 102, com David Sr C.

(23S7 L) B

ALUGA-SE 
á rua Ávila n. 114 (Ale-

Kna) a excellente casinha n. a. pro.
pria para solteiro ou pequena familia, lo--cal alto, tranquillo. muito saudável. Alu-
jjucl mensal, 70$, • incluídas luz electriea -etaxo. Trata-se na mesmo. (814 I.) ,V,

A LUGA-SE uma optima casa, á íua Jockey.-CA.CI11I1331; para ver c tratar, a mesma ma. rua
(3131 L) R

ALUGAM-SE 
boat casas, por 112$, com

3" quartos. 2 salas, etc, á rua Mourão
do Valle e Jannuzzi; as chavee na praia
de S. Christovão n. 161, e trata-se na rua
do Hospicio 11. 144. Io andar. (1545 W 1

ALUGA-iSE, 
para familia. a casa n. 14 da

rua Felix da Cunha n. 112. logar sau-
.devei; preço 100$. (2606 L) J

A LUGA-SE a casa da rua Gene-
¦£*tral Bruto 11. 279. com 4 quar-
tos, . 2 salas, cozinlia, todas as
demais' dependências o crando
quintal. As chaves no n. 285.
Trata-sc na rua do Ouvidor 162. L

Placas Esmaltadas
POR MOVO PR0GESS3

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje
Fundição Indígena

l RUA CAMERINO ,

A LUGAM-SK boas casas á rua Francisco
X3L Eu gênio, com duas salas, dois quartos
e mais dependências, com duas salas, tres¦quartos e mais dependências, com duas sa-
Ias, quatro quartos e mais dependências,
tendo todos quintal; para ver e tratar na
rua Francisco Kujjenio n. jiu. Preço, 101$
e i23$ooo. (1764 L) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Goyaz 464.

na estação da Piedade, com duas salas,
quatro quartos, cozinha e porão habitavel,
com tlcclricidade c grande terreno; trata-
sc á rua Adalgisa Si. (a_saM)R

ALUGA-SE 
por 63$ mensees. incluindo

consumo do luz, uma boa casinha com
sala, dois quartos, cozinha, etc., tem bom
quintal; ver c tratar na rua Tenente tran-
«a n. 13-. bonde José llonifacio. Meyer.

(2856 M) R

ALUGA-SE 
o Rrande e confortável nr*

dio á rua Vinte e Quatro de Maio
11. 94, por 300$ iiicnsacs. As chaves uo
mesmo predio. Trata-se na rua do Hospi.
cio n. 144 (1° andar). U775 -«) J

ALUGA-SE 
'Para armarinho ou outro ne-

Kocio, unia casa, em frente á estação
do Riachuelo; ver c tratar ua rua D. Anna
ONery 588. (285a M) B

ALUGA-SE 
por 35$ uma casinha com

dois quartos, e duas salas, quintal, e
cozinha com bastante agunt na rua Çarios
Gomes n. 55 (morro do Pinto). (z8aoM)J

ALUGA-SE 
<i pequena casa da rua Barão

dc Bom Retiro n. 3^\ as chaves estao
no n. 3a; trata-se na niesma, das 8 as
io da manhã. Aluguel módico. U864M)R

ALUGA-SE 
uma casa com dois quartos,

duas sulas e mais pertences, luz ele-
ctrica, ag.ua com Abundância, entrada ao
lado, perto da esl"íão de Todos os Santos,
bondes, preço 8->-t trata-so na rua Jose
Boniiticio 81. arinzciii. estação de Todo»
os Santos. (=895 M) R

LUGA-SE uma casinha, quarto, sala e
-.cozinha, tem luz electriea, por 35$; na
1 Vaz de Toledo ni 178, Engenho Novo.

(aón M) J

_r- _____________
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ALUGA-SE 
í rua Francisco FraEOSO n. 19

(Encantado), 11111 lindo chalet. cum mui-
ta água. esgoto, gaz e lu2 clcctrica, aluguel
módico e chaves uo ri, il. (2758 M) b

ILEERA
satisfazem a todas as senhoras econômicas e de bom gosto

1', pela variedade de modelos para escolha;
2*, pela boa qualidade e bom gosto dos artigos;
3', pelos grandes abatimentos de preços qae "A BRAZILEIRA"

está fazendo emquanto durarem as obras de reconstru-
cção dos novos armazéns.

Desconto ãe 10 ú\o em todas as secções.
_D___s_-_____Tvtas A a SO a BO oto em erandcs lotcs de caPas e Pa-is.e_3COaWS 0.9 OU fei OU O^O létots para frio, mánteaux para

tlieatros ou passeios, costumes tailleur, sams de lã e em muitos outros artigos.

Lindos mánteaux forrados de seda de 160$, 180$ e 200$ c que actualmente são
vendidos a 84$, 90$, 100#, etc.

Elegantes mánteaux de casemira, gênero inglez que eram dc 70|00ü e SOflOOO,
actualmente por 39#õoo I

Bonitos costumes tailleur de 60$ e 70g por o • • « * •

Saias de casemira que eram de 25#000, por. .- •

Largo cSL-a B> FranciBoo n. *±Si

-19$5oo 1

19§ooo 1

WGA-SE.bonito . «ovo sobrado da^ViSUGÀ-^SE n» Avenida i»?'^»^ í^ííSÇ^ morará
para familia. serve para qualquer nesocioi
cliavcs no n. 32, onde se trata, das 8
as 10 horas. (n364 XI) R

.Mariz c Barros n. 354. Brandes e sair
daveis comuiodos. com ou sem mobília. .

(3aj9 L") lí

ALUGA-SE 
o predio da rua Vinte e Cm-

co do Março n. 10 (Campo de Sao
Christovão). com duas salas, cinco inagnl*
ficos quartos, copa, quarto de banho e co-
zinha. ratn-so na rua de S. Luiz Durão
11. 12, onde estão es chaves. (27-_L) il

ÂLUGA-SE 
por ioo? a casa da rua Du-

que «le Caxias n. 133. no Boulevard
Vinte e Oito de Setembro, com duas sa-
Ias, tres quartos, cozinha, banheiro, tem
luz clcctrica e quintal. (2831 L) J

ALUGA-SH a casa n. 42 da rua Soares
__ipr-xini!> á praça dn Bandeira, com dois
pavimentos. quatro quartos, (liras ailas, Un-
nheiro, dois W. C, com terraço, quintal e
mais t-oriimoilidadcs modernas. 1'udcss ve,
a qualquer hora c trata-se na rua do Ou-
vidor n. 173, cliariitniia «-ul/aua. (2899I.JK

LUGA-SE por 140Ç uma ca^a com tres
nuartos; ne rua Senador Furtado 100:

trata-se no n. 99. U8S4 l») K

AI.UGA-SE 
par 70$ a casa n. 150 da

rua Matto Grosso, com bons coriuno-
dos (próximo ao larRo da Cancela).

(.•901 ii) R

LUGAM-SE quartos na rua Bomfim
98; têm ninita «Rtia c muilo ter-

reno, a :o$, 25$. .I"*' e 35?QQ'>. (____ J
A LU

An.

LI.UGA-5IÍ 
por 45$. unia boa casinha,

para pequena familia; ua rua da Paz
68. (3263 J) J

ALUGAM-SE 
as lojas dos prodios 183

e 187 ,á nv. Salvador dc Sá. com sam.
dc comprimento por 6 dc largura, rtTòradift
nos fundos, para pequena família, quintal,
tanque, etc; chaves c informações na
mesma avenida _79 (plianiiaci^ preço 152Ç.

(3191 jj j

ALUGA-SE 
por 45$ o caía X da travei-

sa Navarro n. 91; tratar com Dor.it, S,
rua dos Andradas 59 (loja). (0070.DJ

ALUGA-SE 
por 70$ mensaes a casa da

tr-.vc5.--a dc S. Vários n. 2.«; tratar
com Manoel Ferreira doa Santos; 29, rua
Visconde de Itatuía. (3M4 J) J

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL"
1G — RUA DA

Contracta construecões de -predios,
ideantadoi (Tabellas M., J. e G.) e_
prompto pagamento, nesta capital, Ni
Pirahy.

Em 12 meies construiu 26 prédios,
Tem em conitiucção mais 4 predios
ctos firmados, neste mez. para. mais

Vende á vista, ou em prestações,
Matto (Meyer).

1'rospcctos c informações na sede.

CARIOCA — 16
a prestações, mediante 10 a 40 "|*
sem adeantamento (Tabeliã II.), ou a
ctheroy, Campos Pctropolis c Barra do

a prfftaçõe.i. no valor de i;ot20o$ooo.
no valor de 6j:ioo$ooi> c novos contra-
24:000^000.
vários lotes de terreno na Bocca «Io

com *
A DIRECTORIA.

! A¦ MJGA-SE per 8i*$ooo o predío nume-
/Vio itl da tiavcss.1 do Pinheiro.

(273S I) M

AI.UCA-SE 
um armazém com tres por-tcis; nn rua da iiudi; n. 2I10, esquina,

preço !_.o$ooo. (3167 I) J

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

\LUGA-SE 
uma lioa casa para familia,

com 3 quartos, bom Quintal, rua do
Ciiiilia ii. 5S. I3123 -) S
~*\ 

I.l V.AM-SK pe_.uct.as moradias dc portas
Á\c janellas com sala, quarlo c cozinha, na
rr.i Colina, 26. Estacio dc Sá. (ít'43 i) J

1.1 rl.UGASE a cnsi ila ru.i Itapiru*. 33S.
lVc'»" duas salas., tres quartos c uinis dc

.pciidéiiciasl trata-sc na rua do Kosario. 167.
(3090 JJ J

i LUGAM-SE, por 5o$ mensaes, uma saia
XjLc quarto dc frente, a Pessoa decente,
cm installação clcctrica c entrada imlepen-
dtntc; na travessa Navarro n. 32, Itnpirú.

A 
I.UGA-SK uma magnífica casa com duas
salns, dois quarios, cói\a, cozinha, for-

ração c luz clcctrica; na rua Ferreira Pon-
tes 11. 37; trat.i-sc na incsnm. Andarahy,
Preto 71.000. (_3_ J)

A LUGAM-SK a casinhas, ns. II e V, 4
AjLfUa Ur. Costa Ferrac n. io, com 2 quar-U:-, j salas, electricidadc; preço 76$.

_(*--'5<i J) J_

ALUGAM-SE 
Jois confortáveis oposentos,

com ou sem mobilia, com pcns.lo, ein
agradável moradia, cm ca^a dc famiüa dc
todo respeite», n casal di.-tincto ou a cava-
llniro acrio; nn rua Aiistiüc:/ Lobo n. 23.

(3097 J) R

A LUGA-SE n casa n. i da VillaM.irin.
-t^Vsita á rua Gonçalves n. 40 A., com duas
sulas, _i quartos, arca cciberta. quinai, instai.
Ipção clcctrica, etc, chaves na casa 4. l'rcç-)
8o$ooo. (3760 )) 6

A LUGA-Slv por 00$ a casa da rua Cha-
_t_i.es 'Forla 11. -i-H; trata-se na rüá.da
Alfândega «• ia. Peixoto a <¦•. (-/Q.!.) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Scffadir .Son-

res, prolongamento da dos Artistas,
XXXVI (Aldeia Canipista), com duas sa-
Ias, dois quartos, despensa, jardim e quin-
tal. Aluguel 90$. As chaves estão no pre-
dio ao lado. (-'*,9' '•'__,

A LUGA-SE uma casa de a quartos, 2 sa-
Alas e cozinha, em oeaucna orca, etc., por
foíooo, na rua Josc Clemente 11. Si (praia
ae S. Christovão), orefenmos família com
roucas creanças. ou mesmo n.rnhuinas; trata-
se na rua Senhor dos Prrssos . .110, com o
sr. Miguel. _ (*i*'53 L) í>

A LUGAM-SE os predios ns. 387 4 ™a
¦finarão de S. Francisco Filho ns. 15. 17
e 19, i rua Weme de Magalhães. (¦¦3;-tI.)K

LUGA-SE uniu bon casa com quatro
quartos, todos com j.incll.is; na rua de

Iuiz llarbosa a. 431 as chaves eslão 110 106.
(276a I.) J

ALUGA-SE 
uma boa ca6a, na rua Fran-

cisco Eugênio ". 47. casa 7: trata-se na
avenida Rio llranco 4lí. ou na rua de Sao
Francisco Xavier ...... (2945 W ,i5

ALUGA-SE 
uma loja na rua Miguel dc

Frias n. 26 i trata-sc na avenida E10
Branco 45, ou na rua S. Francisco Ml;
vier 305. (¦•'"45 W [f

ALUGA-SE. 
por 90$, na Villa Marina, _

rua Uruguay 104, uina casa nova, cora
duas boas salas, dois grandes quartos, «•
rlcndido quínial e luz electriea; as chaves
na mesma villa, ca3n VIL (3106 L) jR

-ti-Jvo n. 61, casa 11. 3, a fumilia
do triitunie-iito. pelo preco mensal
de X70S000. DANDO-Slt) 1 MJ-S5
JDE B0J.1PI0AÇÃ0 EM CADA
ANNO DE PERMANÊNCIA, ma-
unificas casas com 4 quartos, ba-
nliL-iros dc uiíua «iiicnto e fria,
ontima installação electriea, dois
foliões, sendo um a eou, «iois W.O.,
bidet, etc. («I 32434) L

ALUGA-SE 
o excellcnle piedio á prata

ArBenlitia n. 32, S- Christovão, a 30 ml-
nutos da Avenida Central, lendo bonde a
porta, lo..ar alto, solubrc, livre de unclicii.
tes; o predio tem 2 pavimculos, 6 quar-
tos, banheiros, electricidadc varandas ¦ late-
mcs, jardim, ele, c mais admirável terraço,
de onde-se descortina soberba paisagem.
Moradia dc tratamento. Chaves no mesmo.

(2916 L) b

A LUGA-SE completamente livre
¦^*-o desembaraçado o predio da
rua S. Francisco Xavier 757; 1110-
dico íiluauel; trata-so no mesmo,
com o proprietário, das O íis 11
da luttiiliã ou r. da Quitanda 157.

(J 3280) M
A (LUCA-SE por 80$ o casn da rua Nova

J-i.Americ.1 n. 6, com cinco commodos c
terreno. Trata-se na rua D, Anna Nery
n. 74, armazém. (2833 M) J

A LUGA-SE, para negocio, o nredio n. 77,
JrAda rua Barão do Bom Iteliro, esquina;
trata-se á rua Dr. Lins de Vasconcellos 11.

(3073 M) J

A LUGA-SE, por 90$. a boa casa da rua
STLde SanfAnna do Mathcus n. 42Í. ponto
dos bondes Lins de Vasconcellos,* na Boca
do Matto; centro do chácara, luz Actricaj
trata-se na mesma, Avelino, estatão do
Meyer. (3088 M) R

CASAS 
— Vendem-se duas, greude*modernas, na rua Flack; uma na ru»

Ambrosina, Aldeia Canipista, e oulra na
rua E, quadra 18, Penha; pretos de oe-
cisião; Hospício, 95, sob., Kibeiro, da»
10 i 1 e das 2 íi 4 horas. (1169 X) K

COMPRA-SE 
um predio até 6 contos,

nos arrabaldes, «té Piedade, próximode bondes ou trem, que tenha pelo me-
nos 3 quartos c mais dependências; car-
ta» a esta rcdactlio, para íi, V. (2904 N) R

TERRENOS 
na Penha, altos e bellissi-

mos, a prestações, desde 8$50o; rua
do Hospício, ss, sob., sdla lia dente. Ri-
beiro, das io á i e das a á.-t 4 horas.

(111Í8 S) R

VENDI-SE. 
na pra\i de )!utjfo_o, uma

propriedade com 10 metros de frente
por setenta de fundos, mais ou menos;
para informações com o sr, Joaquim tU
Silva Cardoso, á rua do Cattete n. 248.

0 2939) N
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Antiacido, digestivo.

tônico e fortificante
Juventude

Idade de illusõcs, esperanças c dc-
sejos ! Ponlo da yida cm <]ue tudo
nos sorri ! Alegre, elegante c robns-
tecida pelos cffcilos salutares da'_t\ 

GUARANESIA
¦iiii:niiiiiiiiBi.iiB»ii>_.iii>i-ii><:^iiil!i_iiirj-_>iiiiE_'!__::i«

Depositários :

Campos Heitor & C.
Uruguayana,35

Em todas as phai%niacias c tli-ogariasi
RKMKTTKM-SE ENCOMME NDAS VAIXA O INTEltIOR

ALUGA-SE 
uma esplendida vivenda, pro-

(iria para familia de tratamento, com
jardim na frente, porão habitavel, situada
a rua Lins de Vasconcellos n. 481; aluguel
mensal 250!;; as chaves estilo, por favor,
com o jarilinciro do nredio ao lado; trata-
sc á rua Sete de Setembro n, 130, loja do
ch.ípcos de sol, ('383 M) J

\ LUGA-SE, por 101$, a casa da rua D.
.ár_LAdel-ide ti aos; as chaves no ti. 210
(Boca do Matlo). (3103 M) R

ALUGA-SE 
unia casa. com tres quartos,

duas salas, cozinlia com mesa e pia, gran-de quintal cercado; na tua Maria Vargas
n. 28, Piedade. (3004 M) K

A LUGA-SE, por 20$. um bom quartinhoXXem porão, com janella e entrada indepen-
dente; ú rua Barbosa da Silva 42, JC. do
Rrachuclo. (3083 M) R

ALUGA-SE, por . 5$ mensaes, a casn III
da avenida da rua Aurelia 47, Meycr;

trata-se na rua Dr. Silva Rabcllo n. 98,Meycr. (3153 M) J

ALUGA-SE, por 70$. a casa, com a quar-tos. a salas, quintal e iardim, da rua
D, Francisca n. 7 (Cabuçu); as chaves no
n. 29, onde se trata, (2923 M) S

NICTHEROV
ALUGAM-SE 

em Icarahy, rua Gavião Poi-
xoto, em frenie .10 Pare. de S. Bento

cinco casas para família; trata-se com o sr.
Faria, rua Nova n. 307. (2823 T) j

NEGOCIO 
de oceasião — Vomic-se por

34:0005000, preço inalterável, um grau-
de predio em boa localidade da cstaçüo do ¦
Meyer, com as scgulntcí. áccbmmodaçõcs':
1 sala de visitas, 1 sala de espera, 5 qúdr-'
tos, 1 sala de jantar, 1 dispensa, 1» gran-;
de cozinha com fogão dc tomo, 2 w. c«, •
1 banheiro o enorme pornô habitavel, 1 I
rico jardim bem florido, tendo tmu cln-
cara medindo 2* metros dc frente e 100 i
de fundos, arborisada, com diversas ím- !
tas. A casa tem j sacadas dc frente, va- jranda de um lado, <: Janellas cm todos '.
03 aposentos, com installação dc lua eje-
ctrica c gaz nos mesmos^ o bem assim [água com abundância. Kstá cm complc- ¦
to estado dc conservação, e tem bonde dc i
Josá Boíliíacio (jtmsi h portai para tr j
ver c tratar, á rua S. Jjii/. Gonzaga n.
209 ,com d ar. Caldas, até áa io hora* \da manhi., todos os dias. (_/ii N) J «

ViKNDEM-5'E 
duns casas de construesáo

cuodcriia, com dois quartos c duas sa-
Ias, perto da K. do Meyer, por i2:oo»5; ,
informa-£e á rua Archias Cordeiro n. jó;*j, |com Freitas, das 8 ás u horas. (K 1:914) cí

\7KNDE-5lí barato uni bom sitio, em
V llíngeiiheiro Neiva, E. !'. C. I!„_plaritiido

com laranjeiras todas do enxerto, já dando
frutas, uma rasa dc telha c terreno muito
¦jrmide, cercado com arame farpado; mais
informações á rua Urtij-fuay-ana tu 11.1, com
o sr, Victor Braga. (273.) N

TTiENDE-SE a 30 rém (trvila reis) o
V meiro quadrado de terrenos, nos snli-

urbios. tcrrciios próprios pnra silios, lotes
de 10X350 por lao.; tratas á rua da Prili-
nha n. ., com Queriuo. (J 2619) _

A I,t"GA-SE limito em conta a
XV^asa da ma Boa Vista, junto ao
11. 6 (Todos os Santos). As cha-
ves á rua Archias Cordeiro *Í81Í.

(K 2871) M

A!LUGA-S li boa casa pintada c forrada
dc novo, com duas salas, dois quartos.

cozinha, quintal, etc. Cliavci nn rua Dias
da Silva n. 1. casa 9. Trata-se na rua
P.-iraguay n. 30. Meycr. Aluguel módico.

ALUGAM-SE 
as casas ns. 4,4 e 48 da rua

dos Bandeirantes, perpendicular á Mariz
c Barros, com todos os conunodos para fa-
milia do tratamento; os chaves, por favor,
riu mesmo rua 11. 32, c trata-sc com o pro-
priclario, ii. rua das Laranjeiras 280; tele-
phone 2279, Central (3°9<í L) R

fi. Teixeira k Ç
LOCAÇÃO DE PREDIOS

Serviços Commerciaes e Agrícolas
27, Rua Buenos Aires

(ANTIÜA DO HOSPÍCIO)
¦suy.

ALUGAJME 
duos casas na rua Thco-

duro da -Silva n. 412*** e 4i2-A, tendo
a primeira duns (trondes sala-, tres qrimtos,
salas, cozinha, banheiro com aítn.i quente,
te, entrada nobre, jardim e porão habita-
vel; c a segunda com tres quartos, dtns
salas, cozinha, banheiro com aquri quente,
quintal e jardim. Tambem .<c vende espe-
ranJo ol.tun dinheiro. Trata-se de fronte
no n. 427. «--W t) J

A LUGAM-SE muito cm conta ns
ifi-lclisas da rua Josó Vicente ns.
03 o 96 (Andarahy). As eliavcs
na venda 110 lado 92-A.(I.2S72)Ii

A LUCA-SE botn quarto, com janella, o
XXcavalheiro, casa do pequena família;
Mattoso 204, bonde de 100 réis á porta.

(2!|24 L) S

ALUGA-SE 
um magnífico predio; alúsusl

modice: rua Soares n. ;8. (324S D- J

A LUGA-SE, por 125$. a casa da rua
_4.XC0n7.aga Bastos 64, com bons comniodòs;
trata-se Uruguayana 116, das 2 ás 3.

(3146 W J

ALUGA-Sli. 
160$, uma boa casri.a família

de tratamento, com cinco quartos, tres
salas e mais dependências, luz electriea, ares
da Tijuca; rua Leopoldo n. 262. (3i*3*L.)B

AI.CGA-SK 
um bom predio. na rua Vaz

de Toledo n. uo-C, corii^ dois quartos,
duas salas, cozinha, banheiro, installação cie-
ctrica c fogão a k-i****. com Rrande quintal; as
chaves, no lado; para tratar, com I.auren-
tino Mendonça, ilanco Nacional Ultrama*
riuo. (£947 M o

A I.UGA-SE. por 6«$. uma casa. própria
Xxpara pequena familia; firrdor edoneo;, a
rua D. Maria n. 21, Aldeia Canipista;' as
chaves r.o 19. fundos. (32.15 L) J

ALUGAM43E, 
por 80$. os bons predios

assobradados, IX e XII da rua Urnbe-
lina :3, Cancella. Excedentes, arejados c
limpos commodos, luz clcctrica, quintal. bon_.
des dc iou réis ate o Camoo de S. Clíris-
tc\*ão. (3155 L) J

lesfl vossos Fi no Paraíso
ias Crlançns Uua 7 D. W4

SUBÚRBIOS
AJ.UGA-SK 

uma casa moderna, com dois
quarto?, duas salas, etc. Xcni jardim Ha

írente c grande quintal. Rua Con dessa Bel-
monle n. io.;. Preço, i_«$ooo. (aS9;M)R

LUGA-SlC a casa da rua Silva Uego
Ln. 22; chaves â rua Viuva Cláudio

335. AIllíjlicl 8cÇ. (.-S.3 M) 11

ALUGA-SE 
o bom predio da rua Viücon-

de de ocantins n. S3; ai chaves na rua
Geíurio 11, 2, onde se trata. (1535 )

collyrio Monra Brasil
NOME REGISTRADO

Cura inflammações e purgações
dos olhos.

Pharmacia MOURA BRASIL
37, Kua Urutfuayana, 37

20 AJ.NÓS DB TniÒMPÍ-0 ... ! MII.H.MUI-. 1)E CURAS
I-.JKCCAO í'ALMF,lHA"t.'ura iufallivel c:u 6 dias. Um sô vidro cuia
Za, todas 

"ai 
phirciíiií do ii.-íiil. Dcp.: ütoiaiia Paeiieco. Anoiíuas, ,s. Vidro Jícao

ALUGA-SE 
uma easa pequena, por Cot;

na rua Lopes Souia n. 14. S. Chris.
tovão.  U-.|8i Li M

A LUGAM-SE casas novas com diu. sa-
XSJas, dois bons ouartos. quintal, ba*
nheiro e \V. C. dentro de casa, electri-
cidade, entrada independente, etc; na n;a
Joirl.cy-Clnb 11. 157. casa II, das 6 as
12, menos aoa domingos. Trata-se na rna
do Ouvidor n. 183. Telephone 3117 X.r-
t: uas 4 ás O, co.-n Chacon. Aluguel, <>:?-

(913 L) J

A LUGAM-SE boas ca.a.. novas, ca mo-
•iAderna e hyitienica Villa Eugcnie. á rna
Mari_ c LUrrob D, 259, próprias pira fa-
nriiias. (a6t4 D J

A LUGA-SE a casa n. 5 dn rua de Sairia
jHLLuira n. Bt. Maracanã; as chaves estão
na casa n. 2; tem dois quartos, uma sala,
cozinha, pequeüo quintal; trata-se na ave
nida Rio Iíriu**:'j 11. 102, cem David & C.

(«80 d j

A LUGAM-SE as casas dn ma I
Sl-1). Maria 71 (Aldeia Cnniiilstn).
transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, duas
salas, cozinha, bnnliiiro o tanquo
do lavagem, todos os commodos
illiimiiiiidos a luz cleclrica. As'
chaves no local. Trata-se na rua |
Gonçalves Dias 31. proulmo da
cidade, n poucos passos dos bou-
des dc Aldeia Canipista, cuja pas-
saecm om duas seeçõcs é dc 200
réis. Alugueis 100$ e 803000. L

1 l ITí- \ C X? --.-. f.«,MU -_«• tf__HW_»_l*D
\ i.\.*-.i.A-..-»., t^_i.« *«-«....* «t. ««.«-..j-..--.

JcAa esplendida casa n. as; da rua Mar.i
e Barros, corri urasuilicos apoiemos; preço
_40joco. (-611 L) i

t LUGA-SE. para íamilia, a boa casa da
Xirua José Clemente n. 47, S. Christovio,
locar muito nudavcl; preço i3o$ooo.

U6ei L) J

ALL(,.\.bE por ?<$ a casa II da rua
Souza Ilnrrcs n. 172. com dois quar»tos. duas srdas, cozinha, otiintal, elcctricida-

dc. Bondes na porta, E. Novo. C—íi-^5 XI)U

A LUGA-SE a casa da rua Conselheiro
XXAgostihho n. 73, com duas sa^as. tres
quartos, cozinha, luz clcctrica, chuveiro,
etc, por 71S; trata-se na rua de S. Ilraz
n. _4 Todos os Santos. (11932 M) .1

X LUGA-SE por SIS uniu cxccl-
i-IJento casa novn. coin 3 lions
quartosi na run do Cabuçu" 1*17,
bondo Lins do Vasconcellos.

(11 293G) M

Vesti vossos fillios no Paraíso
tias Orlanc.-s
Kna 7 u. 131

ALUGA-SE 
a casa da rua Duque Estra-

da Me>*er n. 113, com quatro quartos.
Trata-se na rua Minas u. 18, Meyer.

(--039 M) R

ALUGA-SE 
o confortável predio, em

{rente i estação do Rocha; na rua
Anna Nery n. 432; as chaves no mesmo
e trata-sc na rua General Cainar.-i n. 89.

(2583 M) M

ALUGA-SE, 
á rua D. Anna Nery, esqui,

na de Tavares Ferreira, esplendido ar-
miizern para qualquer negocio, com casa parafjmilia, água em abundância, luz cleclrica,
todu pintado de novo; as cliavcs estão no
si de Tavares Ferreira. (233 )) J

líBiiHlllllllllllllllllllllllllllSIBlIlllllH

%cJGrrandes Prêmios
| RADIOL»
| O melhor preparado e o mais barato para limpar

todos os metaes

|Rs. IG:OOO$OO0 em din_hei^o
| No sentido de fazer apreciar ainda mais o já bem
¦ conhecido "RADIOL" temos resolvido distribuir

10:000$000 EM DINHEIRO !...
1 O "RADIOL" vende-se em 5 tamanhos, (ns. 1.
| 2, 3, 4» 5). TODOS ELLES TEF.M PRÊMIOS,
I desde i$ooo até soo$ooo.
| * LISTA DOS PRÊMIOS *

n

% Prêmio do ,t "
1
5

20
50
100200
500
750

11500

I

100$
50$aos
10$

5$
3$
15$
1$

500$
300$
200$
500$

1:000$
1:000$
1:000$
1:000$
1:500$
1:500$
1:500$

|:_13S Prêmios Total.. 10:000S

A I.UGAM.-SE casas na villa l&dmuudo,
_tjLcom dois quartos, duas salas, luz ele-
ctrica.' Aluguel 6:$ e 51$: na rua J..s_Domlngues 11. j 1... na Piedade. L*_86M)K

ALUGA-SE 
a casa hasUnte confortável

da rua Cândido llenicio 11. 360, eni
Jacarcpamii; ver e tratar na mesma. CM)
ALUGA-SE, em Merity, um» rsía rara^.Ancifocio, sorvindo pa:a pliarmacia, bar-bcaria, botequim ou deposito; tem accomnio-

dações para familia; ver e tralar, com Cor-rèa e Lomba, defronte á estação; preço6t>$ mensaes. (1685 M) J

AI.UGA-S-G 
linda ,taala ou aposento com

pensão, a família ou cavalheiro de
tratamento; rua Machado de Assis 3.

(1515 M) J

ALUGA-SE 
o predio da run Tguassú, em

Cascadura, com quatro ouartos. duas ia-
\i.i, cozinha, dispensn, fopÃo econômico, com¦nia. taiKjue, afçua encanada, W.-C, no cen-
Irr, de unia grande chácara. (1C36 MIS

ALUGA-SE 
boa casa nova com dois

qttfirtos. duas salas, cozinha, bom quín-tal e todas as commodidades. por 60$ e
outra menor por 50$; na rua Viuva Cláudio
11. 389, Riachuelo. (1847 M) 5

A 
LUGAM-SE dois predios acahados de
construir, sendo um para negocio; na

rua Maria Ltii*a ns. 73 e 75. lloca do'Matto. Aluguel uuíooo. (2711 M)M
A LUGA-SE o predio da rua Eulina n. 9XJL(Mey.r), com tres hons quartos, duas

Salas, cozinha, disoensa. latrina, bom quin-tal. etc; bondes á oorta; ver o tratar, á
rua Tenente Costa 28. (i8.a M) J

ALUGA-SE 
em írente á estação de D.

_ Clara á rira Dr. Frontin. n. 79, uma
loja, para barbeiro ou qualquer negocio
com habitação e casinhas nos fundos deiSS, _u$. aj.ooo, e na frente de 25$ e
40$ mensaes; trata-se na -.iiesnra com o sr.
Cândido. (2731 M) M

ALUGA-SE uma bon casa; na rua de
S. Francisco Xavier 753. (3227M) j

A LUGA-SIi uni porão; na rua Victor
Meirelles n. 119. (2925X111.

ALUGA-SE 
por 100$ o predio da rua

Viclor Meirelles n. SS, tern dois quar-toj, duas boas salas e mais dependências.
As chaves estão na rua Figueira n. 129,
onde se trata. (j9-!_ M) j

A 
I.UGA-SK por 9°$ a cosa da rua Ca-
valeante n. 23, estação da Piedade, tem

tre_> quartos, duas salas e mais dependen-
cias. Chaves na mesma; tratar na rua Tor-
rea Homem n, 121. V. Isabel. (_!9S3M}J

A LUGA-SE a casa da rua D. Clara n. 22,XXcin Todos os Santos, com 2 salas, 3quartos, jardim, quintal e lua clcctrica: as
chaves estão no n. 20; aluguel 70$; trata-so
na rua Figueiredo 15, Meycr. (3i4oM)l

,\ I.UGAM-SE confortivcis c.ifinhas. para-ílpciiuonas familias, na rua Gregorio Ne-ves n. 3-*. M. Novo; aluguel «1$: trata-sc na
rua li. do Dom Kctiro ig-A, das 8 ás 10.

(.Hio íí) }

Neurasthenicos, nervosos, depauperados, curae-vos rap dn
« rudicalmente com as GOTTA.S P0TENC1AIÍS UO DH.
WILMAN. Na IMPOTÊNCIA o effeito á immediato ou pro-
gicssivo, segunda a doso ; nio cansam o estomigo. Vi-
dro ..0...Deposito: P.UA SETE DE SETEMBHO 61. S3012

ALUGAM-SE as casas, 41, para erande
Xxtamilia, e 43, cara Dequcna familia, na
rua Propicio; as chaves estão na nu Ver-
nnndes 4; trata-se na rua B. do Bom Kc-
tiro 19-A. (J190 M) J

A I.UGA-SE uma snla de frente a casal
.cisem filhos ou pessoa dc respeito, mobi-laihi ou nã.i, com pensão, cozinha dirigida
pc!a dona da casa; 11a rua Uruguayana ^0;,
sobrado. . (27:2 M) F

Par» «aber so n lata nue \V. V,x. cumiii-011 tom iiitiiiíos.BASTA COUTA ÍI O ROTÜIiOAO FEClfAMUNTO, «rllo sc«lcslocará iiiteiiaiiicnto c casopsta lata ti-iiliu nrciiiio, o valor<l«.*sto ó indivailo com tintavermelha NO VKU-SO DO KO-

Os nronilos «lo 1$000 ATE'u$000 l-ODEM Sl-R PA<.OSPKLA CASA ONDH A LATAFOI VJÍ-.ÜIDA, os pii-inios «lo10$, 20$. 50$ 1. acima, uu(..'oiiiuaiiliia «]«> "IJADIOI,'.

sRUA SENADOR DANTAS N. 79 - RIO - TODOS OS DIA
PARA OS FREGUEZES DO INTERIOR, basta mandar orotulo premindo, no mesmo endereço, para receber IJM.ME-

J1IATAMEXTE o valor respectivo pelo Correio.
-ii/iGMM.aiWLi-liKIIIIlin

A LUGA-SE uma ca.a A rua do Fundador,
xj___)8. Icarahy,.as chaves nor favor na casa
junta; trata-se á avenida lüo Uranco, 125, ,"A É'iuitativá", o dr. Manoel 1'inlo.

(2912 T) R

Vesti vossos Filhos no Paraíso
ilas Crianças
Rua 7 11. 134

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

COPACAIIAX.A 
— Vendem-se terrenos

cm diversas ruas; na rua do Kosa-
rio 138, com o 1'roprictario. (2843 N) J

COMPRAM-SE 
prédios ou barracões parademolir; quem tiver pôde escrever

para o escriptorio desta folha, coin as
iniciaes J, C. (3117 N) R

CASA 
— Compra-se até loionn. niais

ou menos, distante da cidade 10 a 15minutos. Cartas á rua 1'edro Amcrico n.
90 — Cattete. (..036 N) S

COMPRAM-SE prerlios cliacaças, torre-nos, sítios e fazendas, para pedidosna Lcitcria Lcopoldinensc, Quitanda (,3,
_ Q- P*"'*  

~ 
(2383"*M)3

CASA 
nova — Vcndc-se uma na Tenha,

, ,Por 2:200$; informações na r-na Jla-chado Coelho n. 22, perto do Manittic.
(3210 N) J

COMPRA-SE 
de particular, um perfJC-no terreno com ou sem cris.i, nossubúrbios da E. F. Lcopoldina, ate Pe-nha; cartas, com nreço c demais infor-inações, para Belnuro Danta-, á rua IIde Itapagipc n. 39. (3126 _.) R

yEXDEU-SE. pare linuidar, dtras casas.1 na citação do Riachuelo. tuna alugadae oura vasa, pronrias para negocio; ou-ira, na Doca do Malto. oarn familia; umaearroemha de nirto. nova; traísse com odono, a rna Maria Luiza n. in* no**> '
dos bondes de Lins de Vasconcellos.

Oi 2V.34) M

VENDEM-SE por 10 contos duas cail.i
. novas, «a. Fabrica das Chitas; tratasea rr.a do Ouvidor n. 108. sala ) .(JaSoi)N

na Aldeia'Ai-tc ¦_ ma
ü ayoo) _.

\^EMil'..\I-SE tres predios,T Umpista, por 18 contos; trido Ouvidor 51, 108, sala .1.

\rENDIvSE 
uma casa. na travessa 

"do
«..-.ledes n. 11; trata-,e na nr.-.ça Tira.dentes n, S7, aabrado, com o sr. Aguiar.

(J 2; .3) M

\rivM>l-..sE nor 14:000$ uni magnífico
prcilro, trm centro de terreno, irtia Panla Brito, tendo duas salas, i_ua-tro nuartos e mais commodidades, pcrto''«í.

poiiilc, etc. etc; rua do Rosário 151, so
(J 284..) _.brado.

ViENDE-SE por 1.800J uma cisa de ti-
joios, coberta de telhas franeczas, com

Quarto, sala c cozinlia, terreno «mede .17,logar saudável, na travessa Viclor Oscar
n. 102, fim da run Victoria, cstução de Ua-
mos, com o sr. Jardim. .U 2.344) N.
"ÇTlvNDl;*?.^ urna casinha por 600$, corri

> terreno próprio dc '^ dç frente por $tde fi*/idos, todo cercadinho; .1 casinha -3
coberta dc ":nco, toda limptnha, modo d<5
um chalet. com poço, água ha^antej.o mo
tivo d o dono querer retirnr-se, sita á nifl
Thcodoro de Araujo n. a t Kcalengo) t tr»;
la-se na mesma, com o dono. ií 284") ¦*¦**

VENDE-SE 
um boin terreno, com 6 moi

tros de frente por _(5 de fundos, tendi
meiaçSo _na parede, na rua Affonso Pennsjmeiaçao _na parede, na rua Affonso renas*
junto ao ti, 140; trata-se com o dono, 4
rna <lr. Misericórdia n. i5'.*, loja. «R.1125) IS

JL T JL \^r w tm^_(0 jm_ %$

A LUGA-SE um ouarto. ao-l.ro; â rua dl Republica
Bocayura.

rapar soli
43. Qnintiu.

(3.40 M) S

Tapeçarias e ornamentações. Armadores e estofadorea
Dormitórios modernos com G peças a-.SOO}, 5505 eOOOjÒÒÍ

Cortinus, stores, reposteiros, sanefas cótchoaria ele.
Capas para mobilias, 9 ps. 60$ e 70$OOQ
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IU ganSe-
As ultimas novidades da estaca©

Criações se?iindo d concei-
tiuuio Jornal do modas

«LAFEMMECH1C»
Formai «m Velluclo,

Settm,
1 ajral e palha de arroz.

Flores, Fitas, Fantazias -
e outros enfeites

Chapéos para Luto
•¦—•»««(¦««•*««»••

Presentemente nenhuma outra
Casa apresenta melhor

escolha destes artigos, nem
offerece melhores vantagens

do que a popular

Chaparia Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa ouvia portadores

com amostras dos sons artigos
ús residências «los Exmos.

froguezos.
Itm sif.is officinas executa qual-

quer oiicomnioii Ia de
Chapéos por figurino, con-

certos o moiliflcaçSes
do fôrmas

POR FREQ3S BAHÃTISSIMOS

TTiEKDiE-SB umv casa nova. «om terreno J TTONDEM.&E em S, ChristovSo, num
T próprio, na rua Maria José n. ai. cm

D. Clara; trata-se na. mesma. (S'293') N

TTENDE-SE. ú rua Voluntários da. Pátria,
V um terreno de

Leões; informes e
Aires *!• 198.

14 por 30, largo dos
tratos 4 rua Buenos

(J 319=) N
"írENDH-SE, 

& rua Visconde de Caravel-
T 1.19, Ilotafogo, um terreno de 3* por

53; trata-se á atua Buenos Aires n. 198.
O 3195) N

Ti^ENDE-SE, S rua José Vicente, no An-
t darahy, uni terreno de 18 por 50; trata-

sc á rua Buenos Aires a, 198. (J 3192) Ií

fITUN.ni3-SI3 o bom terreno i rua Bola-
V fofp n. 95, moderno, Piedade, prompto

1 edificar. por preço dc oceasiâo; trata-se í
rua do Riachuclo ti. 391. pharaiaci.i.

O 32tO N

TTEXDE-SE o predio da rua Cameriuo
T n. iooj informações com o dr. Peixoto

do Castro, rua Primeiro de Março n. 89.
(J 3i4a) N

CAMISAS brancas o do côr,
noitucuezas, fran-

cozas o americanos, vara liomcns,
raiMiy.cs o meninos. — Orando c

variado sortiménto o a preçosbaratissimos.
— CASA RIO TRTUMPHAL —

56 — Rna cio Ouvidor —

TTEXIMÍ-SE um» casa einvissiina, asso-' V bradada, com jardim e trondo lerreno,
tendo 2 quartos grndcs, 2 salas, banheiro,
W. C„ cozinha e mais dependências, luz
electrica, etc. á nia das Andorinhas n. 3;,
Kamos, i>or fircyt* Ijarritissimo. Vendem-se
tambem iolcs <le terrenos <le $0X30, liara-
Ussftribs, Trata-se 4 rua Visconde dc Inha-
uma ?S c 8o, com o *r. Sticena, das 7 às

11 horas da manhã, ou das 5 ás fi da tarde;
ou com o sr, João, uu venda próxima, em
¦Kamos, (1B2Ú N) S
"ITICMiU-SK 

«ma confortável ensa
; ' ciiiislviiccão iiiodnrnii, iior omil-
fiui'1' iircco, com trea uuarlos, duas
salas, eozinlia ,0 privada, varanda
.-io Indo, terreno 11 metros do
fronlò nor 50 ele fundos, inadelrn-
inculto todo novo, na estação ele
Cordovil. M, Perro Iiòonoldiita, 3
íiilmitos da estação; trata-se com
o sr, "rnncisco 

dos Santos á onal-
• Hicr liora. (3 1C79) N

t^ENDC-SE por 7:800$ a casa da rua
> Nova 11. 42, estação do Meycr, ponlo

\lo3 bondes de Cachamby; as chaves estão
na casa cm frente. Vcndc-se por 2:200$ uma
chacarinlia cora casa, na estação de Madu.
reira. Vendem-se bons lotes de terrenos, em
Madurcira, ti 80$ e a 90$ cada lote, para
liquidar. Vcndc-se por s:Goo$ uma boa casa,
em Cascadura, tem agua e luz. Vendem-
M g lotes de terreno.", cm Cascadura. Ven*
de-se por .1:000$ boa casa, perto da esta*
ção de Madureira; tratar com Paulino, «a
riu Domingos Lopes íu 259. barhcaria, cS;
(ação de 'Madureira. (R 312S) S*

VENDEM-SE 
terrenos mi Copacabana,

nas ruas N. S. dc Copacabana, Llr.
Domingos Ferreira e outras, proniplos a
edificar; Iratar á r. 'Sele de Setembro 1.13.
sobrado, com o proprietário. (R3132) N'

\TENDE-SE 
um bom lote de terreno, com' uma ca?a dc sapé, bem abori/ado, com

ngiia á porta, 4uz, logar alto; ver e tratar
á rua fcnilio n. 3, Jacarépagui. Ponto de
100 réis. (R 313.1) N

V dos melhores pontos, com bondes de
.roo réis perto, os prédios . assobradados
f(|üas> movo», da rua Francisco Ivugcnio
114 é t'18; trotar á rua da Alfândega 33.
«obrado, das ti âs 5 da tarde. (2321 N) R

ViENDEMiSE 
esplendidos lotes de «er-

renos á iua <lo Bispo. Informações ém
frente no n. 177. (2381 N) R

VENDE-SE 
uma boa casa de pensão para

familia e bem'mobilado, próximo do
Hotel dos Estrangeiros. 'Par» mais infor-
moções, com o sr. Souza, armazem Co-
lombo, praç» José de Alencar, das 9 is
11 horas. . (2381 O) R

VENDE-SE 
o elegante <pr«llo «or» em

centr» de terreno, para familia de tra-
tamento, da rua Duque de Caxias ti. 88,
junto ao Bóulevard aí de Setembro; trata-
ae no mesmo com o proprietário. ¦

(I, 1049) R

ViEftDE-SE 
uma cárròclnha de inSò; no-

va e barata; na rua Mariz e Barros'.
n. 157.. Cl' 2853.) O

VEhíDEM-SE: 
por 20Í, uma pedra-inar-

more dc imçjz por 61 dc largo;,, um
carrinho de mão, novo, soS; um violai,
iiovo, 10$; um violino, 30$! rua Elias da
Silva n. 117. (R 2933) O

... —-, — ..- ¦¦..¦¦—,. 1 ,. |,u- VmumMX mm 1 — ¦¦ m^mmm^.-rm.mijmm ¦ ¦ " ¦ -- " "1 r • - ".a; -' '~ -";' ~' _ 
_^ —, ^ ^*-. . ¦, ; m»> • "^ "] H

...-'.-' -,.¦¦ - ' -i%tr- ¦: lUi. .'••;•.'•¦?

¦ - • ¦ ; ,s'v- ¦•• -ma¦: ^OÍ^^Í^:-j^;:^NM^;Tlt^Hf1^"^^ Hr^f^^teJ^'
-"tNftnÉ.Sií S rui Itaddock i&S. 417,
i-líJcanarios froucezes e 

' belgas,' de cores
¦tdiv.ersas, ^^_ (1952 O) R

VENDEM-SE: 
uma cadeira de barbeiro,

uma idem de Vienna, giratória, duas
Idem de sala, um lavalorio com espelho de
crystal c pedra-marmore, uma mesa de cen-.
Iro de sala, um jogo de lávatono,. lima vi'. >•
trine de crystal, boa para dentista ou bar,
tapetes, ele., preço barato, tudo quasi novo;
vcndc-se junto ou separado! ver e tratar
no becco da Carioca n. i8. (J 293°) V

VENDE-SE 
uma geladeira grande, çom 7

portas, nova e envernizada, própria pa-
ra qualquer raino.de negocio, muito barato;
i rua Senador Pompeu n. 30. (»3027) u

ÍV^iENDE-SE um íavallo,. novo e um car-
aV rinho com arreio.s, preço de oceasiâo;
trata-se na -Estrada do líio das Pedras, 12.
Estação do' nicsmo nome. (áí&ò O) J

ROUPAS SoB 3IEDIDA de cs-
liccincs tecidos inale-

zes, com erniiücs reducções —
&.!- nos preços.

¦s- CASA RIO IRIUMPIIAIi —

Kfl Run do Ouvidor —«
¦TTiENDlvSE um terreno * barracão, na

v rua francisca Ziczcs n. 43, Inliauma,
Iíitc c desembaraçado, por 700$. (S3061) O

\TENDiE-SE úin" atmazím eiri peqtltn.i ès-
IV cala, com licenças-pagas e bom contrato;
Infonim-se á rua ViscondC.de llamaraly, 101

(M 2772) O

\rENDEM-SK bonitos ¦cachorrinlioa felpu-
:Vdos, de raça Teneriííc, -bem pequeninos',
na rua Carvalho de Si n. 67. t-otttte.

(M 3787) O

VENDEM-SE 
uma carroça de boi e uma

charretepor 150». precisando a eliar-
rete de reparos, na rua da Banca Vellia
n. 391, Jacarépagui; trata-so diariamente
até is 10 lioras. (2346 O) R

VENlíEM-SE 
barraca e toldo de lona,

muito forte, pouco usados; rua bania
Alexandrina 11, 121, (R 3Q95) U

FÜL.. n° Pa^niso
FOSSOerlInO» dns Crianças

...M Itua 1 n. 134

"VTn-lNDK-iíi; 
por 12:000$, na rua Macha-

V do Coelho, um bom predio,' com t tres
quarlos, duas salaa e mais dependências c
gr.-.nde quintal. Acceitam.se offertas razoa-
veis; tratn-sc com Corrêa, 4 rua Vrei Ca-
neca n. 3S7. 

(R 
3109) N

PSri'ADI'.-STi, nor rorsoojooo n predio da
, rua iprci Caneca 11. 271, de negocio c

moradia; lrata*se no mesmo. Kão sc oltcn-
ric b Intcriiiedlarlos. (Jl 2700) N"

T7JJNDE-SR a casa .da rna Jeão Rodri-
t giios n. s.i, com tres quartos, tinas s?.-• Ias, ¦etc; ver o iratar «i mesma, das 12

ás 17 horas. (M j,-í0) N

>r!l'.-\liJi.SI'l 11:11 solido predio, coiis'riiido
> lia pouco tempo, frente de cantaria, ma-

«leiramcito de lei. c .varanda no lado, com
dois quartos, duas salns, cozinha, etc. na
r.M Angélica n. 8g, s minutos da eslação
il> Meycr, bondes na esquina; para ver c
ir.,lar á rua Dr. Dias da Cruz n. SS.

(M 2777) N

*rlv.\'HK-S!-:. em Ttidoí os Santos. í rua
V José Ronifacio, uma bonita < solida ca-

«a, acabada de construir, própria para fa-
miíia dc tratamento, tendo duas salas, qua-
iro quarlos, eozinlia, banheiro, \V. C, va-
randa no lado, insíallaçãn electrica, osua
«*om abundância e edificadi no centro de
lerreno, com jardim i írtnte, medindo
jiXBB Uiçíros. Ho rides de Inliauma á porta;
futa' mais informações com • st, Carlos
Monteiro, ií rua Ürugityaiia n. ioo. nb
íji.itariri, Não se attende a \ntermediarios.

(S 126) N

T^ENDE-SE por 1:200$ uma casa nova,
> com duas salas, quarto, cozi/iln, c nl-

• »; e seccos tctn»nrtB, d«í nn*$ * ^'-nÇ, na
estação Ilenlo Ribcuò tjo trens diárias),
vo olo de nballmchlo a qusm construir uo
inadeireiro em frente, com liastos.

(1.1 2862) N
"\.^l«TXI»l'*-SIO 

,1111 teircno ionilo um» iiooiiono. Iinnracüo. . por nrecómuilo reduzido, n dinheiro ou o
wcstiiçõos, na rnn Valerio 146,
(.'unipo dos Cardosos, Cnscndurn.

(R S855) N
A7|.lXllv;.gR im run Vnluarniso.' » Condo ISoiiifiin. tun terreno, í>
lioi' 15; run elo líosario 151, sob.

(lt ascai N
\ ril.Vl.iMM-SE 3 casas. í na Estrada Kcal,

T nara neciocto c familia, com contrato;
rendem iü;,S. c oulr.i «a rua Gomes S.-rpa
,n. ?R; frrmle <J.<j$; irat.vse com o capitão
Miamiro Küiciro. na .travessa IUnriaucta
ji. Í6, Piedade. ÍR 2002') N

\Ti;N'lJlíKIÍ 
por o:oc[.$ 11' 

posta ile duas casas nov
mn aVctúda com-
as. c um outro

predio de frenle de rua, por (1:500$; Iratar
com o proprietário, â r. Souza BarrQS i;

Mo
a ixile

líondes á porta, Não se attende
liarlos. (R 2SS.O N

TTiPNrilvSI! lima boa rasa nova, no
Y Meyer, com tres quartos, duas salas c

hwidcs á por!,-,; trata-se á rua Archias Cor*
deiro n. iijú. Preço baralo, (.1 ;o42) N

f T.EXDE-SG a casa da rua dc SanfAnna
>' 11. fi, llcrca do Matlo (Mcver); as cha-

ves c informações no il. S. Preço 7:000$.
(R3120) N

TTKXDtvSli uma cxcéWcntc chácara, com
V boa c.ifa para faniilia de tratamento,

grande terreno, lindo pomar, frente para
duas ruas, na Boca do Matto,' bondes á
porta; informa-se no c.-crÍp!orlo do dr. Se-
Ridas Vianna. á rua do Rosário n. tao,
com o sr. Netto. (lt .1115) N

IflPE 1 m
ViV, AIiIJERTO — TflÇÇP
Üritcó infnllivcl nnlUOOC dns
crcnncns o ndúltòs, Annlicnilo com
evito em todns as niolostlii^ dn
nrvorò bróiiéliicn.—Vidro 2$000.
Km todns ns Dlinrnincins o droen-
rins. Dei). Av. Mem do Sií, 115,
TT,t,'Nl>KM'S,Ií casas a prestações de_ soS

V por mcz; lcm sala. quarto c cozinha,
telha franceza c tijolo?, nglia encanada c
luz c!cc'i:ca, terrcoo dc 11X50. nos sub-
urbios. Preço it"ón$, sendo OOoS á vista c o
rcslanle a prestações de .10$, tomando o
cotffprador posse da cliave na primeira pres-
tação; rua da Praiulia dl. 7, cmtl Oue-
ríno. (.1 3213) N
"flíXmí-SR o mellior lerreno do

V lAndnrnliv, silo junto ú osaninn
dn rnn Rnríío do Mcsaulln, nel o
cxtrnordlnnrlõ preço do 3:980$,
com ounrenln meiros de fundos,
murado do um Indo, o líondes íi
poria. Trntn-so com õ dono ií run
Io do Marco CG. Cnsn de Cambio.

(,T ai8-l) N
\T'MNDE-SIi um terreno, medindo um mi-

T (hio c meio de metros quadrados, tendo
mídia lenha dc capociiío c bastante nüua,
distante dn estação do Rodeio. 4 Idlomc
tros, com estrada de rodastem, livre e (les-
embaraçado, pelo preço dc DOIS RfilS o
metro quadrado; para tratar com o dono,
cm (limpo Grande, á rua Angelina n. 55.
com Luiz Pctrint, CS 2910) N

VfiIvNDE-SE um solido predio assobrada-
y do, eom qualro quartos, duas _salas ^ e

mais pertences, distante da ruatSVrci Ca-
neca tres minutos; renda f.RooS annuacs.
Preço de ccc.isiao 11:000$: tratar direcla-
mente com o proprietário, á rua •Gonçalves
Dias n. 7<i, das 10 ás 12 e das 4 ás 6.

TTKSDlvSE em Copacabana um, solido
V preibo. ainda não habitado, eni centro

dc terreno, muito perto da avenida Atlan-
tica, com cinco quartos, pabiiictc, etc;
trala-sc á rua Marinho u. 84, Copacabana,

(J 3102) N

ÜT.lvXDE-SE, «ia Aldeia Campista, uma
V casa construída recentemente, habitada

pela primeira vez, com quatro quartos, duas
salas, copa. banheiro, aqua quente c fria,
porão habitavel com dois: quartos, salão,
banheiro e W. C, terreno cem 10 por 50;
trala-sc, i>ir favor, com o sr. Dias, a riia
do llospicio n. 11», i° andar. (J 2030) N

TTdíNDE-SE barato K-.n barracão, na raa
Resina Reis n. 2;, com um terreno que

mede 11 por Co, com frente para duas
ruas: trata-se á rna SCoguctra 11. 44. ";
tação Quintino Bocayuva. (.' 3'S°; ^

TTifiNDE-Sl? um terreno na travessa Ho-
raelo com O lotes, confoido ó.i , dc

frenle por so de fundos, com casa, e pau-
lado dc laranjeiras c servindo o terreno
para plantação de hortaliças; travessa Ua-
racio n. ií.'. O 3££3> N

TiTiENDE-SE o bom terreno a rua Ma-
V noel Viclorino 11. 41. Ensenho de Pon-

tro. nie.lln.lo icXSI. oor Kcço dç oçeasiaoj\JiEN'DE-SE um bom Icrrcno, . tendo
> nXsi metros, na fua Capitão Teixeirai *.. ¦. .¦-«.. ¦ .....¦¦..-•- ... ,

Sampaio, iunlo c adcanle do 11. (.S, estação trata-se com o sr. Pinto, u ru.i üo .uusa.io
<ie Del Castilho, Unha Auxiliar; trata-se | n. 134, tabellião.. ou a rua "O loaciuicio
«i.i rua S. Pedro 214. loja, i j.i.sS N) R n. 391, pharmacia. iíi_'_CÍ_i

wiíiaBÍI^'BSSRÉÍBIÍF^

1 Casa Timbyra
c 01 - KU.\ OA CARIOCA - 0 1

Junto ao Cinema Ideal
jB Grande variedade cm borzeguins para sc-

nliora, ulümns modelos, ti
116S000, 1SS»00, a'»S0O0 e 23S000

a tilulo de reclamo „
i Pereira JTnixior tt O. 'Hfck—^ |
S Svís:'H:i'.B--:.Kr:~a!M!':i*':si,:'»,:Biv:9^i::,Ei::;a.,B',Br:s:í

m
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HTdl.VUK-SE unia nenuena chácara, mc lin-
> ilj :-• metros do írenle. por 7'i. Plan-

tda dc arvores frutíferas^ cor.i cisa, sala
t quarlo grandes, despeasa, cozinha, lia-

'¦'.beiro, caixa Rrandc c muita agua, á r:j.i
lüins da Silva n, 117. cinco minutos oa
<'-t:iç."io da Piedade: trala-se r.a mesma. 'Es;

iá livre e desembaraçada. (Uso.U) »

ri7liXDU-St5 a cisa siluiila á rna Maior
¦ V H.mseca ii. ?&. ponto dos bondes dc
}'-. Januário: informa-sc no n. !-'.

( R 2.-124) N
*\T'KN1H'!-31Í o terreno da rua Pereira de

; \ i.\li:ici.la n. P4. Malloso; Iratr.-se á rua
do llospicio n. 10S. (M ;?;S) >¦

TÍtÍSDE-SE, á rua Haddock lobo, perto
\ da raa do Disno, confortável predio;

ir.i'..-,so á rua llucr.os Aires içS. (M;:;S1 N

iníNlUC-SK confortarei terreno, em lio-
V tafom, dc. 12 por 411 c plano: trata-se

¦3 raa Huenos X-rec- 11. 111S. (M .'773) N

POTÍPAR feitas do superiorKUU1M cnsoniirn inalezn.
iinrn lã para liomcns, raiiazcs e
meninos. — Grnntlo sortiménto

cm todns ns eCros
— CASA RTO TniUMIMr.VT. —

ÕG -— líun elo Ouvidor —

"^TKXPI.-Si;, 
com urgência, uma c.va no-

> va. Preçii .- conlas, na rua Faria, 71.
c?ta;5o da Piedade, a 4 minutos do bonde
.íc Cascadura; tratas: rui mesma, com o
proprietário, (J jj.;;) N

^;r!•;^,'Dl^'\f¦^!! 
a prestações de 11$ men-

saes loic^ dc 10X50. logar alto c sadios
tem agua e luz electrica, tem honde c trem
á p:rla. construceio livre e r.ão casa ir.:-
posto predial. O comprador toma nosse na
l»# prestação de nS. na estadão de Madu-
rena, Villa Mirandclla: pa;-a iiifonnaçücs
com Querino, rua d.i iVrainhn 11. 7, è Iratar
com o sr. Antônio Mir.iudclla, <io largo
ile iladnreirá n. ,i?r. junto ,i ancncia di
rrcfcmira. I.jles dc .'00S a SooSooo.

(J aó:i) X

\7"EXDEM-SE lotes de terrenos o pres-
> lações dc ijS, em Todos os Santos,

dc 0X4; cm Olaria. SX.10 e em 'Jtadureira
10X50: tratar á rua da Prainha n. 7.con: Querino. (S 574;) X

aiiiiiiiii!!»
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RIBEIRÃO PRETO

GRANDE CENTRAL ' I

Rua Alvares Cabral, 29
Telephone 264 •-» Caixa Postal 476

Çerenie: jGugusto ${ctase
i

5íB«MKKM«I^MB««BWB^MMBBB*iW>Mi^B«í«MW

feRpÈÜ.RE a cadernfla n. 5.214, do
Bank, ot. SiKith Anietli-a

ticrtsíi.mtc a Arllmlo Francisco
Alves; (piem a encontrar, queira entregar
ria redacção dcsle jorna). (2794 Q) M

tt CERQUEIRA; 54,"r,ua tuia dc Ca-Al'., iuíjcs, 54, rerficu-sc a cautela desta
casa de n. 115.347. (3069 Q) j

SOBRETUDOS, ™pns, capo-
• te» envours,

lielorincs o Slnck-fuilnnds — Pnríiliomens, rnnnzes o meninos. — Omaior sortiménto o n preços osmais resumidos, nn
— CASA HIO TltllTMriIATi —

KG — itun do Ouvidor —

DIVERSAS
ADVOCACIA 

_ Criminal, civil e com-
merclal — Norbírto I.ucio Bittencourt:

tio fiia do Rcsario n. 170, íelephone n.
1.815, Norte. (aoei S) J

A GENTES_ nio* Estados, acceitam-se
X\. na fabrica de carimbo» e pravura?,«. nu Sachet n. 18, Rio. Peçam condi.
çoe* a José Xavier. Optima coinniissão.

(21G4 S) II

AFINADOR 
de pianos, muda o »«l5tti

de estridente para aílauiado e pe-
queno reparo, tudo toj; Café Guaranv;
praça Tiradentej n. 87. Tel. 4191 C. 

' k
(543 S) R

AUTO-caminhiíÒ 
para 2.000 kiloa, yen*

de-se, rodas duplas et massiças; prottí*
pto m trabalhar, preço unico 2:900$. Ver
* tratar com Ernesto, rua Souza Franco
n. 197—V. Isabel. O714S) R

AULAS 
de conversação: francer, preço

de propaganda; 25 lições por 10$.
das 7 i|j is 11 horas da noite. Matricula
está aberta: 9C, rua Sele de Setembro,
96. Trofessor Alptionse I.evy. (1522 S) J

AP 
1)E AGRICULTORES K COSI-

. MERCIANTES 1)0 MERCADO
MUNICIPAL. De accordo com o capitulo
X, art. 45, paragraphos A dos estatutos,
são convidados todos os sócios quites e
em pleno gozo de seus direitos, a compa:
recerem a asscmbléa geral extraordinária,
a realizar-se em 17 de maio, is 3 horas
da tarde. — A Direetoria. (313 S) J

ALFAIATES 
precisam-se bons ofiiclaes

ajudante, para tailleur, na rua Sa-
chet 11. 42, 2a andar, esquina da rua do
Ouvdor. (ji8.| S) J

AULAS 
diurnas e nocturnas. Externa-

to ISrandão, rua (jcucr.il Argollo n.
an — S. Chrislovão. (.1104 S) R

Aulas nocturnas ^^*S};
francez, inglez e allemão, ensinados pra-
ticamente. Curso completo dc preparatò-rio3 para admissão ás escolas superiores*
Rua Mariz e llarros n. 258 (Collegio Syl-
vio Leite). (2,-39 S) M

A POSEXTOS com entrada independeu.
XV tc, mobilados ou nüo, com ou ecm
pensão, aluga-se á rua Taylor n. 47.

A' 
RUA 7, 109, 2o, mesmo á noite e

para concursos ou exames, tia serio
proi. de portug., franc, alg., nrilhin.,
geogr., gcom*., calligr., clc. não cm cm-
so, tudo desde 10$ mensaes. Tambem con-
vem a cdoáos c principiantes, pois o alu*
«mo ou aluiiiua está só. (S)

ARRENDA-SE 
o predio á riu S. Chris-

tovão n. 117, inteiramente novo, si*
tuado cm esquina, a poucos metros d.i
praça da fiandeiro, próprio para neetcio,
com excellente sobrado pura familia. Trata-
sc na Companhia de Administração Ga*
ranütla; Quitanda 6S.

V/ ENDEM SE lo-
' tes de terre-
nos de 10X50, a
prestações de
15$ mensaes ;em Madureira.
VILLA iüllR&N»
DELL A.-Infor-
ma-se no largo
de Madureira
n. 384 com A.
Mirandellajun-
to á agencia da
Prefeit&gray e
trata-se na rua
da Prainha n. 7,
Querino. J 3\!11

DINHEIRO 
lem para hypothecas de

prédios aqui e cm Nicthcrolt, rua da
Asscmbléa 8o, cliarutaria, esquina Rodrigo
Silva.  (3237 ;S) J

DINinClRO 
rápido sob hypothecas, sú

negócios sérios; na rua Uueti03 Ai-
res n. 15S, das 12 ás iS horas. (5(19 Si M

DINHEIRO, 
pequenos empréstimos sot>

alugueis dc prédios; pagamento em
prestações mensaes; rua Caiucrino n. 00,
de 1 ás 4. (1572, S) J

DINHEIRO 
— Dá-te sob hypotlu

uo centro e subúrbios; rua da
iec.au

AI-
fandega 11. iji, na "A Parreirinha", ds 1
ás 4 horas, com Freitas. (275(1 S) M

D 
AME française enseigtie pratiquement

par conversation sou idtomc; rua da
Candelária 66, a" andar. Encontrada das
p ás 11 da manhã. Va au doinicilç des
ilcvcs. (2S00 S.i J

])A-í>ô sub bypüthccai
Empréstimos

sobre inventários a herdeiros. Descontos
dc juros dc apólices; promissórias, alu-
gtiela dc predios mesmo de menores ou
usoíruto. Com Ferreira Hospício ?.,\, sala
6, da.i 12 ás iC hs. (2.|«9 S) J

DINHEIROde predios e terrenos.

IjíKÇARREGAMO-NOS 
de todos rei ser-

^ viçoa dn Ligfct, mediante pequena
gratificação; Praça Tiradentes 11. 33. Te-
Icpliònc 1637. Attende daa s da manhã
ás 10 da noite. (2011 S) K

771SCRIPTOIUO, 
com mobilia, leIe(»'io-

J ne, etc, aluga-se por 30^000, "jor*
nal do Urasil
vador.

Gu amlar( s:ila n. t, ele-
(.1119 S) j

pi RAVADOR sobre meta:.i, cariit-.!<os,
OTíluetes, blocks para marcação em nlto
relevo de papel. Timbragem a taille dou-
rr. Gravuras sobre cri*taes c porcelíanas.
i"_de Março S?, 2° andar, (1739S) K

pRAMOPIIONES e cliapiís — Trocam-
VT fe de $500 a 2$. Vendem-se de $500
a 3S. Compram-se usadas. Concertam se
grarnopbones cf vendem-se a 20$, 35$.

(.:<'i|S) J 1 CompraJc, r. Uruguayana, 135, (1Ó35S) S

<s>
11

V

Estabelecimento de primeira ordem, digno
de uma cidade importante como a opulenta ca-
pitai no Oeste Paulista, o Cirande Hotel Central
offerece o maior conforto aos viajantes, dis-
pondo para isto de excellentes commodos,
optima comida e irreprehehsivel serviço de
creados- E' o hotel mais freqüentado de Ri-
beirão Preto, e o mais luxuoso de toda aquélla
zona do Estado-

et»
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\ri;.\"Dí;-SilC 
o prclio novo da rua 1).

Anna Ncrjr 8,=;, com duas s:\ln% qua.-
tro quartos, cozinha, banheiro com perten-
CCS,,saleta, etc. no centro dc terreno de
10x5;, pódc ser visto das 4 horas da tar-
de e:n deante. líondes J, Club c Casei-
dura á porta. (2403 -X) 3

\ iENDE-SE por 4:700$, uma bonita e.isa
V nova, com ^ quartos, 2 salas, cozinha,

banheiro W, C., quintal, lodo murado, va-
randa no lado, gradil na frente, agua, com
abundância, luz electrica, e jardim, á tra*
vessa Francisco Kamos n. 5, canto da rua
Phclotnsuia Nunes, estação de Olaria, 5
minutes, distante da estação dí, F. l.eo-
poldina; trata-se na mesma. Preço de oe-
casião. (1703 N) R

"ITlí.MiUM-SK por ::2,iu» umas beuiíc-
\ torias. coai bom pomar e «?ia de hi-

ca perto, estrada Santa Cruz 404, Cam-
po Grande. Jíntrada pela rua Nova,

METAS írnnccziis, jivotiis, cruas
ívii^irio 

o flo cfli, Vemlom.so a
preços nntiíios, isto ó, üO, :>(.? ü
do iioi' conto menos Ho uno os

preços do outras casns.
— CASA 1510 TRirMPllAIi —

»« Kua do Ouvidor —>
Y7KX1IK-SIC um correr de cinco prédios,

V com frente de cantaria c platihandas,
todos reformados de novo, cem installação
electrica, nas condições hygicaicas, em rua
transversal á Machado Coelho, próximo do
JCst.ieio, estã.i rendendo 560$; para infor-
tnaçucs na rua da Carioca iC, com o sr.
Abel Morgario; aão se íaz negocio cr-;;:
intermediários, (i?.ii »).!

TirUNDIi-SIi 721 47:000$, n predio á rua
>' Voluntários da Pátria 433: trata-se

ua rua da Alfândega 12. Peixoto & C.
(i;-ir N) J

VfKNUK-Si; 
uma boa machina de fazer

doces japonezes, e uma 'boa carriclnha
nova, tudo pela èictade do custo; trata-se
na \ :11a 22 dc Julho «1. 23, cm Deodoro,
com o sr. Rebello. (T 2S43) O

\f'l*.NI>K-b'iIC um hom pinno, perfeito, ga-V rantido, per [.reço módico; :::a Sete <le'Setembro n, .-15, relojoelro. (?.'7í,i)0

TTI5KDEM-SI5 tím Importaíite plano do
t celebro autor Kitter, novo, o melhorformalo com 3 pedaes e 7 oitavas, c um

dito Pleyel, por preços módicos; tambem
trocam-se, conccrlam-sc c afinaiii.se. Ao1 umo de Outo, do Guimarães, r. do Ria-chuelo n. 423, sobrado. (S 2,-G.() O
TrMNIUi.M-Slv tres carros pira p.i«el„;»..trata-se uo Cate Oceano, coin o capitãoVillcla. (>U.|) ll

TrMXDl-;.?i. i,m ebeír,. „OVOi com
> lho, por 70$; rua da Prainha 11

(K 301

:spe-

¦i.O

VKXDK-SdC, 
faniilia aue sc Tcüra desta

capital, vende garantido um excellente
c luxuoso piano, dc acreditado fabricante
allemão, cepo dc aço c cordas cruzadas,
cm perfeito eslado de conservação; iíâra
ver e tratar a rua do Cunha n. 62, sobra-
do (Catumby). (J 2S33) O

TOSSE, constipações, coriza
c moléstias do peito, tome
PEITORAL DE MARINHO.

Rua Sete de Setembro 1S6

TRASPASSA-SE
rilRASPASSASE 011 accella-rc um sócio
X para unia boa c?.sa de aves e ovos

c mais artigos do fruta; ú ca*a muito
antiga c muito conhecida; o motivo ú o
dono ter outro negocio c não poder at*
tender; para informaçüeS| com o sr. Au-
tonio, na rua do Rosário n. 77, i° an-
dar. (2748 P) S

TMtEVF.MF.XTE.
JL>
pão, .
e grande deposito de assucar. Vendas
sem competidor; rua S. Carlos, esquina
do Estacio de Sá. Proprietários Silveira
& Araujo. (2703 S) J

KVF.MF.NTE. airir-se i um çslabç- fl tj, . DI11KtLr „;„- Com ura-lecimento modelo, sendo dcpnsilo dc I]|RDII I rlIlPlH^n flrt -~. .„„u„n.
torrefacção de cate, biscoitos, bolas, M|nH"" ' IUI.IUi.yillO n0 quillfllicr' quantidade, mos mo ml nas in»

tcira.s, on avremla-so qu-.ilquoi*
Iusiir para explorar. Oifortis
co 111 amostras a K<1. IMi.irto
l»iò Uo Janeiro, Caixa do Cor-
r cio 1501. 111113

/^(OMPRAII-SE pianos de .bons fabvi-
XJ cantes, na rna da Alfândega n. i.ir.
A Parreirinha, dc i üs 4i com Freitas'.

(2750 S) li

CARTOMANTE — Mine. Tliom-'-'psoii — Médium vidente ——
Consultas eratis, Recoiieillacões
em 8 dias, responsos, afastamento
do rivaes, etc. Trai), irarantldos
para afastar responsabilidades de
actos íntimos cm más condições.
Máxima reserva—73 rna Mnkrity,
Maiiane. (15 29-15) S

CARTOMANTE 
pernambucana e feia;

mas, vence o impossível; consulta das
8 da manhã ás io ila noite; rua do Hos-
picio n. íói, í" andar. (2235 S) M

COMMODOS 
— Alugam-sc dois esplen-

didos' em casa de familia respeitável,
a casal ecm filhos, com grande jardim,
bons banheiros, hoa pensaò c preço mo-
dico; rua Mariz e Harros eoo. (3761 S) S

(10MPRA-SE 
ouro e pana-se bem; na

J joalheria (Casa de Confiança); á rua
Gonçalves Dias n. 39. Tel. 4.127, C.

(1268 S) R

(10MPRAM-RE 
malas, roupa» e mais

J objectos de uso. Carta para IJ. Gui-
inarães; rua da Constituição 11. 57, quar-
to h. 5. (2S11 S) J

íTIÀRTÓMANTE — Mme. Annita,*• dit consultas das 8 da manhã ás
8 da noite; r. Haddock íiolio 113.

(J 1280) S

CIOMKR 
I1EM ? por preço módico, só

' no restaurant e pensão mineira e chi-
nera; 5 pratos variados, com manteiga,
por i$joo: comprando cartões 60$; fora,
;o$; manda-se em qualquer parte; á rtia
Buenos Aires n. ir,S, loja. (1813 S) J

CARTOMANTE 
scientiílca, carante seus

trabalhos; consulta das S ás o, r$,
casa dc familia _ Cattete 4S. sobrado.

(2R59 S) It

TTYPOTHECAS r.o ceniro e subúrbios;
JUL fazcni-sc com módicas conmtissSes,
na rua Archias Cordeiro n. 163, loja de
ferragens, com Freitas, das 8 ás 11 Uo-
ra^ (2757 

g) 
M

TTYPOTHECAS na cidade e suburbios,
XX grandes ou pequenas quantias; rapi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pimcn-
Ia, rua do Rosário 147, sobrado, fun-
tios. (1S31 S) J

ÍTYPOTHECAS 
—. Empresta-se com

X seriedade e discríçSoj llospicio, 95,
sobrado, sala da írente. Ribeiro, das 10 á

1 e dus 2 ás 4 horas. (1(7 S) R

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as £rar-

raias de catuába, remédio vegetal viri-
do do sertão do Ceará. Encontra-se i:a
rua Santo Christo n. 99. (2814 S) .T

IÍ^GLEZ 
— Um senhor recentemente

chegado da America do Norte, dú au-
Ias de inglez, pratico e theorico. Preços
razoáveis; rua Gonçalves Dias n. q, 1"
andar. (320S S) .1

I"rÃVANl)EKIA 
.M.v!c!o,.lui só um.i,T7

J a única que .lava e etígtmma toda
a roupa, tanto de homem, como de se-
nhora c dc casa,t com especialidade dft
luxo, com a máxima perfeição; sem o
perigo do contagio, manda buscar e levar
a domicilio. Telep!:. Sul, 570. (1923 S) R
"STONTADORES _ Preclsam-sc na rua
XIX Senador Euzebio 11
Sabiá.

172 — Casa
(.117.1 S) J

*vr 
MELLO, avisa a todos os negocian-

jLTX. ter. que autorizaram annunçios, tcott*
pons firatuitos, que o seu escriptorio é
no edificio do "Jornal do llrafil", 5U au-
dar, sala 7. (3046 S) S

MME. 
Clara Couderc — Manicllra, pe-

dicura, massagista diplomada; rua .S.
Clemente n, 105. Teleph. 1.27P1 Sul. Vae
a domicilio. ("57 S) R

TRASPASSA-SE 
uma boa pensão fami- _liar, no centro, com o quartos e 2 ,

salas, lendo bons. pensionistas. U motivo]
explicará o proprietário; rua da Alfandc- I
ga 11. 144, c" andar. (3222 P) J ]

Rheumatismo—Syphilis--- Impurezas do sangue .
Erzemas, dartliros, ulceras clironicas ei rebeldes, curam-se com
o áulico o «fumado ROÍ» DB SÜMMA. de Alfredo do Carvalho —
Milhares do nttestados. A' venda em todas ns pharmaeias o dro-
mirins do Uio o dos Estados, Depositários : Alfredo de Carvalho

& O.—Io de Marco 11. 10.

^7P'K^'I>lt^SK 
um bom automóvel T.orcllcy,

reformado, por 2:500$; acceita-sc a me-
tade á vista; ver, á rna do Híspo ai. io.j
e tratar á rua 1). Jtincivina n, 23, das 18
Jioras cm dcante. (II 1943) O

TRASPASSA-SE 
uni botequim com um

bom contrato do predio inteiro, não
paga aluguel; pnra ver c tratar com o
pr. Martins, á rua Caiucrino 11. CS, larga
do Deposito. (2S30P) J

yiiXDE-SE, na avenida Meridional, an-
> l.ga \ icira S ute. em Ipanema, em

írcuc ao mar, um predio. rir offcria ur-
gente: travessa S. brancisco de Paula. 2,1.
cas.i Cruz (no escriptorio). (S 2-44) N

TJENDEM-SK lotes dc terrenos dc 11X50
> a prestações dc .10$, em Madurcira; tri-

t:.r cam Querino, rua d.i Prainha n. 7:aos domingos, rua Marechal Rangel, Vaz
i.obo, Madurcira. (3 :7U) jf

\n!N»E-9B o predio novo da travessa
> Patrocínio 24. -dc iiorão, habitavel, com

.1 sala«, s Quarto», etc. quintal e jardim,
por 15:000$, bondes de Uruguay á nnrt.y.
t.al.ir r.o mesmo. (1002 N) K

•TTESHEM-SE lotes de terrenos dc 11X30.
\ cm frente á estação do Engenho Novo,

por 1:700$; tratar í rua da Prau.la n. 7.
vr>T) Querino. CJ ido) J*

fTEKDE-SE um gr.-.nde l-rreno cjm ttraa
\ pequena casa e lendo capoeira ç algu-

mas arvores frutíferas, 110 Eetado do Rio.
villa de S. Conçalo, distante des bondes
* minutai; (r.n.-.-se í rua Jerimunga.n.,,19
Este tc-r.vto í alio, Icjir Siad
c desembaraçado.

livre
(.1 21S3) N

\ri:XilM-SI-: ror 12:000$, um bellisslmo
> predio lodo construído <1: pedra e cal

e madeira de lei acabado de construir, cem
duas nmldas salas dc visita e de jantar e
tres grandes alcovas; este predio 

"é 
situv

do numa das ru.-.s mais eentraes da estr.-
íiio de Ramos e fica bem em frente á e.-re-
ja d; Santo Antônio, í rua Íoão Romariz.
varanda ao •lado, grande terreno, arvores
frutífera?, emfir.i próprio para família de
tratamento; trata-se á rua Cosia Mendes
157, na mesma estação, dlsla apenas 1 mi-
natos. (,73i N) J

\rivNI)!CMSF. dois loles de terrenos ar-
V boHzados, canto de ditas ruas, e uma

Casinha, bem localizados; it»forma*se á rue
do llospicio 11. 222, dentista, o prestn-
çSes: CM 5233) N

—-—¦—... gagá¦¦¦'.miiMi^i '¦> i"w< MM1IWWBBÍ>WWWWÍ
A todos 05 .1110

solfrom de íiualquer
tnolostla esta socie-
daiiii onvinri, livre
de qualquer retribui-

_ ção, os meios da
fe.'. P.\ II.'. curar-ss. ENVIEM

PRi.o cnnni'10, «m«arta fachidi-nome, morada, symptomas ou
m;inifestiçò«s da moléstia - o sello pnra jraspoita, quo receberão
na volta tio Correio. Cirtasaos INVISÍVEIS-Caixa correio, Uio.

Ü^ENDE-SB nm terreno de 8X47,
V na rua Otto de Alencar, muito

próximo do Collccio Militar: ira-
ta-se 1111 travessa S. Salvador 48.
Preço do oceasiâo. (JÜ439) Ií

^_7i^^DI':M-^i¦; 
quatro Idos Je terrenos na

Avenida Atlântica, livres e desemba-
r.-.çados, juntos .10 palaccte n. 90S. faren.
d.i frenle para tres ruas, e um lote com
18X.IS ms., na pr.-ci Serzedcllo Corria,
Copacabana, todo murado e prompto pnra
ser cdiíicailo. Preço dc oceasiâo; lrata-sc
com o proprietário, á rua N.. S. <!e Copa-
calmna u. S35. Os terrenos já têm abecr.
ces c bemfeitorlas. (NicSOJ

liara salas e corredores, grando sortiménto e variedades em
padrões chegados ultimamente, preços sem competência.

Secção de armador, estufador e tapeçaria,

CASA ROSA E SILVA
Rua do Cattete, 34 e 36, Tel. Central 1136.

CARTÕES 
IHí VISITAS

Ourives, Co, papelaria.
- Cento 2$.

(1263 S) J

CIIIAPÍOS, 
flores e costuras, ensilia-se

J eni 30 dias n íar.er todas as quali-
dades. Va?. e reforma chapéos e vesti-
dos. Iladdúck l.ubo 73, Casa de cal-
çodo. íiLsi_si ií

lOMMOnO) aluga-se um para senhor'1 c que trabalhe fura, por 30$, em
casa de casal sem íiltios e sem mais in-
nuilinos; rua D. Maria n. 23, bonde <!c
Alicia Campista. (202SS.1U

cr

/COMPRA-SE ipo-.hiut* qfcintid.-Jlc de
\J jóias velbasi cnm ou sem pedras dc
qualquer valor e cautelas 'do Monte de
Soceorro; paga-se bem; na rua Gonçal-
ves Dias 11. 37, Joalheria Valentim, Te-
Icphonc 991, Central. (2y.|; S) II

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
nha, roupas de cama, cautelas t do Monte
de Soceorro, cto.; rua S. Luiz Gonzaga.
n. ro. (1010 Sj Sl

TliroprST.A — Confecconam-se vestidos
XII. sob todoíi oc modelos, n preços mo-
dícos. Mme, Guedes, Quitanda n. rr, i°
andar. (2769 í) M

TITATIIEMATICA - Theoria e pratica,
J.tJ. profesfior dc comprovada habiiítaçSo,
lecciona em domicilio. Chamados a I-. Mo-
reira, á rua Delphim 7J. (563 S) R

OLGA — AIU cartomante—Fai
cem qí:c os amantes e os e?;iosos se ¦

entreguem dc corpo e alma e faz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-
ranltdos. Consultas a$ooo. Tem um lire-
vc para n socego do lar. Preço ip$ooO;

jiisii.:.

^PTTPA RAPTOA l'5'^ massagis- correspondência com .-$100, cm sellos pi
, v^UJaíi x\t\XTxur\ tl t\jnJCí Ma* a resposta; só attende a senhoras; :'i rua

"SraKDE-SE im
T por 5c}; rua

um guarda-vestidos, novo,
da rrainha n. 7.

ili 3111,-1 O

Tri3XDE-S'E uma copa perfeita; 111 rua
V do Mercado n. 32. (3 3022) O

VENDAS DIVERSAS
^7'E^TDI5-St^ 

nm automóvel double-pliae-
•lon; rua Uruguayaaa n. 122. urgente.

(R .-?7.0 O

\rMX11HM-Slv 
dois cavaiios de sella, ar-

rciados, 11:11 preto, de 7 palmos de al-
tura, servindo tambem para carro; outro,
bellissluo pequira, próprio para creança;
tratase á rua Jockey-Club o. 2:1.

(K eS3g) O

í 7 KN RK-S í* soalho tosado;
V n. 13G, Tíncatitado.

rua Tavares
(U 2SÜÓ) O

^7¦.E^'DEM-SE 
«ma flauta de treze cha-

ves c uni mandolim; na rno. Huenos
Aires 11. 2S0. sobrado (ensa A). (U2907) O

\7"'EN*DE-SE 
u:n magnífico piano-automa-

tico, dc S3 notas, grande modelo, de
acreditado fabricante americano, peça rr-
rantida c moderna: no CAÍA FREITAS,
rua I.ins de Vasconcellos n, 23. tm frente
á estação do Engenho Xovo, (Kroi.i) O
"tT-ESDEM-SE. 

para desoecupar logar, un'
V balcão gr.in-.le c um pequeno, v-rc-i caixa

de madeira forrada de zinco, que serve para
guardar milho, c foi geladeira; Preço dc
tudo .10$ e separado i35 per cada um;
rua Figueiredo Magalhães n. 70. Copiei-
bana. Ut 2916) O

^niNUKM-sE 
armações, balcões, vitrines,

copas e mais utensílios de cisa de ne-
gocio. c moveis para casa de farn-ha, e
cop'.nrr.--e qualquer movei usado, pagasc
bem: prasa da Republica a. 25, rasa verde.

(S 30:0) O

"CTiENDEM-SE armações, balcões, copas.
> mesas para botequim e utensibos para

todos os r.egceic?, assim como « faz qual-
quer simacão. fl gosto do fregnci e a nre-
ço sem competidor; ^ia rua Senhor dos Pas*
snj n. 47. CR 3^7) O

TTEXDBM-SE armações, balcões, escriva-
V multas, copas c balcões dc marntore,

mesas de dito para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento e escri-
ptorios, estantes para livros c papeis, cai-
xas de ferro para agua, vidraças c vitri-
nes, cadeiras diversas, ditas para barbeiro»
e espelhos, ferragens c ferramentas, vare-
jos para fumos, dc tudo temas novo e
usado, assim como tambem fabricamos c |
recebemos qualquer encommcnda c nos en-
carregamos de instaliaçõcs cm -casas cosi*
merciaca e escriptorios; ua rua do Hosp:-
cio 11. iSj. (1330 O) b

TT.EXDE-SE lima bicyclcta por Cui: rua
Vdo Urradio :;. 107. Varclla. (^3:12)0

T/lENDE-SiE nm deposito dc pão; na rua
V S. I.uir. üouzaga 11. 20. (R 3:oS) <>

Tf.l'NIM'M-iIÍ diversos matenaes d
V moliçOcs, .ncrías. janellas, eaihro».

de de-
n-

pa; c soalos c uma escada de caracol, com
5 metros dc alto: na rua A _n. Si. cm
henie á estação da Penha

mRASPASSA-SE pe-r qiolivo de s.i-de,
X. bom botequim com um bom contra-
to do predio inteiro; não paga aluguel:
rua da Saude n, ifi?. (2S31 P) J

Fernandes n. 19—Engenho Novo, da# o(2354 
S) S

Da paralysia, obesidade, lorçõe?, .
conttisücs, emagrccinicnlo, dores rheuma- 1 'Ia manha os 8 do n.jüe.
tica=. pelo meii prccc=so es:'cc;:l c ::v i ,,,.,.,_ ,,  

"

rantido. Das 7 fu o r.o Hospital S. '/.:¦¦ 
| \\ 0\'EIS —- Alugam-se, compram-se «

earias ?. Cusa dc Misericórdia, dc 1 ás 1 iil vendem-se na Intermediária; r. do
2, r.a Pharmacia, avenida (ionics Freire Cattete n. 20, telepli. 517, Cent. (308 S)J
12^. Tel. ^130, Cent.. Rcsidcncia: Ria-| '
chuelo iS.:, sob. Acceita chamados pira | TITOVKTS u«adni — Cnmpram-se mnhi.

(J Jtí^4) j lfX liarioa completos, avulsos, objectos d«
arte, antiguidadc3, ornamentações, pianos
de bons autores, etc.; rua Senador Dtn-
tas n. 45, térreo, com 1',. Ribeiro.

(3*33 S) J

domicílio.

C1AKT0MAXTE, 
trabalha com 3 bara-

I llios c desvenda qualquer embaraço
commercial c
Meyer.

ÍT1RASPASSA'SE um armazem de seccos
X e molhado', c boa casa, informa-se
na rua Floriano Peixoto 11. 142, C.iic
Cruzeiro, com o sr, Ferreira. (3007 V) S

SlOIiESIIAS du caraanta o
apparcllio rospinitorio, tome
PEIT011AI, MA151XII0.

Rua Foto dc Setembro 1S6

(R 3"6) OI rpRASPASSA-SE nm botequim, fazendo
bom negocio, livre c desembaraçado;

ta-sc na avenida Mem de Sá n. 32.
(-'331 P) M

; rpRASPASSA-SE um açougue, vendendo
| X 200 kilos diário?: informa-sc por fa-
¦ vor ,á rua Manoel Victorino n. 5.17 —
i Piedade. (2763 P) M

rrtRASrASSA-SE ou aluga-se o bote-
\ Ã quim i rua da Passagem n. S|. lá

ie Informa. (2S73 P) R

PYTAMAS ,lc íin0 zpi>''ii' e
outros especiaes to-

eiilo?. — T.imlos e modernos ile-
senhos, a S$SOO o 0$SOO.

— CASA 1510 TRirarpnAL —

fíC — Üiiíi do Ouviilei' —
TTiEXDE-SE um ncougae, i » D. Mo-

> ria n. l5j, Piedade. (M 2;1m) O

^lrK^•DEM-Sl' 
plantas de todas as qua-

lidades, i\*'ra pomares e iardins, no
grande «tabelecimento de A. A. Pereira
da Fonseca, á nu Torres Homem 11. er-t.
Villa Isabel. (B 4733) O
"TTEXDEM-SE te.-ldos de aram; para cer-

V cas e gallinheiros, a 600 rci« o metro;

\TESDE-SE um.i boa cirraça gary, qu.i".
V nova, a trabalhar; informa-se na ave-

«ida Salvador dc Si a. 196. botequim.
(R 3119) O

¦traXIXE-SE um boi õc raça hollandeza,
próprio para criação e afiançado para

o trabalho; rua dos TonclcroS n. 240, Co-
pac.1b.1na. (J 3077) O

,JKrENDEM-SE óculos c pinec-nez c
apromptam-sc concertos com rapidez, a

preços módicos; casa Rocha, rui da ^cm-

tTfiXDEM-SE superiores thcruiometros pa-
1' r.i febre, a preços módicos, c para 03

?r>. lihsrmaceuticos. em d.i/.i.i. cotn vanta-
jos.i reducção.; na ma da Assemblea n. 5S,
c*i?a RocIki* (j 39SO o

\r5jXDE-SE 
uma leiteria por 1:200$, livre

' e desembaraçado, fazendo bom neg-ieic;
rua N. S. de Copacabana .1. «o.^ 

o

TTEXDEM-SE u:na nrmação enviàraçada,
V'ii'n toldo, uma divisão e urna escriva-

loja.fabricam-se 
"gaiolas 

c ratoeiras de iodas asJ ninha; raa General Câmara n,j40,
claissi; Avenidi Passos 104. (OioíOR1 (M 3785) O

CHAPÉOS »e r-vuiA, ita.
Ilanos. os últimos

modelos,
a 4$. 3S. 7.S000 c SSSOO.

— CASA HIO TRlOlPir.Ui —

56 — Una do Ouvidor —

ACHADOS E PERDIDOS

no lar; rua S. João n. iy,
(3143 S> J

ÍIOMPP.ASF. 
de oceasiâo, uma machi-

J na de riscar papelão. Cartas nesta to-
lha, a 1. Scrodio. (3107 S) U

/COMPRA-SE uma prensa de ferro bati-
V7 do por preço módico, nus pénttta;
enrta? com o preço pira L. Ií.. â av.
Rio liranco 27, 1" «n.lar. (3103 S) li

/lAKTO.MAXTIÍ M. Parnaso, tiUbatlia
\J com do:â baralho? e búzios; rua do
Rocha n. 35 — Estação do Rocha.

(2031 S) S

CV^1ACII0RR0  Vende =0 Ulmcr, com
mezes; rua S. 1'cdro n, 173.

Um £) s
CASAMENTOS: civil 25$ e religioso

Waldemar Alves. Trata dos pa-
rua Visconde do Kio Branco 40,

sobrado. (2815 S) J

c
C10STUMF.S 

para senhoras por alfaiate,
) pelos últimos figurinos, a pregos mo-

dtcos; na rua da Carioca r.. 54. Te!c-
pliooc C, 730S. (222GS) M

MACHINA 
T.

pra-sc uma
ITOGRAPHICA - Com-

mato A ou Jilí. Caixa du Correio 747.
(2S2Ó S) J

PRECISA-SE dc alumnos—Inglez fran-
I rez c allemão. Portuguez para estran-
geiros c analphabctos, desde 10$. Cursos
cspcctr.69 dc sciencias, cie., rua da Mlse-
ricordia 57, 1" andar. (y.C-:, Sl J

IJlíATICO 
de pliarmacia, offcrecc-se ttm

. que dá attestado de sua condueta e
competência c u.ío faz questão de orde-
nado. Cartas rara M. ]., neste jornal.

(--9er Sl S

PROFESSORA 
dc ririno, lecciona pelo

mcthodo do I. N. dc Musica; rua
do Cunha 11. 62. sob. Catumby, (3143 S) J

JyíiECISA-SE( 
de nm sócio com 300$,. . para negocio serio; cartas nesta reda-

cção, para A. •!?. (j::,7 S) J

DTXÍIRIRO 
— Empresta-se sobre mo-

veis; rua da Prainha n. 7, cem Que.
(2711 S) S

DINHEIRO 
sob hype'lc-1 de prédios,

nas melhores ¦condiçÕeat possíveis;
não pc traia com intermediários; na rua
.Senhor do.s Passos 1?, Ilorgcs. (2717 S) S

13RECISA-SE 
alusar um eommodo

. ccSooo. arejado, uo centro. Cart
Ayres; rua Torrei Sobrinho n.
Meycr. (185

tl
as a

S)"j

pitlXISA-SE dc alumnos e nlumna.
diurnos e nocturnos

Cattete n. 4S, sob.
preços módicos.

(eS.tS S) R

PRECISA-SE 
de uma optima pensão 1

domicilio; rua Camenno n. i. cha.
refaria. (30GC S> 3

TOSE' CAHEN; ru.-. Silva Jardim n. 3.
tl Pcrdcu-sc a cautela n. :02.40o, desta
casa. (283; ü) J

sn
1>ERDEU-SE 

a caderneta da Caixa Eco-
nomica n. 105.437, da ?•,* sitie, cm

favo: dc Serafim Rodrigues Gonçalves.
C201S Q) S

PERDEU-SE 
uma carteira de idêntica-

de n. 5.682, pertencente a J. G. Aze-
vedo. Gr.itific.i-se a quem entregar á rua
S. Leopoldo r.. o;,- (3202 Q) R

J 15' CALVO QUEM 0UF.Í5.
PERDE CABELLOS QUEM QUEILTE.M RAKBA FALHADA QUEM OITlü.
IEM CASPâ QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO
fa,i ii!5etr horos cabellos, impede a sna r,'ie'da e extingue completimínté cup»
t quaejquer parasitas da cabec?, barba e sobrancelhas. A' venda nu boai phar-
mi.c:as, drogarias e perfumaria-, e no de ro"'to: DROCARIA GIFFONI, RUA
PRIMEIRO DE MARÇO a, ij. aatijo n. 9. RIO DE JANEIRO.

i 1

'H
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TRATAMENTO FÁCIL E CASEIRO
Para moléstias nervosas, impotência, neurasthenia, dyspepsia,

prisão de ventre, etc.
Consultas grátis, verbaes ou porcaria, das 9 da manhã ás 7 da

noite.—Dr. BI. T. Sandeu
Largo da Carioca 12, 1' andar-RiO (J 3206
PIANOS 

USADOS — Compram-se de
bons fabricantes; n'"A Parreirinlia",

iu da Alfândega n. 131, das 13 ie 16,
com Vreitae, <«7Si S) R

PRECISA-SE 
de dois companheiros paraum bom quarto, i5$ooo cada; que-rendo dá-se pensão; rua da Misericórdia

»• 57. 1" andar. (2950 S) B

PRECISA-SE 
falar com urgência, com

o sr. Atuineüo de Oliveira Lemos,
para negócios de seu interesse, tté o dia' 20 do corrente; 4 rua da Republica a."89. (=744 S) M

PESPONTAR 
e cascar calçados finos,ensinn-se com perfeição, e rapiilez;lioas condições. Officina Colombo; a rua

José Maurício n. 121), (3049 S) S

PEDÈ-SE 
t caridade, aos bons cora-

ções; rua l''rei Caneca 11. 383, quar-1o 11, 6,.um velho com 75 annos, doente,
panando mal, não tendo o pão, pede aos
íillios do bondoso Deus, uma esmola.

C1764 S) A
HAUMACIA _ Veuüc-so .uma. 

"em
magníficas condições, fazendo i<uitolioin negocio: trata-se ó rua do Rosário

11. 134, tabelliáo, com o Br, Pinto.
(2869 S) R

DIABETES
O prof. dr. Leonissa, da Academü

de Sciencias de Portugal, etc,, garante
fazer detapparccer o assucar em 15
dias. Clinica geral, operações e partos.
Consultório: rua da Carioca, 26, de 1
ás 3 horas da tarde. (4090 J)

DOENÇAS DO APPARELHO 0I6ES-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR. REMATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
cuidado* Exames pelos
ralos X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-mões, etc. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po»
bres às 12 horas.

A3 62

COLLOCAÇÃO
DENTES ARTIFICIAES

NOVO SYSTEMA
Nenhuma differcnçu dos dentes naturaes— Belleza e se*

gurança a toda prova.-»Pronuncia nitida das palavras.—Mas-tigação perfeita.Convém a todos os quc necessitarem trabalhos desse ge-nero examinar primeiramente o nosso systema e preços.Daremos todas as explicações sem nenhum compromisso
para o consultante.

ESPECIALISTA
R. do Carmo n. 71-esq. da R. Ouvidor

PENSAO 
ABRANTES — Rua Marquez

, dc Abrantes ti. 26, Telepb. 151. Sul.
cplinios cunmiodos a *!ii£ar. (. i 144 S) K

PIANO, 
violino c bandolim — Pro fei-

sor. Cartas por fíror nesta rsdacção,
S5 jliara Arion, (503 S)

PENSAO 
— I-*ornecc-s« bem feila, dc

caia «le íaMiiJhi; ma ruu do Catteíe
si. aS,~. larue do 'M.icliado. U770S) J

PHARMACIA 
— Dite

a pliarinacritiico, rua Polixeua n
ou telcphone Sul a8i.

nome. Carta»
57

(a8u3S) J
/"QUARTO com, pensão, com luz, no cen-"of lro_ila cidade, para 2 .pessoas; preço

Pedro 11, 169,
(3050 S) J

KAOI.TM 
— Vendem-se grandes parti-. das; rua General Câmara n, 100,

<374 S) lt

¦12.3), Resposta, 11 rua S
ly andar.

*ohrado.

EBI.OÇIOS, 
desperla.lo

troòanuse, vendem-se
<!ore=, compram-se,

vsc c concertam-se
por $500, 1$, 3$, «tc.; rua Uruguayana

135 caia de granioplionei. (4042 S) S
FPECIDOS dt «rsine paro cercas

J. liniiciroii a 600 réis
gal.

metro, na fa-
lítica da avenida falsos 104. (1052 S) R

DR. ALVINQ AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FICADO — IH-
TESTINOS - RINS - PULMÕES,
etc, Coiwiultorio: rua Rodrigo Silva,
n. 5, Teleph. 3.271, C, Das a ás 4lioras. Residência: travessa Torres u.
17. Telepb. 4-265, Cent.

D&ED. UIRELLES — Dom-
(ai inter-
ms, cre-

anca., e rias urinarias.— Dispõe «!c initm*
mental completo, apparellios electricos e
microscópicos para exames c tratamento das
doenças da urethra, bexiga, rli>v, rcclo, In-
teatioo e estômago. Trolatitttito rápido da
tionorrliéa, sypliilis, hydroccles, ele. Ri 7de Setembro 9.5, das 3 ás 6 horas, Had-
dock Loba 45S. tel. 1294, Vil'.«. S

ta — Miguel Braga, grande
especialista em extracçâo
de cí.Iüs e unhas encra-
varias, acm dor, etc; rua

do Ouvidor, 165, «ob,, tc!. Norte, 1,505.

PARTE!RAS
PARTEIRA uus- barroío,rnftiaiBA atUnd, _.__,_______„ __
qualquer hora. Acceita farturientes. olfe-rece todo o conforto, preço raioavti—Rua
Visconde de IUuna n. 36. (4775 S R

PARTEIRA .Mme. Prancisca
Reis, diplomada,
faz appareccr a
nicnstruação. por
processo aciaiu-

fico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-
ços «o Alcance dc todos, sem o menor pe-rigo para a saude; trata de duenças do
utero; rua General Câmara n. 110. Tel.n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen-
trai. Consultas grátis. (M3611)

PART08^2'«
cura, corrímentos, JiemorrhaViaa eDJSí;«oes; de modo simples, evita a grivideznos casos indicados, fazendo appareccr oincommodo, uni provocar hunorrliaifia,
NA.GALLINDO, parteira do HospitalClinico de Barcelona; consultas diáriasgrátis aos pobres.. Acceila cüentts empensío. Consultório e residência: rua doLavradio ji. 111, «obrado. (4438 S) J

a m

Com um vidro te
fazem

GRAVIDEZ Evíta-tie
usando as
velas an-

tuepticas. Sao iiioftensivas, commodase . *"eil° seguro. Caixa com asTSas 5Í000. Pelo Correio mais $600.Depositário: praça Tiradente» n, 62,
pliarmacia Tavares

FÂRTBBii Mrae. Mana Jose-
plui, diplomada pelaFaculdade de Medi-ema de Madrid, trata de todas as do«n-

çm das senhoras e (az appareccr o in-commodo, por processo «cientifico e semdor nem o menor perigo para a saude; tra-oallios garantidos e preços ao «k-ance de.todos, Avenida Comes Freire n. 77, tele-
phone n. 3.643 Central, consultas grátis,tm íreulete ao theatro Republica.

(43JO S)

Professores e Professoras
1)1101'ESS0RA 

de piano, portuguez,francez, aritlimctica, geographla, elustnria; iníornuições, na casa llcvilacqua.Ouvidor n. 45. (_,397 s; M

PROFESSORA 
«le bordado* a branco,

matiz, francez pratico e tlieorico,
portuguez; em sua casa, preço módico;
fora 5$ooo por lição; rua Grauhcn fiar-
bosa n. 13—Kst. do Meyer. (20S3 S) K

Professora Ensina, portuguez,
franeez, inglez c

piano; informações com o sr. Peixoto,
rua Haddock Lobo, 327. J. 299S.

PROFESSOR
Precisa-se «Ie íim professor de fran-

cez para uni collegio tora desta capital.
Prefere-se pessoa qtie fale a liligua e
que possa sujeitar-se a um ordenado
iiioilcüto. Cartas neste jornal a João
Baptista. (R. 2386)

1_>R01'ESS0RA que lia dois annos veiu
ch Europa onde recebeu esmerada

educação, continua a eiiàtruu* mesmo á
noile: portueuce, francez, aritliinctica,
Iteogr,; bordados, etc, na rua Sete dc
Setembro 109, a0, Vae a domicilio.

(3i.1i S) J

Corrimentoa
curam-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
Una 7 dc Setembro, MU

OS VISIONÁRIOS S: S: R: que tem por (Itn
aoccorrsr a todos os nocessi-
tados. Quem soffrot1 do qual-
quer molostUi osta S: S: 13: eu-

Ivia 
gratuitamente os recursos para a oura oomplot.i.
Dirljam-se «m carta fechad» aos VISIONÁRIOS. Caixa doCorr«io 1917, declarando os symptomas, as manifestações dá mo-lostia, o nome, a residência o o sello para a resposta.

CJAPATEIRO, precisa-se um para con-
IJ certos e obra uova; paga-se 60$ por

rua Pinto Fi-
(29S5S) J

mcz, casa
#uciredo n

comida; da
22.

cede salfl elcgantcmcn-
, a pessoa de tratamento,

com liberdade. Cortas a Moctna, neste
jornal. (2930 S) S

SliNlIORA 
tó,

te mobilada,

fPA1ACIIVGRAPIIIA . commereial. Curso:
3 mezes no máximo. Preço de propa-

«a-1'.la do nosso syãtemn; m$ mensaes;
rua Senador Dantas n. 77, 1" audar.

(í94i S) S

rrvppGHAPHiA —
X oííicial compositor
Passos n. o^>

Precisa-se dc meio
; rua Senhor dos

(epao S) S

rnYPOGKAPUIA
X tirada Casa Hildcbraudt

6a:io 11. 15,1.

Vende-se a concei-
rua «Io Ko-

(c8ijS)J

TTMA senhora viuva, sem fillios. aluga
\J '.una noa sala a senhor de tratamen-

10 om senhora* ou casal sem filhos; rui
dos CoQUeiros ti. 77, Catumby. (2992 S) J

TT.MA n
IJ presta

moça decente precisa 300$ om*
idos. l)à garantias c paga como

sc combinar. Cartas ueáte escriptorio. a
I. T. Santos. (jaa.lS)]

DENTISTAS

DENTISTA
R. Ruídas Vou 1'lanckcustciu
Esp. cin obturaçoes a ouro platina,

esmalte e extnieeües . completamente
sem dór; colloca dentts com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
mentos pareellados. T)as,8 da manhã,
ás ,6 da noite. Rua Marechal 1'loi'iaho
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana.

DENTADURAS 
""

Compram-sc dentaduras v;!!:,i?, para
o aproveitamento da platina existente
nos dentes itrtificiacs; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, eom o sr. Antônio.

314' J

Tn<-f»rnnfn A ESCOLA AMERICA-iniernaro N.A Ila lS annos !)0.3
subúrbios, resolveu reabrir o internato cm
seu edifício próprio, ú rua Augusto Nu-nes n.Ys.ii Todos os Santos, a 3 minutos
da estação e ,15 do centro. Pedi prospe*cios e eouiparue. (S)

6HAllNA Ksl« maravillíosòRAwn/i t01lic0i ,n,ico qnc
faz luseer cuibello.s c sumir a
.-aspa por completo;

Venile-se na Casa Hermanny,
rua Gonçalves Dias, ii;.

S 
2740

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis ~ {¦_.[ $tencourt, parteiro, 1
ficitíS c do ventre,
urinarias, genitacs, .
mentos uterinos e
a menstruaçao por

! o íioli o yi.[, com o» sem injecção c esta
I ^c:n dor, truta u tuberculose u bernia

íqueliradura) sem operação, ConsultórioI perfeitamente apparclhada j rua Rodrigo
Silva zii, esquina tia rua dn Asscinblcai
das io ás 2 da tarde. Telcphone n. 2.511;
residência: r. Senador Kuzebio ,i)2.

o 32S0)

ura os tumores dos
is moléstias das vias•'. me tri tes, os corri-
,-iigiuaes e regularisa
irocesso seu. Applica

GONORRHEAS chronicase
/ccentcs.
Quereis fi-

I""""" —"'cir radi-
j calniente, curado em poucos dias? Pro-
I eurae infonuaçOes com o sr. ]-'eije'>, «pie

gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo easo nenhum negativo: rua
Theophilo Ottoni if>7. R J749

5 ¦m

mi3turan }o um vidro, de LUGOLTNA con
4 de agua, e assim te obtêm a mais pode-
rosa e eflicaz

IIVJECÇ5AO
para a cura rápida de qualquer corrimento,
antigo ou recente. E' pois, a Injecção
mais barata oue existe. Com um só vi-
dro de LUGOUNA se consegue a cura
completa. A LUGOUNA do Dr. Eduar-
do França tem 20 annos de constantes
suecessos, quer no Brasil quer no estran-
geiro, tendo obtido duas medalhas de
ouro na Exposição Universal de Milão dt
1906 e Exposição Nacional de 1908. Antes
de usar leia-se o prospeclo reservado que
acompanha cada vidro. — Depositários:
No lirasil, Araujo Freitas & C, ma dos
Ourives, 114, Rio de Janeiro. — Vende-sl
em todas aa drogarias e pbarmaciaa.—— 1-

PENSÃO Min
15. AVENIDA RIO BRAA*0O, 15

Sobrado — Tel. 3679, N.
• Completamente reformada dis-
põe de 40 salas elegantemente mo.
blludas para "famílias o cavalheiro)
de tratamento.

Boa cozinha, bom tratamento,
frango e peixe todos os dias, ai-
moco ou jantar 1S200. Diárias
de 4$. 5$ e 68000. (3 2341)

Bellos e ul-
tra-modernos

Jiorzeguins da
pcllica envor-
nizadn, canos
brancos o do
cores :.

E. F, C, B.
ADDI0I0XAE9

Eícrevcr ao dr. Acilio.'R. do Ouvidor, 68 — Rio. (S 317S
íno-iTim Passos-

PENSAO
Com nove aposentos alugados e rica*

mente mobilados, bom banheiro com aque*
cedor, linda e' ampla sala de jantar, bont»
to jardim e teleph., dando muitíssimo Iu*
cro. Vende-se pelo facto dc. o proprietário
querer rcli-ar-sc da capital. Cartas a W.
13., nesta redacção. (J 3161)

CRÉDITOS HYPOTHEGARIOS
Compram-se pelos seus valores e

cxecu!ani-sc por preços módicos, adean-
.tando-su todas as custas. Das 2 ás 5,
á rua do Rosário, 85, com o dr. Jaymc
de'Vasconcellos. (S. 31S1)

OUR01$900 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte Soecorro c de casas de penho-
res, coniptain-se; na rua do Hospicio
n. 216, única casa que melhor paga.

(S. 3185)

CÀP. Diògo Maütucs Bilê
Ilesiilcnle: S. João do Paraiso-

Minas.
Curado dc inipigrns na cabeça

com o Elixir tletogueira doPhco
Uhco. João da Silva Silveira.

Accncia Cosmos —IU»

ptencia
Ejactíações pre-liiaturas, fraque-

za sexual, cininn-
gjréciiítcuto rapi-

mento- de forças. 
'___&_* "^uTr^C

nn 1 \ L 4P I01)0 rilOSPIIATV
P„ • ,(,e. A- A, Castellões. Vende-se & ruados Andradas, _is. Drog Pae'ic.ieco. (--170 S)

[pratico, Mr. Pe.ter garante ensinar
mensaes. Una ,1a dultad.^ ?$$ \tdar e rua de S. Jose 72, 30 a„jir. V"cii -domicilio por preços módicos (201a TI"¦" —•- «J. " J i

IWGLEZ

COLORINA, r^t,!ra {i^

am*

PARALYSIA E REUMATHISMO
CURA RADICAL E IMMEDIATA

Gabinete llypnotico (II. l'"aria). — llua Navarro, 8í — Uio do Janeiro
Todos os dias das 10 ús 10 horas

1','MA 
senhora de 3J amios, bem educa-

-' da c desembaraçada cm nuabiuer per-
viço, e <* média, uner outra para um tra-
to; resposta nesta follia, aonde traia.
piira A/.ilc. (jüoi S; 11

Í) 
MA senhora viuvai -"* oífcrecc-sc

J para toinar conta da casa dc pessoa
sú; «-erviços domésticos ou para balcão
oii cüsinhar, cm casa tio negocio, portu-
Ifucza; rua dos inválidos 30. (275a S) S

ÍT.M 
«culior dc ongem

) lli 1 por alta suiip
africana, traba-

jqe.-iãi» .consultas
«ratis. tJomo tião dominar <» amor. (juan-
¦fio tendes comvosco o poder ? t dcícnder*
><ii du oliiar dc oUtrem; terrível poder
oceulto ! farta para 1. 34 ('., nesta ic-
'luccào. Xão iui possivel receber as car-
t.is dc pitsta restante, por isso ficaram
GClll :c-]..,.-l:i. (.I0S5 S) lt

TT.MA 
Fciiliora tionesta e c

) ji collocação etn casa
Cartas o li.

TTMA senho
Li Ihintio, «I

nhora ^ú c d
ic ou dam;

educada, dese-
commereial.

.M ., uesla redacção.'vm S)_R

a de íamilia, com um ti-
>!¦_!.i nma casa dc unia se-

Iu tratamento, para governai!*
úc conipanliia; quem quizer

íará o favor de deixar caria nesta reda-
....!...., n S. A. (--S.li S) .1

AMERICANO
FIGUEI-

eapeeialis
extracçõcs

completamente
iem dor e outros tnbalhoj saranildos ;«ystema aperfeiçoado, preços modicoa, e
ein prestaç6c«, tias 7 da manhã ás 9 da
noite, roa do IVospieio n. 322. canto da

wmà
DENTISTA 

-
de Scharp

0
\LlB$5i$_i&

Seu,

GINGERALE
Typo BELFA8T

" AMERICANO
de finíssima

qualidade
e agradável

sabôi*

i5S, Quilaiiflá.

C.nipr.v.-c 11:11 spparelbo
p, para coroas. Inloriuações

a nu ISvaristo du Veiga ti, i.\6, «obrado.
l-_.it S) s

NTISTâ
DR. SIIiVlXO MATTOS — Ex.

Iraecües, absolutamente sem dór, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obuirações a
5$. Trabalhos garantidos e paganien-
tos em prestações. Rua Uitigtiayana | siotücrapia
n. 3, esquina «la rua da Carioca; das 
7 da niaiihã ás 9 dí. noite. Telephone
n. t.555. Oentral. 3130 J

dartliros, empigens,
ecaemns, frieiras,
s.-.rnas, brotoejas,
etc, dcs.ipp.irecem

fácil c. coiiipietaniciitc eom o DKSMI-
CURA. (Náo «: poinada). Vende-se em
todas ns drogarias do Rio, e Nictlieroy.
Deposito geral: Pliarmacia Acre, rua
Acre, 38. Tel. Xoitc 3-63, lVcçoa$uoo.

ea-
... , ,, antida, pnra res-tittiii- ao cabello a sua côr original pre'-la ou castanha.' — Preço io$ooo; peloCorreio, mais e$ooo. Deposito seral, rui
7 de Setembro 11. 127. _ R, KANITZ.

Oa«a vid@s ?: Jsf ™
jector — Nanterro. Fácilcommodo e liygicnico.

venda uns casas dò ciriiminl

tias dos olhos, nariz e ou-
vidos- O DB. NEVES DÂ Kit
membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-
neiro, medico de diver-
sos hospitaes desta ci-
dade, com longa pratica
no paiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
áA VENIDA RIO BRANCO
90 nesta cidade, um

PHARMACIA
. Vcndc-se em bom ponto, fazendo bom
negocio, tem sortimento, casa para mo-
radia, chácara, etc. Trata-se na Droga-
ria Azevedo, Assembléa 7.1. (J. 3235)

AOS SRS. ENGENHEIROS
Vcndc-se um rransito dc GiiHéy-s,

n. 20, ullimo modelo, «om pouco uso,
«lucni precisar deixe carta no escripto-
rio desta redacção 'para A. Pinto, afim
de ser procurado. (J. 3193)

PENSAO
vende-se unia, no Catteíe, por (1:300$,
tendo 12 quartos, todos oecupados por
familias c cavalheiros dc trato. E' ne-
goeio urgente, poi ter o proprietário
de rélirar-sc desta capiial. Para infor-
mações. escrever a J. Campos, 110 es-
cripíorio deste jornal. (J. 3185)

CASA NA TIJUCA
Aluga-se á familia dc tratamento a

casa da rua Conde de Bomfim n. 568,
tendo ires salas, saleta, gabinete, seis
quarto.1, banheira c aquecedor, "gara-
ge " c q.iartos para creados, chácara ar-
boriz.ida, etc, Acha-se aberta para pin-
tura o trata-se á rua do Carmo, 56, so-
brado, das 2 ás .]. (J. 31S;)" 

BOTEQUIM ÊÍHÃRÊT"
Vende-se cm boas condições, com

contrato, módico aluguel, á rua Caro-
lina Machado 55.), em Rio das Pedras.

(J. 318S)

Ponto á Jour e picot, 300
riicé a ioo, trabalho perfeito c ra-

pido: só na officina dc mine. Costa, á
rua Sele de Setembro 187. (J. 3-198)

^mmm\\m_m
__ii____[^___\ fEê

__ j*w_______\ tttW *
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OFFICIAÉS
DE ALFAIATES

Chies e finíssimos sapatos de verniz,
com tres fivclinhas de a-pertar no lado
ou de abotoar-ULTlMA CREAÇÃO.

120 — CASA
Pelo Correio mais2$000

Tel. 4424 H. Carlos Graeff & C.

MICROSCÓPIO
Compra-se um em perfeito estado e

modelo recente Leitz ou Zciss. Infor-
inações, nor favor, á ph.iiinacia Rodri-
gues, 99. Rua Marechal Floriano.

S 2755

LOJA DE FERRAGENS
Compra-se uma, que depende de pe-

queno capital. Cartas com todas as in-
foratnçõcs, inclusive o preço, para o
escriptorio desta íolha, a A. J; Q.

(S. 2734)

ESCADA
,Coiiipra-se uma, de madeira, em per-

feito estado, dc volta, com tres metros
dc alto por 80 c. de largo. Trala-se :'i
rua Buenos Aires 11. 161. (J. 3197)

Precisa-se -de, uma menina para prali-í
cante de caixèira. Ko começo, pequeno
ordenado. Constituição 36. (J. 319Ú)

Quem quizer comprai- malas boas e
baratas, só na "Madrilcnha" — Mavc-
chal 1'loriano 140.

DENTADURAS
Compram-sc dentes de dentaduras ve-

lhas, paga-se bem, avenida Rio Branco
138. 1" andar, Santiago. (R 2915)

Bois e carros de pedreira"
Vcnilcm-se ou !roc.i:u-se, por bois e

carros de pedreira, «iiuitro ou cinco
boas carroças e tres 011 quatro ani-
mães, arreios, «lc.; negocio urgente

MOVEIS n Colclioaria do Povo. informações ú praça. Tiradenles, S, casa
. ' "oí subúrbios, a casa que 

"Leitão", K. 2923.
r sortimento tem de movei? novos -

usados ,eo!cliõ_es e almolatlis de todas as
qualidades; não tem competidor cm pre-ç.is, ainda, mesmo nas melhores casas do
cenlro, pois, fabrica cm. suai oífieinas;
não façam negocio .sem visitar a nossa«•asa. Colclioaria «lo Povo, rua :.; de|:Ouvidor,
Ítalo, 505 e J03 A. en.re Sampaio e E.
Xovo. Tel. l;8j, Villa. (151+ S) ]

PO* OE ÂROOZ «D0RA>
Mniliei.ial.adhercnto o perfumadoLata 2íu00". Pelo «ioitoío SSSOO
Perfumaria Orlando Range!

BONNE PLACE
Para mánucure; inforuia-se Doublet,

i.|o.mi. mm

ACASABERTHOLDO
RIO IDE JTJILNlllIRO

Avenida Bio Branco n. 50
Avisa á freguezia que a contar de

8 de maio a. c. venderá as
Lâmpadas ^GE^Edison"

PELO SEU NOVOSYSTBMÃTMERICANO:
Cada compra de lâmpadas dá direito a um

ou mais «COUPONS» na seguinte
proporção:

Por cada lâmpada até 50 vellas se entregará. I coupon
dito dito 1Q0 vellas commum.. 2 ."
dito dito I vellas [l|2 watt}. 3 "
dito dito 200vellas " ".5 "
dito dito 400 vellas " ". 7 "
dito dito 600 vellas
dito dito 800 vellas
dito dito 10 0 vellas
dito dito 1500 vellas
dito
dito

0s conpons serão resgatados na
CASA BERTHOLDO

AVENIDA RIO BRANCO N. 50
Os prêmios acham -se indicados na lista dc
brindes o estão em exposição permanentena Casa Bertbuldo

AVENIDA RIO BRANCO N. 50
Peçam a lista dos brindes

Compras a praso mio têm direito a Conpons!

A Associação dos proprietários da .Alfaij-
tariatít de -Manáos. dai quaca fazem paneas primeiras casas no gênero, vem desie
modo communicar a quem interessar possa,
que .precisam de bons operários não •«">
habilitados cm obras de mangas e cinta
como tambem obra metida.

15. por isso todo aquelle, que esteja e.n
condições, e querendo oecupar os innunie-
ros losares vagos, deverio lo^o que apor-
te nesta cidade diriitine aos 100.000 Ps-
lelots, sito á rua Municipal n. j(i ou tu
mesma rua u. ;o i Alfaiataria Colombo,
as quaes le coniproinettein a manter.lhe
serviço effectivo.

Para orientação dos irs. officiaés ibeixi.
publicamos a tabeliã dos preços que fe
paga a mão de obra, « da cujo fiel cum-
nlinento garantimos, acudo a Associaçüo
o principal fiscal.

Casaca, Éo$; sobrteasaca. 55Í; smobiní.
40$; frack, 40$; jaquetão, 30$; paletot,
Ht; calça 9$ e 10$; collete, í$; brins:
piletot, 10$; calça, sí « 6(; collete, jí« <$ooo. (K 11,5)

>f

J»

O

J»

»»

Xarope Peitoral de Desessart?
e Âlcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ápprovado pela ln»pee,,ona de Hy-t

titne « premiado com medalha dt onro
na Exposição Nacional de 1908. Bftn
maravilhoso pcito-al cura radicalmente
bronchites, eatarrhos chronicos, coque-
Inche, asthma, tosse, lisica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, toise ner-
vosai, conslipações, romiuidão, luffooa-
ções, doenças de garganta larynge, de-
fltuxo asthmatico, etc. Vidro i$soo. —-
Deposito»: Drogarias Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 59
e í rua da Assembléa n. ,-14. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tid«a l.oho n. 1129. Telephone 1.400
Villa.

CALÇADOS E CHAPÉ0S~
Traspassa-se uma loja fazendo mui-

j to negocio, 110 centro da cidade; traia-
! sc com o sr; Frias, .rua da Alfândega

j 
'}''í--MP''~--- (J 3223)

Propriedades em Juiz de Fora
Vende-se ou troca-se por uma fazen-

da ou prédios no Rio uniu boa casa de
residência, commodos para carros, ten- ¦
da e ferraria, cocheiras para animaes.
cstábulò para vaccas, duas rasas para

; aluguel, tini bom armazém, tudo eni Tim
conjunto, murado, cercado,._ cora poi-lões, luz clectrica, etc.

Informa-se com o proprietário, o sr.
Ai Dimas, Juis de Fora.

Tambem se vende a 20 minuto» 4».
cidade outra propriedade, com 50 e
(ahtps alr;:teires, com boa easa de re-
sidencia, imiiio boas pastagens, com
divisões, cocheiras, bom capinzal, ha-
nheiro de cirrapaticida, bons enrraes,
ranchos, terrenos para cultura, pomar,boas águas, 12 casas para aluguel t
muitas outras bemfcitorias; local alta
c muito saudável; informa-se com «1
mesmo. (11. 3365I

UNHAS BRILHANTES""
Coni o uso constante do Unliolino, a*

ur.has adquirem um lindo brilho e ex-
cellenle còr rosada, qne não dcsapparr-
ce ainda mesmo depois dc lavar at
mãos diversas vezes, Um vidro, i$5oo.
Renictte-se .pelo Correio por e$ooo, Na"A' Garrafa Grande", ma Uruguayan*,
»¦ 66. A 2911

SUOR FÉTIDO
's.péí r. dos sovacos, catinga; frieiras,

; comichões, elo., desappartcem rápida-
| mente com o uso do "Suorol". Vende-

se em todas as drogarias, perfumarias.
pharmacias e á rua Urugitaj-tiiia n. 66.

A 2011

MODA

1:000$000
Dá-se esta quantia a quem arranjar

um emprego publico federal, de ordena-
dò pelo menos de 3oo$ooo. .-
pCartas para esta redacção a D, G.

. ( (S a;6i)i

PHARMACIA
_ Ven«Ie-5C uma boa'armação de vinha-

tico, servindo tiimbçm. para armarinho,
por .preço reduzidíssimo; informa-se
com o sr. Jacintho; rua do llospicio
n. lS, droguria: llerrini. R, 2903.

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCVO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA _m,MlR

i

HemogFobine
vinhoe xarope Dsschiéns

«JÍS-iLSJFÜE5E- PeBtituo aaüde, torça, belleiR a todos, Multo¦Oporlor & oarno orúii. boi ferruglBoaoe, eto. - PARIS.

PREDIO 1

Aluga-se um grande sobrado, com
duas salas, deseséis quartos, todos in-
dependentes, cozinha, duas banheiras,
illuminação clectrica, próprio para pen-são. Vêr c tralar, ú rua do llospicio
n. 150, casa I.ebrc. S. 219G.

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se a familias dislinetns e a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
si-ntos, a preços razoáveis, Cozinha dc
i" ordem. Run Viálho 11. 20 (Palacete
Fialho, Cattetc-Cloria). Telephone Cen-
Irai 3732. (R410)

VISTA FAZ FE!

Cartomante — Tendo trabalhado em
Londres. Berlim e Moscow onde ail-
nuiriu grande pralica sobre oceultismo
faz trabalhos para o bem estar, assim
ebmo regula nego«-ios mal suecedidos,

_ I ete. Vaia inijlez. iiilemão, russo-e por. _
l.tugitez. Rua do Lavradio, 36. J 3.\:n 1

¦'.

N«i casa IFOURCAIDE encontram-si
srmpre ,-,s ultimas novidades cm calça-
dos íinos, Uruguayana, 74 — Telepho
ne, 1040, C.

"Ml LA"
Brilham ina concreta com petróleo,deliciosamente perfumada cotn ptne-trante c escolhida essência, dá brilhoe firma a cír do cabello, ao contraiio

das demais brilhantinaa quc tornam os
cabellos russos. Vidro, 3$ooo. PeloCorreio, a$ooo. Na "A" Garrafa Gran-
de', rua Uruguayana, 6ó. A 291;

ÜAHT03ÍÃNTE lí CHIKÕmÃXXK
ESTRANGUIllO

Traballis com quatro baralhos «le carui •
K.jis bnli,-.s das mãos, lar. quaesquer tr>-ualliüs, une os desuuidci e t*r. reinar *
paz nos lares das familias—unico na Amt-rica «io Sul «pie, por meio de mna consultanocturita, descobre qualquer sreredo. pormais diíficil (pie íeja; traballia lia dez an-nos «o Rio de Janeiro, omle sc torno.»miiitn conhecido pelos seus acertos e Iiojijtriiballlqs ji feitos; mora na praça da Repu-boca ba 5 annos, e sempre satisfez a. pe«-soa mais fxijj*ente.
.Possue es verdadeiras pedras de Sival,vindas directaniente de Jerusalém, poderosoUbsnían coniiecido no Brasil — Consultes,oas «i da nianliü ás 7 i|i da -noile, na nracaA» Republica n. 8^, _ PRAÇA 1)A UE.PU-III.IL.A .N. 84. (tsquin» da rua Senhor douPassos). (4) r

Vcndc-se uma íiiaravilltosa descober-
ta, iiimlyí.iila õ^lijiprovaUa pelo lnsti-,
luto Sauilarn Federal, com numeroso.*'<|B

PENSAO A 403000
á-so; na rua Lai

(acijlo «rica) e'f toJas manifestações úíicu-
matismo, moleàtías da pelle, areias do íi-
gado e rinst c impurezas do sangue) etc.
Tara líaratitida pelos JJanlios (Suadores),
\a\z. Vapor, Sulplmrosos. Massagens. Ave-
nida 00:1:0? 1'rrirt*, oa, (Ias 6 ás 20 horas."'icço ao alcance Je iodos, Instituto dc Pliy-

l-Mj;iã) S

íi

Clll':t
rm-fiiiis,
llülKisílo

SANACUTIS"
MO 1'.' l'OMAl>.\. NÃO SUJA A RQU1M

Muna, coziiinas, suores fei Idos, íeriilhs. oiiinineciis,
liioiius, etc. Vundo-sc eni todns ns uliiiiunncius o no

ilimuuiii':i (,'iil — llospicio t). Vldvo 2S500. (11725

VrAI,KS Soiua «'i
V Io a l$50u;

30.1, sobrado.

, con) pra ni* sc, u ce;;-
rua General Câmara n.

1-9-5 S) S

T"TMA 
pcquciia fainilía, aluga metade dc

J *«a espaçoso casa, com ou sem pen-
?tão, .i pGisoas dc tratamento; rua l-'on-
íçca Xcllcs ii, ji (boude dc Jocíícy-Club.

(30S9 ti; lt

MÉDICOS

Consulta grátis
Por iria-

dicos
operado-
res espe-

i-i.tiistss em moléstias dos OI.hos
Ooyinosi"fi*n«\aiTA e ímaiuz,
enfermidades das senhoras, pelle,
sypliilis, venereas, blenorrhagias o
«Ias viasganitaes o urinarias do lio-
mem e da mullior. Todos os di.ts
das 3 tis tí horas da laroe. llua Ro-
drlso Silva n. 20,1' andar (entre As-
sombléa e 7 de Setembro). Consulto-
vio perfeitamente apparelhado com
todo 0 material preciso para os exa.
mes o os tratamentos constantes des
sas especialidades J i-°-i

DOENÇAS DOS GE.KOS
í. ])H. RODRIGUES OAQ'
;' Com longo estagio da Fondation «vo-

•neliid dr Paris. Asieiublea, 5*. «M J
<«t 

4. Tolt». C. Ul*.

DR. SlíaVhNO MATTOS
Laureado eom grandes piemios e

medalhas de ouro em exposições uni.
vcrEaes e iiitcrnacionacs a que con-
correu com trabalhos de sua profissão.F.xtracíões de dentes, sem dOr, a 5$;dentaduras a s$ cada deme; coroas de

I ouro de lei, de 15$ ¦_ :;$; obturatões'a 5$; bridgc Worlc a io5 cada dente;
concertos em deutadutas a 10$; ele.
Trabalhos garantidos e pagamentos cm
picsíaçõcs. Rua Uruguayana, 3, canto
da rua da Carioca; das 7 da manhã ús•; da noile, todos os dias.

Telcphone — 1.555 — Central.
~_3MiLl

DENTISTA AMERICANO

Formado pela Faculdade de Medicina de
Ria de Jaaciro. Premiado coin medalha deom-) - cruz de mérito Industrial, na l.noo.
y-v-ío Internacional dc lUÜano.
Er.tracclSts Je deles tem der, de -,$ a loSoaoDeutadous Je vulcauile, cada
_ deme  _.t00!)
coroas de ouro de lei, de ac$ a .ioSooj
Oütarajòcj de dentei, de jí a. . lojcoo
Deidge Wc.-k-, cada dente, de

«l «• •,  30Í000Loncertos ae oeniad.iias. . . . io$ooorrabailios earamidoB c acceila pagamentoem pristajücs. Tod^j os dias. Rua do Uai-
picio, 222, eaato da avenida Pcs;os.

TNGLEZ, francez, portuíuez,X. latim. Lousos i'.% raensaci
panicular. Paul, riia S. !'<¦ Ir. .
arniar, esquin* da rua da (JaiiauJa

Üioa S) K

allemão c
c uiiia-s em

51, t«

Casamentos
ecS.

Irata-se com
brevidade,
mesmo sem
certidões, ci-

vil, -'jf, e religioso, ío$, inventa:ios,
montepio e meio soldo, justificações,
cie., com Bruno Schegitc, X rua Vis-
conde do Rio liranco, ;>c, sobrado. To-
dos os «lias, domingos e feriados. At-
téndeni-se a chamados a qualquer hora.
Telephone 11. ^.54--, Central. S 1644

maiaattestados dos illustres médicos
pçsssoas dc altas considerações. Trata-
se 110 Campo de S. Christovâo 11. 40,
«Ias 10 liorni.(l,. manhã, ás 4 da t.-irde.
eom o sr. Osório Guedes. :S4o .1

GONORRHEAS
Flores brancas (leücorrheá)

í fundos.

Curam-se radicalmente cm pou-cos «lias com o XAROPE F. AS
PÍLULAS DE MATICO
RfGINOSO.

WnJe-se unicamente
macia URAGANTINA,
Urugiiayana n. 105.

181, loj
(S, .1766) I

Pension et Restaurant
I.a 'Pablo du Conuiierec; Av. Rio llraii- |co 137. Almoço ou jantar com _\ pratosa escolher, do menu, sobijjjjiesa variada c

café, i$5oo. Alugam-se iiíiártos a familias
e cavalheiro». (jj;5 J)

COPACABANA

na
ru;

FEK-

phar-
da

Aluga-se a casa da rua X.
p.tc.iliana 11. ioooi. Trata-se
Benjamiii Constaiíl 40.

dc Co-
ia run
-S.M J

I a |^^^P^"i^^^i pp fl
OURO 1S900 A GRAMMA

Platina, praia e brilhantes comprn-s»
qualquer quantidade, na ca.-a "Miejidia-

rua üiuguayánã, 77. S 318Í

LEILÃO OE PENHORES
KM 23 DE MAIO

L. GONTHIER & C,

MALAS
haratiArtigo solido, «decante

simo. só na .1 Mala Chinesa, Rua La-
I rradio Ci.

CARTOMANTE brasileira
Rosa jardim— Inspirada e verdadeira. Consultas,

beeco da Carioca, 26. Entrada pela rua
Silva Jardim. i.'So J

Cario-
mame

diz tudo
com cia-

reza o
quo se

Ooseja
saber,

realiza os trabalhos por mais dif-
ileeis quo sejam amigavelmente e
bota o nnl para cima de quem o
íaz, ti rua da Coastittüeào 11. 23, so
brado. Hioõl

MraeCici
lf. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pode conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, iodos osmoveis; rua do Riachuelo n. 7 CasaProgresso.

FAZENDA

Perolina Esmalte
adquire c conserva a belleza tia pelle, ap
provado pelo Instituto de licite::; de í'a-
r-.s, premiado na Exposiçio de Milano.
Preco ..Çooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e embellejtador. Preço 4$.Exijam estes preparados, â venda em to-das as perfumarias c no depo-iiío dc.>;c e
dc outros preparado-, ú iui _Scti de Se-
tembro u. so), sobrado. U;j;S>J

Descja-Ão arrendar uma fazenda de
23 a.30 alqueires com terras planas,casas para habitação o pttr.-i trabalha-
dores, é para fazer uma experiência
agrícola e sendo bem sucedida se tra-
tara a compra d.i mesma, dopois de
dois annos de arrendamento. Propostas
a A. !.. A„ a ::,ií:a desta íoiiu.

Unico pre- (Si. 2?S9)
arado, que •—

Aposentos confortáveis
Aluga-se e:n casa de familia, a pre-

ços comniodos. Rua liarão de Ubá 11.
107, telephone 11. ioij villa, ^r.)oo ))

MOVEIS
_A nresfações e melhores rnndl-

CÕcs é .s«'i 11a vim Sniadoi' lliiso-
líio ii. 711. — Tqlouli. 8S5-1.

PENSÃO CAXIAS
Dispúe dc excellentes commodos de

frente ,para íamilias e cavalheiros de tra.lamento. í.artro do Mac liado n. (>. Tele-i iii..me s.iii, Central. (S48.fi) S

WOTEiA?

Sellos para coflegões ÓPTICA
Compra-se e paga-se bem qualquer Iiiippilaeão «lirecla i\_ óculos, pince-

quantidade dc sellos nacionaes e es- nez, vidros e tudo mais que faz parle
trangeiros, assim como moedas e meda- diste ramo do negocio. Vendas por ata-
lhas antigas do lirasil. Rua i" «le Mar- cado e a varejo, rua 7 de Setembro,
ço n. 50, casa de cambio. (4U4JJ ij,). líio dc Janeiro, (-137 Mi

11EXRY & ARMANDO/Succcssores
Ousa fundada 0111 1S6745 RUA LUIZ DE CAMÕES. 47Fazem leilão dos neiihores ven-cidos e avisam aos srs. mutuários«iuo podem reformai' 011 rescataras suas cauielas até il véspera dol''i'ào. (.) 2306)" 

CASA DOS EXPOSTOS"
Alugam-se os seguintes predios cuja»

chaves =.c acham á rua do Rosário nu-
mero 56, i° andar, onde se trata.•Rua da Alfândega, ie«)S, sobrado e
loja; travessa Costa Velho 11. 9, ioja,
próximo «lo Mercado Xovo; c becco dos
herreiros 11. 2S, lambem peito do Mer-
cado Xovo,

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente —Joüo Ribeiro de Oliveira Souza
Direclor —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODtó AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Desolado
só segunda

GEQCONDA
e atordoado,..

(J 3'35)

BARRACÃO

PENSAO UNIVERSAL

Artigos para chapéos de
etpnhnra ""cí. fôrmas, aigreltes, ps-sennora, radiíi Gta8i tte,_*___¦__£__?____
gosto, par.^ien^cs. Aos tcnhores uegocían-
tes e modistas do interior remetteremos
Hiial.iuer eiicomniendq centra vale postal.— f. I.obo fk C.B, importadores ;nu doHospício ii. uo, eoUrauo, defronte á pra-ç» üoatiivci !);_.», Teleph, 121.1, .\orte.

t'90J i) }

Ri-n D.*Geraldo n. So, esquina dei
Avenida Kio Branco. Alugam-se cxe-el-!
lentes eommo.los mobilados para fami-
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de i* ordem. Com ou sem pensãoAcce:;n avulsos. (S 980

CURA DA^ÜBBRGULOSS"
J)R. A. DAXTAS DE QUEIROZModernos methodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a tuelbor ,indicação. Consultas, das S ás 11 da 1
tuaiihã, Rua .Uniguàyána ;i. ji.

U 3'-Z?

-VITALIDADE DO HOMEM
CUKA radical sem dar n.edicamen.

tos para tomar; não influe a edade,
garantido; traia-sc com pessoa séria;
rua da Prainha 39, sob. X. M,

J 3=1!
A CTO.MOV I ;iS-( \\ Slix UOES

SAlllEH
dc 4 e 5 toneladas, em perfeito esta-in.
Verideili-sc á praia de S. Chirstovão

In. i ;o.

Cartomante Wffl
1 ra ii. in. 3i9, j |

Aluga-se um barracão com terreno,
para montagem dc uma pequena fabri-
cn. Canas para este jornal com as ini.
ciaes M. E. ilí 3000)

Bomba para agua e tacho
de ferro

Compra-se uma bomba de braço e
um tacho grande de ferro bem resis-
tente ao foso. Cartas para JL K.

(K 3091)

LEITERIA
Vcníe-3c tuna, livre o desembaraça-•da, por 1 iüooSooo, faz: ndo bom nr.uo-

cio. !?, X. Senhora de Copacabana-,
«J> ÇaiS.ívJ

PHARMACIA
Pe-?soa que tem 2, vende uma, fazen-

do bom negocio, iinica 110 local, temmoradia e módico aluguel. Estrada!
Real de Santa Cruz 245(1. 1'iedadc.

(R 3129) !

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Camcmilla, iilmibarbo, Caltintba t Pi-hsina) Fórmula de Brito
Ápprovado e premiado com medalha

de ouro. Efficaz nas digestões mal ela-
boiadas, dyspepsias; vômitos, collcaj dofigado e inlestinaes, inappctcncias, do-

1 ics de cabeça e vertigens. Vidro 2?ooo.
i Dcposiios: Drogarias Pacheco, rua
! do» Andradas, 45; Carvalho, 1* d«
| Março, 10; Sete de Setembro ns: gi e

99 e Asscmbléa, 34 Fabrica; Pharmacia
: Santos Silva, rua Dr. Aristides tobc
! n. 229. Telephone n. 1.400, Villa,

(3Q«f)

| FABRICA DE PAPELÃO
Precisa-se de dois cylindreiros. Rua

da Prainha ti. ;;.

SERPENTINA
Compra-?;. uma serpentina grandecobre para dislillação. Cartas para'"•• (li 3093)

CINEMA
V

do 1
bem installado c fazen-J bom negocio num «los melhores sub-¦oios áa. capiial. Informações com o' Alves, á rua S. Pedrorua S. Pedro n. 7". dasas 5 horas. (R ,, )0)

OLA SOEL
Anemia, fraqueza, neurastljeniaj rnolestiar

do estornado
Depositários: — Araujo Freitas 1 O.

rua dos Ourives 88 e Pliarmacia M«r.
quês, praça Tiradentes ns. 40 e 4*—Rio.

GELADEIRAS
Vendas em prestaçSes.
I<. Huííier. fabricante.
Kua Vasto da Gama 11. :65.

PHARMACIA
Vcndc-se uma rm um cios pontosmais concorridos da cidade. Para in-formaçijçs com Granado a C. rua

de Março 14.

O dr.

i "
1

COllllltts.1

<R 39S4) 1 nâ.)

HOMQfATHIA
Américo Tavares «li ... 

grátis todos os dias, das 3 ás 9 hora<
na pliarmacia homccopatliica da rua

Xavier n. 400 Ofaraea-(M mr.
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COBKEIO DA MANHA ---Qiiifefeira; 17 üé Maio dc 101« 11

__i_j.____da de Loterias Nacionaes do Brasil
Eitracçoes pablloa3 sob a fiscalização do governo lederal

ás 2 H2 e aos sabbadoi às 3 boras, á
RUU V1800HPE PE 8TABORAHY li. 43

HOJE Amanhã Amanhã
3S6--0-

15:00O$000
HOJE

341-3'

20:OOO$OOO
Por _.$*300. cm meios Por $80O.om Inteiros

S-A.3B_Í^X>0, 20 DO OO-Et-RB-HT-X-E-
A'_i 3 horas da tarde—335-¦&'

OOO-SOOO
''or .8700 em m. los

Gran.e e Extraordinária Lotem de S. JOÃO
KM TRES SOllTEIOÍJ.

Scxta-foirn, »3 e Sabbado, 34 de junho
A's 3 1I0HAS UA TARDE A's li o 1 DA TARD1.

330 - 3'
I' sorteio ... loo.oooSooo
2- sorteio ... Ioosooo$ooo
3- sorteio ... 2oòsooo$ooo

^ «ífflo. 
utalorcs 400*000$000

Preço do bilhete inteiro iCíOOO em vigésimos dn SOO róis.

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais
6oo réis para o porte do correio e dirigidos »os agentes _er_es NazarethotC.,
rua do Ouvidor n. 94. Caixa n, 817. Teleg. LUSVEL. e n_ casa F. uni'
i-_r_cs. Rosaria n. esQuiu» do Beco da» Cancellas, cais» de corrw» au
wt.ro 1.17J." 

NAZARETH & C.~
lw*Má. A___ftMWMMW-H „¦¦..—¦ J

Unicos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital
Rpcommendamos aos nossos freguezes do Interior a próxima

Loteria do S. João, a extrair-se em 23 e 2i de Junho —
400:000.000, cm _ sorteios. Inteiros era vigésimos
l(')$00i). Vigésimos 800 rs. Enviem mais COO rs. para o porte do
Correio c dirijam-sc a

_xr____._z_A.rí.BTJEc & e.
X.via do Ouvidor 11. t>-l—Caixtt 8IT—Kio dc Janeiro

MM*. VIEITA8
CARTOMANTE estrangeira, TenceJora

em i« logar 110 grande concurso de car-
loruaiicia do apreciado eernsaario uO Sub-
urbano", trabalha com perfeição na scieu*
ela do occultisnío, dii o presente e predir
o futuro; desvenda qualquer mysterio da
vida,' concerta qualquer diificuldado em ne-
Sócios, faz reinar _ paz no lar das fami.
lia», une os desunidos. 1'ossue as verda-
deiras pedras do Sival, vindas direet3nieiite
dc Jerusalém. Poderoso talisman conhecido
ali hoje,

K113 da Carioca 65, i* andar, entrada
pelo Decco da Carioca 2.1 e rua da Carioca
6_5, casa de loterias. Domingos e dias fe-
riados até is 4 horas da tarde.

(29S7) J

/Q_7\Vlí.â&®8
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119 OURIVES

-RIO —
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Para Icançar bom preço é indispensável
perfeito beneficio, qu® só se consegue

com a machina "AMARAL"

A machina " AMARAL" já está com seu credito consagra»
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão' perleitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparécimento da machina "AMARAL" as instai-
lações custavam dezenas de contGS de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-

I des, inapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café:-baratear as installações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2, para 400.

NOVOS E USADOS
Novos, com grandes ahatimentos; usa*

dos. pela metade do seu valor. Nin-
guem deve comprar o que precisa sem
primeiro visitar o deposito á rua da Al-
fandega n. mo. M-2733

PAPEL DE SEDA
de Iodas as córes, impermeável e para
embrulhos- harbantes e miudezas. Kua
do llospicio, 141, próximo á Uruguaya-
na. Telp. Norlc 4443. ... 2813)

PHARMACEUTICO
Precisa-se de um pliannaccutico para

dar nome a unia pharmacia, que já está
futiccionando. Informa-se ú rua l*"r_i
Caneca 305. (J. 3184)

A CUBA DA 1
SYPHILIS |

Ensina-se a todos um meio de gsaber se tem syphilis adquirida |j
ou hereditária, interna ou exier- a
na e como podem cural-a fácil- H
mente em todas as manifestações ¦
e períodos, Escrever: Caixa Cor- 8
reio, 1686, enviando sello para ¦?
resposta.

Hii;iiffi:i:is!!i!iB!S-_!i_a-_-!iii*-_;:êfB'."iu:^!'i:*3:!
M 3494

BOEIROS «ARMCO»
rura estrada de forro e de rodagem

EPASAT-fflOS
Quereis vos habilitar com segurança para exames de admissão em qual-

quer academia ou 110 1" e 3* annos da Escola Normal? — Matriculae-vos no
curso de Preparatórios ou curso Normal do Instituto 1'olyglolico, onde Iec-
eionain j.rofessores de toda a confiança, entre os quaes alsitns da Escola
Normal. Avenida Rio Branco. 106 e 10S. >.

CAVALLO ROUBADO
_>esappar_ceu um cavallo ni330 «ir-

t-e.idii. do circo etn Campo Grande. O
seu legitimo dono gratifica á quem
der noticias do mesmo, a Francisco
José Freitas. (1849 J)

SEMENTE DE MAMONA
¦ Rocha Wircker & C*. casa de lubriíi-

cantes á rua dos Ourives ti. 113, com-
pra de um sacco para cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
tras e preços. (K 4059)

E, YVONNE
v'dit (Varriver de Far-s, avec un gnn.
choix de rota, cl.apeatr;, blouses, etc.

lina das Palmeiras, 12, Botafogo.
(lt 1939)

Regina Rezende de Castro
Vinda de Juiz de Fó.a. Sua amiga

Margarida Ferreira p.-fcisa falar-lhe.
Rua Voluntários da Pairia n. 176.

J. 2944.

g Mof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PEITORAL BRASIL
Cura a bronchite ejii tres dias. In-

fallivel na tosse, escarros sangüíneos,
aalhina e rouquidão. Dciiosito: Bcrrini,
rua llospicio 18. (.1. 1282)

ALERTA

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"
_**> -_. 11 m ^M»_-________H_r__i _¦ 11 ¦¦¦¦!¦¦ 111 ¦ 1 i_________________________MBMBWWMWi

Officinas

Ia Lopes Vieira 2
Endereço telegraphico"Propreir"

Telephone n. 1180

• PAULO

Escriptorios

Rua da Boa Vista 46
Caixa n. 6

TllO Alll.rlc.u attüUliig Álltl CO.
68 UÜA 1)0 OUVIDOR C3 *

Caixa 1'ostàl 13 Uio de Janeiro

i—ae——mmtmiommaSB
MOVJÍIS A PKESTAGõKS

100
Una Viscoiiilo du Itnúna

(J SO»©.

Mnie. Olppia
Cartomante brasileira, tem um liwve

com que s*. consegue tudo que se qui-
zer. (.luarda-se segredo. Consultas ver-
baes c por escripto; na rua da Carioca
n. 1*3, sobrado. J 1594

Preta, üriihan.es, cauiclas do Monte
de Soecorro, compram-sc; 11a praça 

'Ci-
radente9 64, Casa Garcia.

Fántomas para ganhar no jogo do bi-
cho, ii".o talha, freço de uni Fántomas
Ri. iSooo, pelo Correio Rs. .l$-joo —
Rua Cassiano, ti-. Gloria. (lt jjjd

I /^liJIODI/* A o
P;.ra expellir ai lombrigas e outros vermes do corpo humano, o sabo-

ro»o XAROPE VEKMtFUGO DE P ERESTUEIaLO, deve ser preferido,
porque: ...

t.° — E' muito agradável ao paladar, tar.to asstm que e prcc:.=o guant-ir
o frasco sempre bem acauíelaílo, para que is creançás não o tome:::, supp.ndü
que é alguma calda d: doce.

•:,»  Alem de nüo irrilar o? in te-itinos, comi acontece com muitos
outros vcrr:ifu_*)S, é dado cm dósc* muito diminutas.

3." _. Não }..-iva as creançás de seus hrinquedoe, nem de suas comidas,
liem de sita saude.

4. — Tem propiicd..de laxatha, c por íseo não e necessário, opôs o sei
uso, tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creançás como para adultos, — Vidro, .-$000.
RinicMe-se pelo Correiu 1 vidro por 4$000J 6 vidro-.-, por l8?50o, c ir

vidros, por jjjooo.

Vende-se na A4 Gaswafâ Gpan.de
RUA URUGUAYANA, 66

í*cveatrello & Filho Am9

O
Vende-se tun, bem sortido, «om mo-

radia para íi.ioilir.. Tratar i rua Gene*
i.l licnto Cioiii-íuies l>, Eugcnho de
Dentro. (S- SL^->" 

DEPOSITO PARA
i ornui-ani-se •: drposilos pnra

Carlas nara M. 1'.. (E

MALAS

EHFE
L; ma

-,-e p:
aficr.bora de im.-i educação

scr enfermeira ou dama dc
,,iií.[i..iii'..;i dr. uma seuhora de tra!:;-
mento; uão fã-* questão dç ordenado,
quer .slnr i"..i boa ramjiaiiliía, Carla a
este jornal, a M. IM. M. (1* 3too

MODISTA DE CHAPÉOS
Habilitada, executando qualquer

tino, d< icja collocar-se em algum;
<le modas: cartas, por favor, nes
dneção, a E. M. (R

figu-
ei.sa

LAVANDERIA
Comptom*se nucliinismos . aperfeiçoa-

dos eo-.n pouco uso. Cana .. ma Dona
HJinbellna, i, Friburgo — Kamos J
rior. (jl/O J

Vendem-se tres superiores malas usa-
das, dr mu metro cada uma, por preço
rasoavel; para ver e tintar i, rua ih
Constituição n. 34. J. 2733.

LOCOMOVEIS SEMIHXOS
Oe loo a 3oo cavalfos de forca

Baratas ?
Uma só latn dò TUnROl- DAS
Iía\F,ATAS linst-a paru extingiiil*its
llospicio 9 o loja. de for-

rtigens. Í13323

SÀTÕSÍN
é um remédio v.nico pela sua eT-
íieacia cuiáüva em todas a. af-
fecçúcs pulmonares;

SATOSIN
cura os cataarrhos agudos e chro-
ntcOS dos broncliios c dos pul*
raSes ii«". diverso, períodos da

LOTERtA DO ESTADO DO

Rio Grande do Sul
__?___í_íi__tnla.ãj

IS do corrente

PHARMACEUTICO
Diplomado pela Faculdade de Medi-

chia, está cm condições de assumir a
[direcção technica de qualquer phartua-

cia. Cartas ao sr. G. B., para esta rc-
dacção. (lt ..SS7)

Por 1315* OOO
Unica loteria que distribuo

75 o[0 em prêmios, sorteando-os
cm globos de crystal, GOLAS
NUMERADAS, por inteiro.
Joyam aponas 18.000 bilhetes

1 prêmio do
1 promio do
1 prêmio no
8 pi.inius do 2:000$

10 pi .mios (lu i:"O.JS
22 prêmios do íiOJS
is;i prêmios ilu .OOS
[,i prêmios du 100.

ISSO prêmios do .WS
is p. do lODS paru os :i ul*

tlmos algitiistiio.s do l-
promio  ltSOOg

ISO p. de 50$ parn os 2 ul*
tiu.os algarismos do 1-
promio  0:0003

2.200 prêmios no total do. lG.iOOOS

jBilhi-tcs á venda cm toda
a parte.

50:000$
f> :"U0..
3:00 S
4:'J(H1S

ÍO.OOOS
11:00.8
0:1,003
r.:àluOJ

5G:10.i.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em presta-

ções, por preços baratissimos,. entre-
gando-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; rua do Caltçte
7, teleplione, 3790, Centrai, S. 1S52

•__-)

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPIOÉRMOL

Verdadeiro amigo da pelle — Vende se em todas as
perfumariu», pliarmacias e drogariasVII>I*0 4UOOO

ACTOS FÚNEBRES
Maria do Carmo Fer-

reira Louzada
Lina LouzadaI Maria Julia Louzada Pereira.

Augusto Ribeiro Louzada, José
Ribeiro Louzada, Mario Sardi-
dinha, sua mulher e filhos, dr.
Rodolpho Macedo e sua mulher,

Mario .Pereira c demais parentes agra-
decem a todas as pessoas que acompa-
nharaiii os enterros e enviaram peza-
mes por oceasião dos f.-illeeimcntus de
D. MARIA DO CARMO FERRK1RA
LOUZADA (sua mãe, sogra c avó) e
de -D. LINA LOUZADA (sua irmã,
cunhada e tia), e dc novo as convidam
para ussitir ás missas que por alma de
ambas mandam celebrar, amanhã, quin-
ta-feira, 18 do corrente, ás 9 i|a ho-
ras, na Caihedral de Nictheroy, anteci-
pando os ,-igiiMktittlgatos. (R. 31 a 1

Eivira Augusta da
Costa

Mlle. Corina Lima

I f anníversariç
iRaphacl José da Silva I.ima o

fillios, partecipitm aos seus pa-
rentes e amigos, que Hoje, iS uo
corrente, quarta-feira, ás 9 i!-i
horas, na egreja de S. Fran.

cisco dc Paula, no aliar dc N. S. das
.Dores, fazem celebrar uma missa para
suííiagio de sua aluía, e por este aclo
de religião agradecem as pessoas i|u*
assistirem. d _-:o..l

f Rita Pantoja e fiMia fazem ce-
lehrar missa por alma de sua
sobrinha, afilhada c prima KL-
VIRA AUGUSTA DA COSTA,
amanhã, quinta-feira, 18 do cor-

renle, As 9 lioras, na egreja do Rosário,
a agradecem ás pessoas de amizade que
sc dignarem dc comparecer a este acto
de religião e caridade (J. 3087)
¦HBB9__-________E_______BWBa

Gilda Pacheco
Carlos de Castro Pacheco,

suas senhora o (ilha, seus ir-
mãos, cunhados, tios, sobrinhos
primos participam que farão ce*
lcbrar tm egreja de N. S. do

Carmo, amanhã, quinta-feira, 18 do
corrente, ás 10 boras, uma missa de
sétimo dia do passamento de sua
GILDA. (R. 3118)

t
Maiüa Roga da Con-

ceição

ÍAppoliuario 

Barbosa çrofun--dameiite nenalizado pelo passa-
mento de sua pranteada esposa
MARIA ROSA DA CONCEI-
ÇÃO participa que a missa do

primeiro anniversario será rezada, ícx-
ta-feira, 19 do corrente, ás 8 horas,
na egreja do Sanatório, cm Cascadura,

Luiza Rosa
^^lJ_30Ít)

Taraosooso
(IalLIZA)

A família de LUIZA ROSA
CARDOSO manda rezar uma
missa pelo descanso eterno de
sua alma amanhã, quinta-feira,
iS do* corrente, sétimo dia de

seu fallecimento, ás 9 t|i horas, ua
egreja de São Francisco de Paula, «
para assistir a este acto convida seus
parentes e a todas as pessoas de sua
amizade.  3-7".

I

MOBÍLIAS modernas
Vendem-se barato, uma saia de jan-

tar, 16 peças;, um dormitório de pe-
roba é uma sala de visitas, com tres
nieses apenas de uso; na avenida Mem
dé Sá 10, Casa Faria. (S. 27G0)

MODISTA
MME. PASSARELT

Fazem-se vestidos chies, preço tnodi-
co; cortam-se moldes á rua da Assem-
bléa 11. 117. -' andar, entre Avenida
e Gonçalves Dias. J 2844

Licor Vegetal Iii-iodailo
— DO —

Phco. Álvaro Varges

Cura Sypliills, Khenmalisiuo, Moléstias .Ia Pelle,
K.-zeinas, Kscrofulasi Tumores, Uleeras, dores mus*
cuiarei, dores noi osãos, Ua.iliros c todas as doen*

us resultante, dc impurezas ilo 3ai.guc. Cura a
Jocnç.i, purilica .) s.-i..K»c e fortalece o organismo.
E' o mais poilsroso anit*s.vphilitico e mais. enérgico
depurativo. — Vende-se cm todas pliarui-iuas c dro-

ganas. J>rcço SiÜOOO.

Laboratório: Ar. Gomes Freire, 99
Tel. 1302- O.

Silvana Xavier Lopes

í

Maria Rosa Taveira
Tosa Ricardo Gonçalves, con-

vida as pessoas de amizade da
finada MARIA ROSA 'CAVEI*
RA, a assistir a missa de 30o
dia, quo será rezada ..manhã,

18 do corrente, ás 9 horas, 110 altar-
mor da egreja de Santa Rita.; desde já
agradece. (J 3-:.»5)

I
Domingos José Pe-

reira

f Luiza Carolina Pereira, filhos,
genros, intoa, nora e demais pa*
rentes convidam todos os iparen-
tes e amigos para assistir á mi_*
sa dc trigesimo dia que, por alma

dc seu saudoso esposo, pae, sogro e avú,
DOMINGOS JOSK' PKRlílUA, será te-
zada amanhã, quinta-feira, 18 do cor-
rente, ás 9 horas, no altar-mór da egre-
ja de Santa Riia, por esse acto de reli-
giã«o _ caridade su confessam agradeci-
dos. S 31S3

f
Antônio Martins

Castro
Joaquim Martins de Castro •

fiUios, Alcjanilrc Riluiro e fa-
milia e ntais patvntes do finado
ANTÔNIO MARTINS CASTRO
agradecem profiindaini-iiie a to-

das as pessoas que sc dignaram acom*
.iauhal-o á ultima morada. 3'->4 J^ííãHnulzaLaéarde

da Silva
(LOLOTA) .

Francisco Comes da Silva, Ju-
lia Lagarde da Silva, Luiza L«*
garde, Leopoldo Sarthou e i.i-
milia, Manoel de Arruda Fran-
klin e familia, convidam os suis

parentes e amíços, para assistir á missa
de trigesimo dia, que, por alma de sua
sempre lembrada fiííis, sobrinha e pri-
ma LOLOTA; mandam celebrar na
egreja de I.. S. do Parto (á rua dc
S. José), amanhã, quinta-feira, 18 (lo
corrente, ús 9 horas, pelo que desde já
se confessam gratos. (II 3i-'4>

f

Julia Ernestina Castro
de Araujo

(1° AiNNlVERSARIO)
Luiza Lopes Soares de Souza,

irmãos, filhos e netos convidam
aos parentes c amigos e ás pes-
soas dc sua amizade para assistir
á missa que por alma de SILVA-

NA XAVIER L0-1E.S mandam celebrar
na Catliedral, amanhã, quinta-feira, 18
do corrente, ás 9 horas. Por esse acto
se confessam muilo agradecidos,

S. 31?**.

Commendãdor José
da Silva Cardosot

GATO PERDIDO
('eiileu-se hontem

com pHittis cúr de
pescoço uma

moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculos:
comprovada 'exerce eífeiios ire-
troativos sobre a infecção ate
uni liuiiie tal q.'e paralysa o des*
cnvolv-inenlo 'ios bncitlos dc
Koch aiè supprlinil-os com o cm-
prego prolongado;

SATOSIN
miniua-
et.: ran*

A
cias

é rccomtuendado por
de-, médicas brasileiras

venda em lojas as boas pharnia
e drograrias Í,J Brasil.

um galo branco
cinza. Levava no

colleiru com tun Ettizo.
1'c.íc-sc á qitcin achal-o cnlrcgal-o ú

rua Senador Damas 57, que será gra-
tificailo. (J 323(1)

U "MEDICINA POPULAR,,
de J. Braga

hua uo hospício, 231
(Próximo ti Avenida Pnssos)
Encontrará o publico 05 me-

dicametilos vegetaes dc reco-
nhecido valor 

"curativo, 
do il-

lustro, medico dr. J. Monteiro da
Silva e dos preparados vegetaes
indígenas, do illustre padre
Gustavo E. Coelho. .

As importantes miras feitas
por esta casa dão provas mais
que sufflcientes do valor de seus
medicamentos c da competência
de seus médicos.

CONSULTAS MÉDICAS
ORA TIS (R2339)

MACHINAS
Vendem-se -duas para. carpinteiro, de

a-.-.lor in.;!e:'. sendo i .laiuá e serra
circular, com tippar.!ho de íurar, oulru
de serra dc fita co.u tupia, e u-.n molor
de y cavaÜos, 1'ava ver c tratar, na
rua do Senado, 6^, sobrado. (R 37--

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. ex. quer co.n:

pr.csac-.es. por l.uec
leia fiador.? Visite ir
Senador Euzcbio ns.
phone, 5-09, Norte.

rar moveis cni
baratissimos,

s;r Sion, á rua
.7 e 119, tele-

S. 1851*

DENTADURA GRÁTIS
. Completa (superior e inferior) faz-se

no curso de protlic,se do professor Coe-
lli,-. n Sm.za. Dir.*_'ir-se á rua da Ou-

II d- manhã.
(J 2760

vidor, ij*:, das 9 ás

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA LAPA
Aluen.se este vasto nnnuzem situado nn run Visconde

ramr-íupi. 11. 5. uioprio puni bar. botequim ou f-istíiuninte*
sc na Comiinnlii» Cervèjitfla
li. SOO. Tel. Ceiitri"'.._______..

IJiuiimu, rui» Viscoudo

_(. Mn-
Truta-

do Snpuculi)'

Vende-se 14 lotes de terreno
á-T.ia d? S- Francisco Xavier, entre
oí. números 574 e dio; lr..ia-::e á rua
do llospicio 11. Sj, com Komao,
csiá a plaiila.

onde

ESCRIPTORIO
Aluga-se um de frenle, cc-.u sala dc

espera e telephonc, na rua do Rosário
n. ião, i" «ndiir; trata-se íio Café"ourisco. (J 3-8-1)

ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE SUCCKSSO—GRUPO PAULISTA

SA

PRENSA
Pai fardamento .1.- alfafa, com-

ua Gonzaga Bastos ii. .31 •
(..!-' J

_ locomoveis
pedein-sc uí*

MACIUiNAS l'.lá-l
Descjatido-se compr.-ir

•cnu-íixoí tlc-ssu.s poteuc
íertas por cscripio, dc l
CONSERVADAS ou .NOVAS, a. A
)., c:íixa do Correio n. gi, cm S. raUiO,
esclarecendo os sesuintes pontos:

i" — Monccj-liniirico, compound ou
tanilcn e trabalhando á a'..a pressão o::
dupla expansão.

-o  Vapor saturado ou. soltrtaquecido,
::¦> ultimo easo sobreaqueeímcnto simples
ou duplo.

." .__ Escapri-tiento livre ou condensação,
sendo favor indicar se coiidensaçàò dc su*
peiiicie ou a injector de .-.gua.

ai» — Existe «niccedor tubular para
agua de olimcntaçrio ?

n»  Os cylindros são aquecidos por
C....Í.-..1 dc v.-ipõr o;: gazes quentes ?

6» — f»c que typo ê o comutando ne
admissão do vapor ? O mesmo è de er*
pansão ou automático ?

7" — Quem i o fabricante,, lia quanto
tempo esta cm uso c onde pode scr iu*
specconado ?

8°  A -fornalha é proprin para quei*
in..r carvão ou madeira imUstinctatnente ?

Alugi
lorio,
rua

PRIMEIHO ANDAR
i-se. para escriptorio ou cônsul-

o primeiro andar do predio da
i Oiiita-nda n. 155. (S 3171

REGISTHAOOBA
Completnmcnle nova, com -fita c cou-

pon. v.-iuic-sc uma, por menos da me-
tude do preço. 30, rua da Carioca. 30.

(S. 3'Só)

LEILÃO DE PENHORES
CAMPEI-LO & C.

Rlla Luiz de Camões numero 36
Tendo de fazer leilão no.dia 23 do

corrente, dos penhores vencidos, previ-
nem aos srs. mutuários que suas cau-
leias niide-.n ser reformadas até i hora
do leilão.

l_)L.*^'----*l---J*P^.*^^

Vcndc-se cm um doa mcUiorcs pon-
tos do centro da cidade, com optima
sortimento e as f-orijiulas d:t ca?a, to-
iliií jí. bem conlicci.las; o motivo da
venda se dirá aos pretendentes. Trata-
se, por favor, ce:u o sr. Abreu. Rua
da Assembléa 11. 75, Drogaria Central.

(M 275»

BENEHGUDOR DE ABBOZ
.Vende-se uma machina para benefi-

ciar arroz, sysíeuia Engclbci-g, typo
maior, dando promptos 30 taccòs dc' 60
kilos cm 10 horas.

Conjuntamente vende-se uai ventila-
dor c separador.

Para tra-tar, i rua Ccneral Câmara,
85. loja. (.3074 J

-jJlfikfÊSSÈlIÈÈSÈL

/**** **_____l*^____-', 1*'-7-Z?$B?2uÃ!CE-HJHb . 1 t^tSEIKfia

I» LYRICOS
ONOTIPIA

OCC'aVSJL-0 VSICA

Trechos ljricos cravados peliis
niaioreti celebridades-.como sejam:
A. UONCI, AMATO, ZI.XATl-ala-aO.

GIH.-LiDON-. MAZZOI-UM. G.
Kt'!*«. STRACC1AKI, DlDUll.
* KUIIEM1C, V.I.0S-1Y, etc, *
l*L'cam cutnloKOS.

ltua ilo Ouvidor lt. 133
1110 DE JAM-IliO.

A familia do finado cotnmcn-
dador JOSÉ' DA SILVA OAR-
DOSO manda celebrar uma mis-
•sa.ás 9 i|_ horas amanhã, quin-
ta-feira, 18 do corrente, cm suf-

frqgio de sua alma, na capella do ce-
initerio de São João Baptista e terA
logar após a missa a inauguração do
mausoléo, agradecendo, penhorados, a
todos os seus parentes e amigos que
assistir a este acto de religião,

S. .Tt74-_

t Falleceu liontcm c será sepul*
tada hoje, no cemitério de São
João Baptista, saindo o feretro
da rua Marechal Hermes 61, is
9 horas da manhã. ,v_io J

Maria Cândida da
Silva

i

Américo Boiteux
Maria -Magdalcna Boiteux Bar*

.cto manda celebrar uma missa
.por alma de seu -extremoso ir-
mão AMB-MCO B0IT1..UX ama-
nhã, quinta-feira, iS do corren-

te, .10o dia de seu fallecimento, 11a
egreja dc São ."Francisco de Paula, no
altar-mór de Nossa Senhora das Dó-
rcs, ás 9 horas. Agradcoe ás pessoas
que comparecerem* g. 3'75*

f
Antônio Lopes da

Silva

f
(DESPACHANTE GERAL DA AL-

FANDEGA)
D. Rosalina Costa Lopes da

Silva, (Rodolpho Augusto Lopes,
Alice Guimarães Lojies e filho,
Alfredo Veiga, senhora e filhos,
Luiz Veiga, senhora c filhos c

mais parentes, agradecem a todos que
acompanharam o enterro.do seu saudo-
so -esposo, pae, sogro, tio e a_o AM-
TOMO LOPES DA SILVA- e novan-
mciiii: convidam ipara assistir á missa

que cn, suffragio de sua alma,, mandam
ccl-brar no aliai-mor da egreja de í>.
Francisco de Paula, amanha, quiuta-fei-
ia, 18 do eorrenle, is 9 i|_ bamyvot
cujo compai-ccimento a
gioso .--e confessam

esse acto rei-
penhorados.

S. 3180.
mW-Wm HlPtii— mmm —

Norberto Amancio C.
Carvalho

Os amigos do finado pedem o
comp-ircciüicnto. dos seus parcn-

Os filhos, genro, nora, netoj,
bisnetos c sobrinhos, agradecem
«penhorados a todas as .pesson*.
que se -dignaram acompanhar qs
restos mortaes de sua in.esqucci-

vel mão, sogra, avó, bisavó e tia, MA-
RIA CS-NPIDA DA SILVA, e de novo
lhes rogam o caridoso obséquio de as-
sistir á missa e "Libcra-mé", solenne
que pelo repouso eterno dc sua alma,
fazem celebrar sexta-feira, 19 do cor-
rente, ás 9 iU horas, na matriz du
S.S. Sacramento, sétimo dia de seu
passamento, por cujo acto de religião,
ficarão eternamente agradecidos.

i.. 1 1
•

Alice Leal Pereira

t

t
zarse
de N

i.-s e amigos ã missa por alma
de NGRB.f.RTO AMANDO DA
CUSTA CARVALHO, a reali-
hoje. quarta-feira, 1". na egreja
S. da Salette, e;n Catumby, ás

horas, agradecem. (J* 3-M-l)

Constantino Pereira e filho.
Vital e Deolinda Leal, Francisco
Sá, senhora e filhas, Casi-.uiru

Santa Maria, senhora e filhos.
agradecem de coração a todos

que acompanharam o enterro de. sua
fenmre lembrada esposa, mãe, irmã,
cunhada e tia ALICE LEAL PEREIRA.
e novamente os convidam para a missa
tive, em suffragio dc sua alma, mandam
celebrar no altar-mór da matriz de
N. S. da Candelária, hoje, qúartá-fcira,
17 do corrente, ás 9 i'.*- lioras. A todos
que comparecerem a lesse aclo religioso
antecipam os seus agradecimentos.

(J 2936)

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos e freguezes
que se acha sempre prevenida dc
flores para qualquer enconimeuila d»
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
¦¦alves Dias n. 38. Telephone 11. 2S52
Central.

Dr. Antônio Alves da
Silva

CAPITÃO DE CORVETA MEDICO
Alice Carvalho da Silva e fi-

lhos, Antônio Alves da Si,.a, se-
nhora e filhos, Manoel Luiz Cav-
valho e família, Romeu Carvalho
- familia, Marcello Bittencourt r.

senhora, Thomaz Villa Verde, senhora

e filha, c Udo Rcpsotd, convidam a
iodos os parentes, amigos c collegas de
seu prezado esposo, pae, filho, genro,
«unindo, tio. .primo _<__ !^°xsuvi'
(ir. ANTÔNIO ALVES DA SILVA,
para assistir i missa de 30* dia que
por sua alin."*. mandam celebrar hojo.
quarta-feira, 17 do corrente, as 9 i|a
horas, ua r_r..a do Santíssimo Sacra-
mento, confessando-se antecipadamente
agradecidos. (K2886.' mmmê

NEGOCIO DE OGCASSÃO
Vende-se por cC centos a casa 11. .ic

da travessa Alice. Gloria, precisando 
"de

conc-i-tos. Situada -em centro dc terre*
nos com cd metros de frente por 10a
dc fundos, Trata-s:
Sampaio 01. L .ir.

s; na rua Gustavo
) --040

CADEIRA PARA DENTISTA
Vcndc-se uma Ideal Coluiaai., tio-

va, um armário americano c uma mesa
ajudante eom prateleiras de. vidro c-js-
ia!. uni espelho c uma tnboleta dc crys-
tal; :.,i rua Un.gaa.__a 11. S. sobrado.

(J. -~'.)
*gB*CTJB____»l

Theatro Carlos Gomes
«inarilüa I1.1li11v.-1 de Operetas--*alares

Weis;, da qual í-.z par" -"' e*ni:i-:ne
(ini5:a Oara Wc^ss

HOIB HOJE
17 de xia.a>lo

A APPI-AüDIDA OPJBKBTA
!____—¦ i'l li IU MllíTriTT"**™*"" —Wm "¦¦"n

maaacft*. - ¦ MBWW wiraXMr.' f-miuma

ppoíngonisí-i Ciara Weiss

Sexta-feira, beneficio da so-
praoo Tina d'Arco, com a ope-
rela Princoza dos Oollars.

PK-SCOS li
i.»s biUietcs'c"Oes e .... h!

di _u_.nii5 aic
¦foVsa horti n

iioitAS no costume'a vr.-.da v.2 Confeitaria <¦..-•
hetería do tíbeatro, das -.o ii.**
á-s 5 lioras da tardr, dejw 1

a Vilhíter.a do i:.:atro. illj03-)

mnmmmwmttB"
3E»A,T_._A-0.13 —•—ZTSSA.TTtJSl

orando companhia PAtiflYHÃ ÜASTOS. do que fazem parto 03 ar*
listas CllEMlLDA D'0LIVE1»A e JOSÉ' HIGAUDO

HOJE - Recita extraordinária - HOJE
A pcditlu mais uma rcpresontapüo tio grandioso suouesso

da coni*-iiolilit
^ENÇ___C__________ _____j__a'^______|_ã ___________ 1...

Tomani parto os artistas
Palmyra Bastos

José Ricardo
giflg_aMg_E_q__pa_g___BMBPiB_^^

Tlieatro S. Pedro
i',T4T'RESA PACHOAL SECRETO

HOJE.. Duas sessões
A'-* 7 3j4 e 9 3i4
a\ liilarianto revist.,

u Boi Morreu

Ú ¦aMMà»MgBfflBáBglMB«»BWWeMaO>g>l

ummT-mmtS9mmmmmm\\mVmí

Almeida Cruz
Armando Vasconcellos

Adriana e
Julieta Soares

?™MÍÍ^uÍr^"uim'a,'definitiva da PWNCRí!\ DOS IjOLLAHS.
Bilhetes i venda na íigencia tio .-.lorrinl do liras,;!- ate us o íuras

da tardo. Depois na bilheteria do tlieatro. ...
Sextn-íeira, 19-Récita de homenagem ao illustre aviador SAN-

TOS DUMOST patrocinada pola-Noite.. revertendo parte do produeto
a favor das iniciativas do Aero Club do ltio ;e Janeiro.

Sabhado -J--'«' recita de assignatura \ekomi..-.
) 1.111N wnimiii 1 

' "."'"
3268

tmr.T--mmmmK~WBJÈmmi9-> m

GiMiiüe sii(-'..eõ--o òo toda a com-
panlila,

NÜ.MEROS Novos t
Novas surprezas pelos compôrs»

Amanha—.QÜINTA-PlilRA:
Grandes festejos para solemni*

sar o meio centenário da
consagrada revista

MEU BOI MORREB
As 2 1(2 da tarde grande matinês

com entrada gratuita ás senhoras*
A' noile duns sessões.
Grandes novidades por todoa 0%

artistas, Bandas ao musica
iirllhaiites ornamentações.
Os prc.os para esle [estivai seta»

populitrissirnos.

TRIANON

CoimMinliin do romcdi.i c valide*
ville iliritiilii uclo actor

ALEXANl-Hl'- DE A7al'.Vl".D0

hoje — A'a s c 9 .í — uo.li:

9DUÍ.WU
Ori_iiinl tio r* IVcbcr, tfiuluccao

do Portniral da Silva
j SCEXARI°S aaWtA?&t SILVA.

.Mobiliário dá casa "1.E MOBILIEI."
i— Rua Chile, 31.

, 1-RECOS : Camarotes, 151?000;
-aaaoira, lí$000.

RMPRBSA
JOSK' LOUUlSIRoTHEATRO APOLLO

tlL';ui<:It; Conipanhia do opor;» lyrüca
ittliana l.otoli &. Jíilloro

I-3IO_r_S. A'3 8 3l4 OCOJTS5
A opera cm l actos. tie Gr. Bizet

lAmanhã, ás 4 lioras da larilc, pri*
-tn. ira nitttintc Rose chie. com "íivc-o-
doei,- te.-." gcntilmenle offcrecido pela

.empresa aos exu.os. espectadores c
fornecido pt-la casa AiAi-I.VR ir C. ¦—
AVENIDA UIO DRaVXCO.

(326.)
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...ia 9B Ém *H. (__.!
ii_r**'*MYr^nwfTai_í-itr-i_fji*,.-r ar^TfmT^wffrf-mWrT*- mwii mi i«hiiiw bi; -wriiJiifflM *.*.*tiHM *¦

Canlnda pêlos arlistasulíina Agozzino, Espe?ahza Clasentl,
Manoel Sainz.i:-, l-'ran.e-co 1'ederici, Michele Pi li, FulltUKKi,
Mnzzara, E. Orlandí, V. Luci— COl.10 E U..II...S.

l^rcços populares, não obstante
tratar-se dc uma companhia qno

ti az no seu elenco cantores cie fama reco-
nl.ecliln— Camarotes dc I-, ,'JOí. . Camarotes
do '_t-»15!_j.. Cadeiras de 1- e varandas, Oí*
Oadeiras dc _:•, .-1$. Galcritis unmeradaa, ií$.
Geral. ls-'00.

Os bilhetes á venda na bilheteria do lheatro e na ,i..or.cia do
«Jornal do Drasil", das 10 !i..r;u da inunhi «ás D da tardo.

THEATRO BKWi-ILIÓA ¦ ¦_sa__?g __±E_JRO_____ÇJRIJLQ

mm
ííí.)a-
íSSbkS

Graudo Companhia eqüestre, gymnast.es acrobatica, carniça o
'^IS-7-K33B«^!__CC___3rB>?W_-»lJ- ^^T^^fíPmB^.^UtSaT-iaSS^-yV

A MERICAN-CIRCUS
'_»__-__.-_r-T_i__iiiuim_tiiii-ygic^--__Ht.^

Direcção: F . Queira-loI3".Oa"E5 — _Ã.'__Í S 3T--1: — 53COJ*33
CI.I S'I1R»AT>WI.*íO SÜCOESSOl

K-iojçâo roíiTií
O Capitão Faslna, foi acclamado no noiíc dc hontem, ao Èair áa jaula dos

mímica do

Amanhã

Empresa
José Loureiro

ÇouipauUia ituiis ílo iTTêãtrõ Ãpõílõ, tio Lisboa
.^'S 7 3y'4 — HOJE — ^-'S 9 3x^:

A querida e popularissima rovlsta portugueza. Grande êucoésso
desla companhia em 191*4

LEÕES SELVAGENS
T2s\\\mm--dmatiráana!atíB!m^ ~p~vraa—mm Ttxj&x-0?^****™*-'****'

Emocionante c-pectaculò — A i::.elligene:a (lo l.o.r.tm u.n 1
Animaes — Esclto cntirmc í!í toda » comp»ala_a" "" ""'" -¦- -T-ff-y«!«Mtr^í__r*aÉi--S_itt--"-'¦:

orca i Io l;.l dos

«>íi^-*wi___ei___________a-^^ , ^_...^,-_.__.. — -

O SONHO D'UM r-SCULPTOR fIdinanas lios pnr.eipr.cj j[.__.:í dj íi;:"io pelos Frcrcs Scd*s'a5 f
•^> *K- iOÍ_l_ __ MmK l-BMMH "*"' " *

Cães c ir.icicos

ncas c

Pcr.na Aralie, _-__n!ho a srí:-,.'e altura Irmãos Olympia
sahlos apre-entados por Mr. Toma*eU — A célehre Troupc dos 6 Herauiios Quei-
rolo — O p-ande t.vl-.o do Colyscu doa Rícreios ile Lisbos '•'  -¦- ' ''¦-"4

Edpraç-iilo? Tor.ys,

GRANDE
r^T,i:^ryr-^*r^,f^^^g=g"gc3-___r^^

JdsgnHieos clO-vns.

Preços Fi as. c;.; rr.i.,,.r,,t-., .-,., cádcirM filas A » C. s$; cadeiras, |II ta, EÍ: baloí-c:-, :iS: E-rterfíU n*imcradai i$;oo: gera', '» |

non asBILHETES NO JOl-XAL DO ÜRASIL ATE' A'S

As creançás acompaahadas
de suas familias uão pagara
entrada.

Tomam parte na
matinée

os LEÕES

Cabo Elysio, Joaquim Prata ; Patota alegro, Aurclio Ribeiro ;
Rei Carnaval, Jorge Gentil; Padre Antônio. Jorge Roldão ; Pnti-
ce_;a Mi-Carème, Àlda Teixeira; O 80, ArLliar Rodrigues,

Magnifico desempenho por toda a cjfflpaniiia. Suecesso sem
precedentes d'

na Manon, no Regresso tle Paris, no Coiu c no Hymuo Uo
Brasil.

Amanlm—Do Capote e Lent-o* A seguir: A appíratós4
1 Atriiía. TVnsrra. R 3-Í34peeu Águia Negra
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fli ÜORREIO DA MANHÃ — Quãfita-íeira, 1? de Maio <le 1010

¦-1

m

^¦».;>'S%^

Ginematographo Parisiense |
l'# • • HOJE M| #|

! HORÁRIO : 3,15 -3, 40- 5 horas - 6,20 - 7,40 1- 9 boras e 10,30 I

íUltima exhibição £____%_*£• I
gj acttis, a assombrosa creação que significa o prólogo da ma- í
1 ravilhosa peça aexhibir-se quinta-feira j|

JO Jockey
da ]VIor*te

faz renascer a saudado de um passado 
"que tem o seu pre-

: sente já constituído; poiso Circo da Morto, que é o seu
| epílogo, concretiza
| 4 ARTE OIMEMATOQRAPHIOA I

A ARTE OO PALOOI
A ARTE OA FANTASIA E OA AUOAOIAI

CINEMA IDEAL
HOJE -#-TJltlriao caia,-tfr. HOJE

TRES GRANDIOSAS OBRAS DE ARTE =
, . TRES FILMS DE GRANDE SENSAÇÃO!... aApontamos primeiro um drama da vida cruel, tão cheia de illiis_.es 9perversidades, sob a denominação Si

O DEVER DA VINGANÇA I
. s artísticos c sensaci «macs actos, de Savuia Films |fCoração SSi-ngrelo |

ti 2 actos <le iimiti sotitlmentalldada nela labi-ioit Eolair. _'¦
| SUA EXCELLENCIA 0 DEPUTADO 1Si -2 actos csíuziantcs por Camillo Dc Riso P

.... PATHE' JOURNAL 1
j ultimo numero. — Como extraJSCLAIR JOUHN^L. -«í

AMANHA — O expoente mo xitno da cincmHtogrrphia moderna — O 
"9

Illm mais caro c pomposo ate hoj (-. «apresentado jjj
A. 33bdORr>^.*ÇJJfV I

6 actos, c-ftni'1.1 do romance dc Victorien Sardou; fl
QUl.NTA-.-_.IKA. as _ Cunliiiuação dos MYSTEK10S DK NEW YOlíK— BII* e ia» ]-.piSodios. (S 5j.,jj jg¦¦¦IHMBMilBiaBHM

599KCii Avenida OD£ ÜompRiihla Cincinato-

graphlca Brasileira

Empreza Darlot & Cia*
Avenida Rio Branco, 151 e 153

III
Progra Eiüna selecto

tf

NI
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l CINEMA PARIS
SO, Praga Tiradcntes. CO Empresa Couto Porolra «& C.

*| mu* _ :. l . .:* _., .«<, .7Z&&S.T-~^eT.—v ..." _. ,,

Quurta
serio

ÍÊi

VMe o aununcio especial, nesta folha, eom adcserlpySo do CIRCO JDA MORTB,
¦KjftiiiíKnisiia

AMANHA
9 O maior suecesso

da actualidade!
Incomp; .raro 1 d ra ma

de aventuras _^^£\J3P_y*' h pno
policiaes, ao T^Z^Qr #^ ""

3 longos e em- 6)
polg-antes actos! •

Amanhâ-Totlos ao Paris .'--Amanhã
****•—— [Tflini Miiii mibi li i iimn-nw IMMlilli m-MeLÊâ »¦-¦¦
msm*mTOÊÊtts%mmmBmm^Kmmm^ rr -r^vmrmc

oInema TrTs
Empresa J. Cruz jiiinor Rim do Cãriooií ns. 40 o 51HOJE- ultima dia deste programnia - ROJE

fc£m ixi-atinée e soirée
11 actos - 2 Iioras de projecção - t filnis maravilhosos

A bolla Hospciia - 0 mais marayilhoso cspcctuculo
sem rival

MARCELLA
Drama dc amor — romance eu: i*:i,.v ,o — l'rab.e,',iu eie ....e, uioiuiincut.il e

bello, em 6 longas |iaricj. Prolasonista deste trabalho a formosa, a divina,a bella HESPERIA.

0 VALLE DA MORTE
S longos actos de um bellissimo drama de emícão o do enredo palpitante.A historia - dc duas innocemei crcaturtta victimas da ira e da bestial ida de dedoli repugnantes bandidos. E', como se tc, um programma que "não admittc"

comparações...
AMANHA _ Maio duas sírie3 do orchi-phenomenal drama de enredo

policial, do mais portentoso no gênero.SUBORNO
,1" serie: — -.1 l.uiA u.,tll.i ü TRUbT L>.\ 1'ltACÇAO" — 3 par.tes; 4' série: — "A VICTORIA DO POVO" — 1 partes.Brevemente — —O estupendo trabalho: — "O CIRCO DA MORTE", cm'duas serjes: (J 325")

A fascinação de uma mu-
lher encantadora!,..

Protugiiiiltita :
CLEO MADISON!

drama era 3 aotos

O TENOR
•~~""~"~ nirnmi iimitm-h
Drama do nm amor intenso !

Holiftrt Henley'.No duplo papel — 3 actos .suberbos
Brovc—Sarah I?eni..ur.lt no

(Iram i cie Tristun Btiriiürd :

•A ultima creação da divina trágica
****T~n-'r——niiMu n ¦¦n—-.ij1-..miili__._i_-_..-_.._.^.

Cinema Theatro S. José
Companhia nacional, fundada em tou —

Direcção do acior LMiiardo Vieira—-Mucs
tro ditTotor da orc.iCf.tHi, José -Nunes,

HOJE — Ultimas sessões com este programma — HOJE

Como sao tratados os allemães na França
Film documentário, dc grande interesso e de toda a actualidade, da fabrica UAUMONT

Editado pela Gamara syndical franceza da cinematafraphia e tirado com especial
licença do Grande Estado Maior

ODEON— Ãctüãlidades N. 2
Este uosso jornal, unico no gênero, contém ns seguintes noticias : — -Ses-
soes preparatórias da Câmara ; — O «enterro» do gerente do ODEOJi; —
Oalislam nto eleitoral; — MC DAS (modelos do tavfi Koyal);—-o m.-itch
de football entre o Palmeiras (paulista) e o EluminenseF. O.; —Abertura
do Congresso; Inundações em S. Chri.-.tovã««;— A posse do novo pre-
feito; —No pnnfo dos bonds da Jardim Botânico; — Inauguração do no-
\o edificio do Lyeeu de Aries o Olücios ; — luaugurnçílo da Borvetci*ia
«Alveai''), etc.

Of 
"f**k f ^»*«"*" Sm. Lindo e mimoso trabalho da primeira rubrica franceza

IWlU I Â*\  GAUMONTUm coração de 20 annos - Fueii.?Ca0GAÜMoNTtraba,h0 da arllslica
OTIfl CAWI NIA Comedia em qtie tomam parta os dois artistas da fabrica GAU.MONT:I l\J OUVIINM ** _0 MILUO E I.I.V1ÍSQUE

_A AT A IV FT A Continuação do suecesso sem par que tem"*-x*cx-L1 J-*"t*- obtido o maÍH admirável fios lilms poiioiaen

VAMPIRO
A EVASÃO DO MORTO ¦ 4 SÉRIE

TTn(f.— '7 de maio de 1916 —Tjr_4_n0Je A'. 7, i.!4 e 10 i(3 «Oje

17*, íS" e 19" rcprescntaeeics da peça em
3 aetos e quairo quadros, original dos

reputados ese-riptoir. Dr, Raul
roíierncir-í c I.uiz 1'eixoto, musica

do itis.ni- uio maestro Paulino Sacram.nlu

0 GAÚCHO
. t* acto — «\'a estância do João Velho;2° acto — Na (esta dn marcação do gatlo;30 acto — Era casn dc Felippe.

Surprciicnilentc apotlieosc — Maravilho-
sos flagrantes da vida intima nn campa-nlia gancha. Scenarios completamente no-vos, dos laureados sccnograplios JavmeSilva, Joaquim dos Santos c Emilio Silva.MISEEN-SCÊNE DESLUMBRANTE

Oi cspcctaculos cunicç.irão por sessõesde cincmatograplio, com iitogramma varia.
"»• (J 3=S0

NEMÂTO___*£__*____f£g£B£^

BB ?*j****l***H'^*CT*ait,t*w,*^,t^^ wSê

RH ^^^R i-------t-t^y^.'L,J--!MB>^r_^^^^----^<?«^^^W^' m^,'/*-1 . "' *Ü----Faft-?-B---tL t^Z^\^m%%hm^'^.^^^m^r^^^^m%m\ M?jf, tf *** 5_i**V": !¦ .......B E3-BI

Agora, as scenas se intensificam e o enredo segue em um crescendo de interesse e de em- H
ii polgante, Vampiros é a ultima palavra (por emquanto) no gênero do romance policial H
S| possível, realizável,.sem trues imaginários e recursos de oceasião... H

UM CADA SB1UE UM THIU41l*HOI 1 ¦
Suecesso inegualavel de Mlle. Musidora e Mr* «rean Aymó H

ÀRISIÈNS
ggrneçaremos a exhibir AMANHÃ — Quinta-feira o monumental film - O cumulo do impossível

m^mm 7acte^^^^ffl^í.&^^ *vm
'Fido "Correio da Manhã",

dc 15 c i5
DESCIlirÇÃO

Na ultiljia scena do quarto acto da pri-mtira iene desta crandiesa creaçüo da ci-
ncnmtogriiphlo, lemhríir-sc-no os feitores de«llie livelinii, ao incentivtir o animo abatidoctí seu pae, exclamara:

— Lutaremos juntos, e rcerRueremoa o"Jiiirco IVaalfson" ao seu antigo csplcudorl
Kssn phrase, á primeira vista, pareceráde tuna trivialidatlc de r,)'in.-., — muito pro..-tinia dís jocosas aiiiiuações dc eittem, «cm

ccinprelieiiiler a nossa dòr. atormenta-nos os
ouvidos e .1 tristera il'alnia com discursos
pretensamente consoladores; ma?, uc eonsi-
rirrarinos tia Rraude eiiliw de- ICvalina, no
desastre elo velho director Wooíson, sabe-
remos bem traduzir o remorso q«o sentiac'la agora na fi!lc:ie-ia daquelle coração de
pae.

Reunidos, portanto, os últimos recursos«luc sobrcnnilavam daquelle naufrágio lainen.
tivol, c oJelicioiKulo o eraiielc poeler de von.tmle tia tillia, arrependida, não tardou quefosse annuiiciail.1 a iiiaiicuração da nova
plir.se ilo "Grande Circo Wolfson",

PRIMEIRO ACTO
Tina noite, uma i!as oraços ela Cacitnl

rcceliii uma considerável multidão quo se
destinava ao grande rcdondcl que ali se
erguia majestosamente, e em cuj'o pórtico«o lin, em grandes letras garrafaes, este re-
clamo:

CIUCO WOI.FSON
GRANDE PANTOMIMA

A massa popular, que '.ornava todas as im-mediações da oraça, permanecia muna dessasespectativas que elâo a ccrtczi ao forasteiro<tuo chega ,i*.i'_ alguma eeisa ile anormal soespeta. Com .lícito, atím do facto ele re.abrir-se naquella noite o circo mais popu-Ini ee loelo o p.-.i:., acercs.ia a circumslan-cia elo se-.- esperado, nara assistir i «raneletesla inaugural, o novo duque reinante —
b A. o Príncipe Henrique.

\ presença do soberano prestigiava sobre.nnuicira aquella empresa elo eüvrrsúc*. c portó?o não era dc a.lmirar que o recinto davastíssima arena cstive.se tomado por umaverdadeira população,
A' hota dprü?a«l(i tio cartrz para inicio dafuneção, (oi ouvido o hymno nacional, esilas Altezas rcues o Princioc e a Princezareinantes transpunham o grande arco tri.mi-

plial, eriRíelo no Ku-nlc pavilhão. Dada avenia para inicio do espéctaculo. o primeironumero .1 eihibir-se era constiltlielo pelofalaelo cavallo '• Pampa"; uma raridade elo
estampa « intelliRcncin. Dirigia-o em seusvolteios e lortcs ele alta escola a famosaJ.velino, que parecia na sua belleza masculi-nizada, emmolduraela nel.) traje d'homem,
ainda mais mulher, ainda mais bella elo queo era antes da penosa cruzada dc seus in-
fòrtumos,

N3o raramente suecede áo mulheres Inni-f,-,c esto pbenomeno: a belleza de hontem,
que resplandecia modestamente na discreta'jcnunibra das a.Icatifas, perfumadas por vio»
Ictíis dispostas cm Scvrcs Mníignon<í", avara.
mente segrcgaela das grandes curiosidades
Ca mundo, absolutamente se transforma em
formosura real, ouando, entrada na vida
commum doa trabalhos o das tragédias, a
suhtileza ingênua se mctamoiphoseía e:n de*
olfSo heróica, as linhas pitysionomicas se acce-n-
tuom em sulcos que a meditação imprime á
face e 4 frünto dos oue lutam, e. dentro
•!e pouco tempo, a símolicissima boniteza
vulgar nos aoparece mais bella. revestida da
formosura estoie.i dos batalbndores indoma-¦--eis. Oh ! é justamente nesso transe de
desdobramento, — quando a moça deixa de
ser flor de estufa para ser o grande lyrio
õof; desertos * branquear sob a acção causti.
ca dos sóe», que a mulher ne torna verda-
dfcinm.ei.te utn« «entidade no grande concerto
aos mundos I

EntSo. sim, a mulher se torna digna da ve-
nernção social, porque está transformada em

ci.iTr.miV'1" /"ítí B,cchan,M e «lynanilCB da | pcrttirbavcf na sua iniliffcrcnça nascida dtsconimunlião geral I
lintáo, a mulher bonita é verdadeiramente

a formosa mulher. 1
Pensava nBSim o Príncipe Real, agora

reinante, porque o seu coração tremeu ao
ver Kvclina cora o porte cavalheiresco a
subjugar os ardores do valente corcel da
Arábia i

Não se conte\-c ot nostálgico coração de
Henrique, c enviou á acrobata insinue, porintermédio dc seut oíiicial de gabinete maia
Íntimo, um magnifico medalhão douro, in-
crtistado de pedrarias, que emmoldurava o
«cu retrato regio.

Na face esquerda do cserinio escreveraHenrique esta dedicatória carinhosa c cvo«
cativa :

Ap meu amor perdido.Na diácreção dc seu camarim, a formosa
• rtista, que ahi volvera «Ia arena com a
alma extenuada de emoções, porque vira
no camarote real o seu ex-ama ntc, mira e
remira a cphygic de Henrique, e eniitte
esta interrocacão, que lho vinha ela olmacomo se nella uma cascata dc lagrimas re-
bentára tPorque abrir de novo meu coração,
Henrique I ?,.,

Quanta saudade amarga não envolvia
esse qilcixuiiie lançado a > espaço daquellanoite de festa, entre cujos assistentes o
coração dc Evelina seria o unico apaixo-
nado I.,,

E a sua cabccinlia entre cachou d'ambar
e sol, estremecia ás Ímprcss3cg mms fortes,
como se naquellc momento todas as tempes-
tades de seu passado viessem estalar sobre
si, fragorosomente, sem nenhum soccorro I...

Mas beai depressa n sofírcelora rapariga
pe apre..ou pnra tomar o seu papel na
grandiosa pintomima fantástica que era,
naqueüa noite, o g:a:::lo numero da repre-
¦cniação de gaia.

Ivssc tnibalho fora escripto por Evell-
nn, no intuito de fazer reascender no con-
ceita publico as antigas tradições do "Circo
Woolfson".

liissemos — escri-ito por Kvclina, — por-
que é essa a impressão que eleixa todo o
entrecho da formidável c brilhante odysséaa que o espectador as?istiri deslumbrado,
ft qual, em essência, nada mais é úo queTinia sir1: fantástica de symbolismos drama-tirados, — reflexos frizantes c iriados datumultuosa tragédia passional que matam
no seio da formosa artista o coração davirgcnsinba ingênua c :rcnte.

K d.nlo o signal de convenção, principiaa segunda parte do espéctaculo cont aGKAXDR PANTOMIMA - A NYM-TUA .DESCONHECIDA EM 8 EI'1?0-DIOS FANTÁSTICOS.
PRIMEIRO EPISÓDIO

O SONHO 1)0 OASTELLÃO
De !oí?cs terras o castelião. ruminandotristes pensamentos dc amor, chega i ai-lombra campesina sobre que esbate o luarchoroío e prateado.
O pleadeiro do circ."», como por magia,sc. transforma cm plateaux verdejante, emcujos arredores as aves entoara Íij-T.nos áviela...
«-'ausado. o tastíUJo adormece. A duraterra sobre qne elle sc estendera de súbitose converte cai vasto coxim suspenso «o-bre nuvens.
Incensos se espalham no 3mbien.e mor-no. E quando talvez a alma merew-oria «locastellao pairava já em alturas muito aci-ma da terra que o seu corpo aquecia,rasga-se um canto de cio brilhante de luz,aurorai, c cem nymphas vaporosas nas ves-tes diaphanas. próprias de regiões dc luz,sobre o exliausto caminheiro desceram, e oenvolveram, entro cânticos seraphieos...Esta primeira scena do primeiro eplso-dio e -ama creação superior dc mais i çs-peclativa do espirito mais fantasioso ; pois«as allegorlas da mythologia, embora toca-das com o opuro abstracto dos artistas ;no-demos, nao seriam mais ricas dc impr"-visto c desh-r.ibranicnta ! O castelião, im-

ilesilluse.es de amor, fica invibratil aquelle-eslim de musicas c trovas I lí, então, daiplmlange estcllar que sciiulira nuvens < lua-res liara cmbalsaniar em lures a fronte dosonhador, destaca-se a PEQUENA NYM-I'll.\, — vaporosa como um ieleal, subtilcomo um pcrfuine. c desdobmnelo «obre o
joven adorinecielo o sen manto farfalhante
de gaze iliaphana, eleva á lua aa suas cn-deixas de amor !...

Do alto das nuvens brancas e erradiascânticos se ouvem,..
A pequena nympha apaixonada i Eve-lino, radeanto ua sua esplendida formo-•ura, vohiptuoííi na sua plástica eston-teante !...
Parece que aq.ie4l.-s trovns saidas da

garganta argentina da pequena nympha«balara a indifferença do castelião odor-mcçido, c já cllc, num estremeção de pie-dade ia recolher o beijo ele amor, á ela-rjelade balsamro. da lua quo espalhavatoda a campina, quando um sussurro es-tranho se ouve, o espaço se torna opa-co o rubro, e sobre aquelle quadro apo«theotico cie unn legião tle enviados do
Reino do foijo !

_Es*scs emissários fantansticos e aggres-»ivos, tomados de um cititno violentocontra a " Pequena Nympha" quei pen-dia para as afieições mundanas ela Terra,sc dividiam cm duas legiões: uma queprocurava arrebatar a filha elilecta elo paizdo Sonho eterno, e outra que preparavaa morte do cavalleiro já enamorado.
Mas "Pequena Nympha", que trazian alma o amor alcandorado elos grandesfflliaJxonados, podia agora coutar com aforça, invisível, mas positiva, dc Ctipidoc ele Vcnus, e por isso, numa evocação

da idolatro, consegue expulsar do recan-
to illiiiuinado da Terra, ctu que ella can-
tava o seu amor, todos os gênios máos
que n sitiavam e ao seu nicnestrel 1

A', ultima volata emittida pelei gargan-ta ideal da heróica nympha, os gêniosfogem ás rcRiõeJ barbaras ele seu reino,
e o cavalleiro parte, esquecido daquella
que o amara e defendera I

SEGUNDO EPISÓDIO
A atmospbera escalela, entre vapores ru.bros de incêndios I liouceis formidáveisabalam o ambiente I E' o Reino elo Fo-

go, onde os gênios imperam j A 6cenareproduz, com uma feiçãu «lc horrorosas
perspectivas, aquillo que a fantasia cruel
dos poetas trágicos tem creado para in-cutir na crença popular a existência dôinterno, — essa lenda que vem das gera-ções ignaras dq primeira infância domundo !

E' um espéctaculo que ainda nos não•oit ofíerecido até hoje pelas concepções
mau _ ou menos piturescas elas ecrebrações
lunáticas dos escriptores tetricos ou si-rastros I

A originalidade desta scena hnrrivel dofogo a entrelaçar duendes e fantasmas, oespectador a assistirá sorprezo, porqueseria impossivel crer, 4 falta da eviden.cio, na possibilidade de uma construecâo
scenica dc um cüeito tão maravilhoso IA . atmosphcra escaldante é o ambientecompatível com aquelle gênero de entes
privilegiados, cujo ilemento de existen-cia c o fogo que tudo abraza e destreie 1Os gênios ameaçam com a excommunhãoa Pequena Nympha, se ella, como lhesmanifestara desejos, fosse á Terra embusca de amores do Castelião solitário.Nunca mais dansaria nas regiões lima-res a Nympha qucriela I — afnrrrín-amos gemos. Essa sentença foi approvadatumultuosamente por todos os * 

genins;mas, de repente, como para animar osintentos th pequenina dilecta, a lua, noalto das chammas, sorriu zombetcirnmen-
te | A Peeiuena Nympha animou-se, e
partiu.

TERCEIRO EPISÓDIO
Antes que reentrasse na pantoniima, Eve-

Jtna qnedou-se, chorosa, contemplando, tal-vez, com os olhos de sua alma dorida,o sen passado de lagrimas... E' que, em-bora a sua attenção se «concentrasse emtoda a responsabilidade daquella noite tra-balhosa, seu coração guiava-a para o cama-rote do principe Henrique, que de lá dei-tnva-lhe olhares eloqüentes de saudade...Passado est* momento de quebrantamento,*Eve!tti,a entrava na acção da pantomina,que agora se desdobrava no mercado deIiaiisac.
Oue iria fazer ali a pequena Nympha?Buscara ella o ssu casellão, aquelle mes-mo que vinha do sonho alado do primeiroepisódio.

% ? •Emqu.mo oroseguia oo oícadelro a sc-

o mercado, onde se misturavam todas esraças, foi cercada pelos ciganos, que exta-sinram deante de sua belleza vaporosa, eseqüestrada em proveito da caravana vaga-bunda. Mas, de súbito, 6urgc o suspiradocastelião, que a defende e o arrebata. Re-veste-se de um apparato bellissimo estascena, dando aos olhos uma impressão dcmaravilhai * » *
Woolfson, ao cabo de pesquisas indiscre-te», emquanto Evclina trabalhava, desço-onu o medalhão que o príncipe offerecera

| sua fdha no começo do primeiro acto.asoia ja, portanto, o nome do seduetor dcEvelina.
Mais uma surpresa, porém, lhe estava re-servada: uma carta de 'Evelina, dirigida a
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Ascenção entre estrella,»
Sfunda parte fantástica da grande represen-tação dt gala. o director Woofson procuravana caixa do pavilhão indicias que o le-vassem a descobrir o myserio que envolviao exiíencw de sua filha.

Woolfson ignorara, com efieio, o nome<ío Somem qiie se apossara do coração desua filha; mas, naquella noite de gala, no-tira elle certas particularidades, que o le-varam a esperar que não passaria dali asolução do problema.E, nessa siipposiçáo. Woolfson inquiriaem silencio. Mais tarde veremos o resul-tado dessas pesquizas.
íjí í;í :!:

Rcportando-nos ao episódio fantástico, di-remos que a Pequena Nyniíha, percorrendo

uni jardraeiro, pela qual a esse profissional«n-nava a importância de vinte francos
para despesas de conservação e ornamen-taçao da sepultura dc seu filhinho. Ücsdcentão um ódio terrível contra o príncipebrotou no coração de Woolfson.

QUARTO EPISÓDIOKealiza-se o casamento do Castelião coma *ieqneiio Nympha. E' uma cerimonia es-tupenda de enscenação arrojadal Toda nJegiao de nymphas veiu íq-.-.elle acto so-íennc de nupeias de uma tilha da I,uacom um homem da Terra.Cherubins alados entoam bymnoa mara-vilhosos, _e, sob a benção da Lua, a Pe-
quena Nympha se escraviza ao castelião.

Realiza-se ahi a ultima dansa entre todos

os seres da região da Luz, e o espéctaculoe simplesmente grandioso!
QUINTO EPISÓDIO

Rins, por um mysterio que mais tardefoi desvendado com a patente perseguiçãodos gênios, para vingar a rebeldia da Pe-
quena Nympha, o seu esposo foi arreba-tado.por legiõt-i ciada*.

Pois bem I .li que lhe era vedado amarseu gentil paladino, Pequena Nympharesolve renegar o Reino das Trevas. Masos maioraes, empunhando os seus tridentes
e fazendo reboar coriscos c tempestades defogo. anieaaçam arrebatar a filha rebella-
da ao extremo do Império do fogo I— Não serei vencida, Gênios, porque•um poder contrario ao vosso me protegerá!

SEGUNDO ACTO
E Pequena «Nympha evoca a protecçãoda Deusa das Águas, para oppor o ele-menlo liquido ao iruco elemento I E quan-do a Nympha desejada murmura a intima

phrase de sua evocação, aquele ambientedc togo se altera, porque surgem, fendeii-do-o no meio, Ciijfeiíej e caehoeiras I
E'_çomo um poder contra outro poder lE a fantástica apparição dc lençóesti agua, dc cataratas e borbotões, scindindoa regwo rubra dos incêndios I

Os gênios avançam, tentando arrebatara filha renegada ; mas a Deusa das Águas
preside aquelle combate singular da agua
contra o fogo. c os gênios das crateras edos voleões sc vera forçados a ceder terre-no, desistido da posse da Pequena «Nympha!Os gênios vencidos, tentam ainda tuna ul-tinia investida, fazendo surgir lavas e lira-zidos do sou firme; mas a Deusa dasAruíis. firme a soberba no seu thorono dcaljnfarcs. provoca a inundação do solo !O picadeiro do "Ciico ll olfson transfor-ma-sc, então, num mar cncapelado ! li' aorgia da ngua I A Deusa, tomando nesseinstante supremo a .«'.ia jirotesida Pequena
Nympha, a assenta a stiu lad", entre gol-pliiiihos e sereia*-,, encanlando-a cm Anjolucilar, du Reino dn Agixts INáo é fácil descrever o effeito dcsltim-orador desta apotbeosc brilhante.

Sò os ollios podem julgar aquillo que á
penna ei quasi impoislvcl reproduzir IOuando a população daquelle pedaço daTerra press.nte a catastrojihe causada relainundação, toda ella fouc desordenada, va-lendo-sc de carruagens c barcos, em buscade terreno seguro ; mas estava escripto queaquelle acontecimento deixaria memória im-
perecível ! E por isso, todos os fugitivosvem naufragar no grande mar escapclado
que ali esta a rupir I

SEXTO EPISÓDIO
Pequena í.ympha, grata á Deusa dasÁguas, sc roi} aos pés da omnipotente, eentoa a barcaro'.a das graças...A todos circumda ura largo circulo de lu-zes!
Ao alto. milhões de astros scintlllam, lan-

çando a Terra a luz bemdita c festiva IE' o ultimo esforço ela fantasia artísticacas apoilieoses 1
A 'Deusa lança a benção á dilecta filhaagradecida, a quem vaticina largas cenq.iis-tas cm un; mundo novo !

SÉTIMO EPISÓDIO
E a filha dilecta, aureotada dc flores co-Iludas do fundo do oceano, ladeada por#eieias, e be-liinhas esv«içante«, atravessa aregia,) inundada, de pi, no seio dc umaconcha brilhante que carinhosamente se abriua meio para conduzir a mais formosa elas¦nymphas I

OITAVO EPISÓDIO
rc.uena Nympha teve a certeza, depois,

que o seu joven castelião, quando arrebata-do pelos gênios, outra pena não soífria
;"ao ,° castigo de haver encontrado umafilha do Remo Rubro, quando elle era ca-sado na Terra. Arrcbatando-o. os genioselo fogo naela mau faziam senão .profgcrainda Pequena Nympha contra o acto ira-pndico do cavalleiro adormecido.

E, assim, reconhecendo a Nympha dile*

etn as boas intenções dos maioraes de semantigo reinado, arrepemlt-se. toma horror á
Terra e resolve partir para a região ver-melha I

Mas a delicada e frágil protegida dosdeuses temia o castigo ele seus alados tu-toresl... Como livrar-se, então, de umavindicta qtte, certo, não seria revogada portieo invibratcis inimigos ?
Pensava e orava a Pequena Nympha...De súbito, um clarão dourado, irisado deprata, brilhou no alto I
Era uma grande estrella ouc refulgia ío«tre a cabecinha da deidado triste..— Estrella protectora I — implorou Pe-quena Nympha _ Ecva-me ao Reino Rubro,e protege-me contra u castigo dos Deuses IImmodiatanicntc. sem dar tempo a umasegunda invocação, a Oratitlc Estrella seabriu, envolveu a chorosa arrependida emseus raios scintillantes d" prata, c alçando-ri.u-a ao espaço pleno ele luz IE lá vao Pequena Nympha pira ns ai-turas em que brilham astros menos formosos

que cila 
Este episódio c dc uma "feérie" incompa-ravcl I

. A sua deslumbrante disposição dc cam-manto electricas d de uma arie incnmprclictisi-
vel. porque não nos oceorre como se teriaobtido um. eifeim de tamanha granelezallE Evelina, encarnam],) a pequena nvm-
pha, fazia a sua .ascenção aos ecos IULTIMO EPISÓDIO

. Os espectadores tremiam na grande pia-tea do "_i.,-<. Wolfson", deante da riquezaimprevista que. lhes impressionava a rotina I
* * K

. Abramos aqui um parenlhcsís, para chiei-tior os leitores sobre os nródromos ela ca-tastroplie horrorosa que so vae desenrolaruo final desla peça originaliísiina e grandio-5.1. Como «levem estar lembrados, o dire-clor Woolfson, pae de Evelina. descobrira,no camarim, dc sua filha, o retrato elo prin-cipc de, cuja dedicatória elle eomprchendc-ra ej grão de intimi lade oue existira entreos dois jovens. Henrique fora positivauien-te amante ele Evelina. Desses amores liou-vera um filho, que morrera, como provava

res applnudiam com phrenesl, do renrn-se ouviu uni clamor ensurdecedor de pena c piedade, um grito atroante de sòccorro 1... -"-
«rf'ir.quc l"*". d°-fl i>]*> collocadas pot
Evelina" 

t"lg'r* em clltío ° P"'<5 aí
E Eveiina, tjue até então wbla maie^tosa nas suas vestes vaporosas. entre paí.nins e bravos phrencticos, caia agora douma altura considerável, salpicada dl

horro're,|..",re Sri'°3 *rt»»So3 it
Foi um levante geral daquella verda.

A metralhador.-!

^.^rep.«íad^T^.c.:io^f,.'.?:"í° ..f.c;',,w'. n. OTÍ« do circo, n!S

*^
gr 

Libreto dnpecaespecial eom 3a gravuras, Pi-atri^i^o gr^t^^-Cinema Partalen,,, pelo Corre

a carta de Evclina ao conservador do cerni-teno.
. Era quanlo bastava a Wolfson saber, naratirar uma vingança da homem que. lhe raa.soara fundamente, o coração, enlutnndo-o ccavando-lhe a ruma financeira pela quedado grande cirr.i pomilar.
,_E Woolfson jurou vingar-se. Essa ocea-siao tao almeiada pelo resentido pae =•¦ lheotfcreceu, afinal! E nssim íoi:
.— Na ultima parle da nantomimn. te-ria de funcionar uma metralhadora, comcartuchos carregados apenas á pólvora secca.Para tigurar quo os itenics. decretando umataoue a Estrella Protecton «me garantiaa Fequena Nympha contra a vingança dosgênios «Io logo, conlra cl!a alvejassem balasmcendiarias, uo intuito de a abaterem- cabatida a Grande Estrella no seu poder' .->;-cn-.cional e brilho, envolvessem os g-nic*sguardiões o corpo da Pequena Nymnha,senuestrando.a a seu dominio. Ora 

'Woof-
fson teve uma idéa—metter na cultura dametralhadora dois cartuchos carregados dcb.las, c dirigir a mira d.) tiro contra o ca-maroto do Principe Henrique. O resulta-eic _ parecia-lhe — seria positivo, ó so-berano seria altingido, e. morrendo elle,vingado ficaria o pae apaixonado, sem nuclhe imputassem culpabilidade do caio, por-eieie todas as cpparcncias s.riam de umdi.r-Ai.tre casual.

Mas Woolfson, quando regulou a mirada mctrallíad.ra contra o camarote doInnsipc Kcal, náo se leml*ou de queentro o camarote e a caixa do circo,onde estava mstallada a metralhadora, fi-cava o espaço do picadeiro, ao aitn doqual evoluía Evelina envolvida pela cs-trella, e que seria fácil estar sua filhaa altura da linha de trajectoria justamen-tc quando a bala partisse do apparelhoele guerra. E, assim, em meio da fuzi-ana de tiros inócuos que de dentro par-.iam para a platca, e qtie os espectado-

haviam ouvido o clamor, e por isso pre-seguiam o seu trabalho. Isto deu \2_Tta que a, segunda bala posto por Wolíf™
,, .ío 

ÍC,lr a msí^l^o elect-íc,, ocei. 
™

nando um curto-circuito de que brotouum Incêndio pavoroso em todo'o circol7.A multidão fugia, desordenada!
o prar,.™1!.1.1.™0 

h°"lvel a "*-»• S-i'0*
Evelina é carregada moribunda oara apequeno hospital do circo, ondívem ve l"

nto". P<! Ca'' pcnali5!l<l0. °»S cho*

ra5^rail„í."f..Ínf0™am ^ Eveli'w <"«
a ?„w?í"a„no', p(;'lin<1. -™ra "Mr >à com
L'nsfee»Zseai"0.b.a,a' Cnlaí;"0> e Ml^a "*

Evelina, arquejante, estende amula ao seu ex-amante reallacrimosa:
-- Como te agradeço ver«te nesta hcvral... Ouve; no.,,0 flIWnh molr"en"™

fe'".,-..?;!11:-.1 ."?. .Cemitério dT £,]

t:ça so.

mão tr^
e murmura.

desejo ser sepultada a seu lado...1 '-»."..c que me larás a vontade, Hen-nque.
O Principe, entre lagrimas, lurn err-cutar a determinação da ür.da "eeuyér" .quando deiv.inba um beijo BoluçanW¦' ireiinc da querida artista, ells
ii

morreu.

l'iii:i multidão de boi'.!!)e'.:r-._"è"po'p'iihv
-Xííí ?. 'T.T-'?."" hospital, e arrebata

?t .-ivaltl. -e i'""'.1' P0"1..6 ° '«eendio
víllião. uepcndcnclas do grande pa.

O fumo c as chammas tudo ava^alaral
nue .,4o Zam-i o «ubstituir o sublime,q... ale ha poucos momentos unia oonu.laçap opplaudia cnthusiasmada P Pi

A eavallariça clicgam as labarè.l.- . IUs cav.ih.is de pura raça, presos .„.cabos do retensao, empreeani eiforící
Ijw! ?ara e?»i'"«»

,,3,',l!e .'•'» 1».» titanica, viu-
brados fantástica dc coreeis

Salvaram.se, emiim IO circo vae sc esboroando aos ataoMI
grande¦rcdondcl, e o (umo envolve aqnel-le local de arte c hcroisino I...¦ JJC5»pparçcera o grande c famoso circo,¦'¦ « popular que uma instituição:..,' 'lircetor Wolfíon ?"

;:n-a
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E
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Que nm tivera o lamentável ...nado agora um execrarei crimino--Un I vagava attonito, inconscienredor d.is ruiiiai dc seu templo d.phos e conquistas, como uma ai:nada...
•Jj jtj .'.

O ve"',. Woolfton estava louco'...b assim terminou a grande festa oiiisolcnr.nava o reergulmento da velha em.presa e que por força dos aconteciraen!«os, o povo paísou a rcíerir-sc-lhe assimi
„Tr _ O CIRCO DA MORTE

(jÁIJl hO CIRCO WOLFSON

FIM
io enviar IOO réis de selloVejam na penúltima pagina os annnncios dos tbeatros APOLLO, CARLOS^OMÊi^íiSÍI^^


