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DEFESA NACIONAL
O «lepulado Mario Hermes, digno

official do tExcrcito, que P^sa deve-
: «íim sempre, desde
cadeira ua Câmara,

que
ncss

1.'*¦£
:¥'

ms a profissão,

qtte oecupa uma

s« fvit. empenhado peta reorganização

tia defesa nacional, tornou á faina

de despertar a attenção dos poderes

prblicos para as tristes condições em

se acham o nosso Hxcrcito c a

Marinha. Ha tres dias falou o

deputado pela Bahia solire o nia«no

assumpto, concluindo por um pedido

.id";n formações, constante dc muitos

quesitos -sobre 05 serviços militares;

quesitos elos qtu.es se infere o estado

de desmantelo em que aqucllcs se. cn-

contraiu. São merecedores de applau-

sos os esforços do sr. Mario Ilcr-

mes. Assim sejam elles coroados de

exito, cuidando o governo c o Con-

gresso dc salvar as' duas grandes in-

stitilições militares da ruína sempre

progressiva cm que cilas se vêm ha

iuiiios"afíindando.
iNão é por falta de sacrificios, re-

conhece o digno deputado, que ellas

desceram a tão míseras circunustan-

cias. Dinheiro temol-o gasto a rodo,

mas sem tino e sem imethodo. A'

medida que ae têm enfraquecido as

nossas forças armadas, têm crescido

as verbas de despesa nos respectivos

orçamentos; lATcm disso, a politica-

gem as têm sobremodo desmoraliza-

.'o. Felizmente que 110 próprio seio

di«4 corporações militares, graças a of-

íiciaes dos mais distinetos, consagra-

dos de corpo calma á lida profissional,

ao nobre officio das armas, começou a

ru.cção salutar contra tão permeio-

sa praga. A reacção ha de vencer, c

afinal teremos expurgadas as forças

armadas dessa e outras chagas que

as deformam e as carcomem. E com

cs bons elementos pessoaes que con-

tamos tanto no 'Exercito como na

Marinha, realisadas as reformas que

íi: impõem, preenchidas as lacunas

e satisfeitas as necessidades que são

cmhecidas pelas denuncias constan-

.tmente levadas á tribuna das duas

câmaras e á imprensa, poderemos

organizar a nossa defesa de modo

oue. pelo menos, não nos deixe na

posição inferior em que nos achamos

cm nosso próprio continente.

Ninguém preveria a 15 de novem-

luo de 18S9, quando as forças arma-

das derrubaram as velhas institui-

ções que tinham por si a grande

maioria da nação, invocando, além de

outras razões, a desattenção com que

as .tratavam os governos de então, que

vinte c oito annos depois o Exercito

c a Marinha estariam reduzidos à

mísera situação em que a descrevem

.Ilustres officiaes dc todas as armas.

Dizem elles que estamos sem Exerci-

to e semi Marinha, pelo que só conta

a Republica para a sua defesa com

os sentimentos patrióticos da nação.

As interrogações do requerimento do

sr. Mario Hermes são artigos de uni

libello formidável contra os que tão

mal têm governado a Republica, so-

bretudo contra os que têm estado á

írente dos ministérios militares. Sc

não podemos condemnar 05 crimino-

sos, responsáveis pelo descalabro das

forças armadas, trabalhemos para

cirrigir o mal que elles fizeram; c

resgatem os politicos, também culpa-

dos, as suas faltas e malefícios con-

tra a pátria, cuja defesa sacrificaram,

desvelando-se por levantar as insti-

tnições militares do profundo abati-

. mento e decadência a que vieram

pttrnr.
¦A Câmara dos Deputados, atten-

dendo á gravidade da situação, con-

stituiu o anuo passado uma commis-

são de defesa nacional. Tome esta a

iniciativa «ias medidas imprescindíveis,

inadiáveis, pau que sejam votadas este

anno. Não ha assumpto da compe-

tencia do Congresso que mereça pri-
n.'asia ao das finanças c ao da defe-

sa nacional. Estão elles antes de to-

deis, convindo não esquecer, entre-

tanto, que a rfcíesa depende das con-

dições do Thesóuro. Alas um não

«.x.-lue o outro, e dos dois pôde 0

Congresso oecupar-se simultaneamcn-

te. Dem sabemos que os nossos re-

cursos não nos iierniittem grandes
en.prehendimentos mesmo cm .mate-

r.a ele detosa, mas esta absolutamente
pão piide subsistir nas condições dc

abandono cm que -se acha. Se não

podemos fazer tudo que ella recla-
nta, façam-os alguma coisa, o rnaxi-
mo ao nosso alcance. Os Estados
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A canui
Para a carne bovina posto buje em con-

sumo nesta capital, foram affixados Pelos
marchantes, 110 entreposto do S. Diogo, os
preços de $.60 a $300. devendo ser co-
brado no publico o máximo dc $700.

Carneiro, i$5oo e i$8oo; porco, iÇ-*oo e
i$_oo o vitella, $400 a $700.

O Atoleiro

OS GINEMATOGRAPHOS
Causaram espanto ás pessoas leigas

cm hyyi-eiie as declarações feitas pelo
dr. Plácido Barbosa, a respeito da

debatida questão da hyçjicn-c dos ei-
ncmatogrojphos.

Os cincmalographos estavam na
berlinda; unia commissão nomeada

pela Saude Publica -para csiudal-os
descobriu nelles o que se poderia
imaginar âe pcor. Não tinham ar

bastante para prover á necessidade

physiologica de quem lá permaneces-
se; possuíam wna attnosphcra satu-
roda dc substancias venenosas, que
absorvidas determinariam moles ami-
todos nos mortacs admiradores da
Bcrtini e do Bigodin-ho; e mais, cm

quantidade ameaçadora, o que? mi-

a-obios da tuberculose. E immcdiata-
mente os doutores concluíam que se

precisava acabar com semelhante
ameaça pesando sobre a vida da po-
pulaçã-o carioca, c -o intendente Cclu-

lio dos Santos, também doutor, apre-
sentou a_ Conselho -um projeeto ba-

scado nos resultados da autorizada
ct-nümissão sanitária, e rcgiilamen-
tando as condições hygicnicas dos ci-
nanas.

Suecede, porém, agora, que uma

pessoa que merece todo o credito
conuo hygiemsta, -o dr. Plácido Dar-
bosa, di: que o proclamado relatório
c apenas um parto monstruoso, que
suas conclusões não merecem o me-
nor credito, embora reconhecida a
honestidade de quem o elaborou. O
meio empregado pelos pesquisadores
fora avaliar o ar confinado c um
meio falso e errôneo; o tal veneno
disseminado n-o ar c uma hypothese
admittida por numerosos homens de
seiencia, mas ainda longe de consen-
t-ir em ume deducçãó pratica tirada
de sua presença; os taes germens da
lisica deveriam provir da presença
Occidental de algum tuberculoso pro-
ximo aos pesquisadores! Finalmente
a condemnação dos ventiladores, e vs
meios propostos para substihtíl-ós,
são o que se pódc imaginar dc mais
estapafúrdio.

E' realmente difficil julgar as pe-
ripecias de um semelhante processo
cm que Hyppocrates af firma certezas
esmagadoras que Galeno vem desdi-
ar tres dias depois.- Não nos surpre-
hendamos, porém: a Hygicne tam-
bem c um vasto c debatido capitulo
da Medicina.

Os meios politicos <-• financeiros fo-

ram hontem surprehcndidos com, a pu_-
bliçação, no Jornal do Commcrcio, da

noticia duma conferência realizada na

véspera entre o Presidente da Repu-

blica c o banqueiro f"ancez Sr. Bouil-

laux Lafont.
Visitando o Chefe do Estado,^ o

Sr. Lafont expôz-lhe diversas questões
interessando directamente o grupo fi-

nanceiro de que é aqui representante, e

submcttidas á decisão governamental.
Scrvindo-se, porém, da opporttmidade,

pediu a attenção do Presidente da Rc-

publica para os capitães francezes e

allifados trazidos para o Brasil, "os

quaes, em conseqüência do funding
vindo" ajuntar-se á guerra, soffrcram

grave depreciação"-
•Dos quatrocentos milhões de libras

de capitães extrangeiros, empregadas
no píiz —1 assignalou ainda o Sr.

Lafont — cerca de metade é represen-
tada por capitães francezes, sendo que
trezentos e cincoenta milhões de 11.

bras pertencem aos alliados (france-
zes, inglezes, belgas, italianos c por-
tuguezes), os quaes soífrcrami uma
depreciação de mais dc cento e seten-
ta milhões de libras.

E o Sr. Lafont, no seu colloquío
com o Sr. Wencesláo, concluiu que,
levando em conta os vinte niilhões
de libras representando os juros, não
recebidos cm espécie, de 1914 a I9'7i
chega-se a um prejuízo actual de cen-
to e noventa niilhões de libras (cerca
dc tres milhões e oitocentos mil con-
tos) que fazem grande falta aos ai-
liados, em um momento em que, pelas
necessidades do cambio c augin,ento_de
sua força de resistência financeira,
seus governos tratam com a America
do Norte operações financeiras, cau-

cionando titulos sul-americanos fome-
cidos bencvolamentc pelos seus pro-
iprietarios para esse fim.

Por ultimo, o verboso interlocutor
do Presidente da Republica, como que
dando á conversa um remate dramático,
ajuntoú que, cm vista dc nossa constou-
ie prcoecitpação de conservar á balança
escrupulosamcnte eguai entre os dois

campos bclligerantcs, estava persuadi-
do dà importância das considerações

que havia exposto.
Ha, em todo esse episódio, duas Ja-

ces, que é preciso distinguir: uma é

a do interesse do Si- Lafont pelas

questões ligadas á sorte, do grupo fo-

nanceiro de que c aqui o representan-
te; a outra, a do seu interesse, pro-

friamente de ordem geral, com rela-

ção aos compromissos do Brasil para
com os seus credores alliados-

No primeiro caso, explica-se a sua

acção junto do chefe do Estado, ainda

que sc sabendo que o Sr. Lafont piei-
teia uma inqualificável indem.iiznção
de oitenta mil contos -pela rescisão do

contracto da rede bahiana; mas no

segundo caso não se compreliende
não se calcula, não sc justifica a atti-

tude graciosa, extra-official, impcrli

rente desse banqueiro.
Em 'nome dc quem, com que intui-

to sob que pretexto arrogou-se elle

bloqueio inglez. 'Se os alliados reco-

nliecem a necessidade imperiosa do

bloqueio, incsmo com a somma colos-

sal dc prejuízos que acarreta aos neti-

tros, como admittir que, tendo elles

cieado uma verdadeira excepção na

vida econômica de todos os povos,

deixem, entretanto, de. tolerar, na

casa alheia, as excepções que afie-

ctam regras não respeitadas, ou sen-

sivelmente modificadas, nos seus pro-

prios paizes?
'Mas não são, nos alliados, apenas

as dc natureza propriamente militar

as influencias depreciativas da nossa

vidai econômica; também as ha dc

ordem administrativa, e muito mais

typicas. Entre estas, póde-se citar o

caso do Governo Francez querer

agora comprar um stock de café bra-

sÜciro, depositado, na França, com o

rebate de 13 francos no seu custo

real por sacca. Este facto, que miii-

tos attribuem também á especulação

de intermediários francezes, que que-

rem revender, com lucro, o prodücto

ao seu Governo, roubando, assim, a

própria França, demonstra á eviden-

cia a qualidade do patriotismo de

almoeda com que perante a America

do Sul, se ornam alguns Lafonts em-

pazinados dc importância.

O Governo do Brasil precisa tirar

desse episódio uma lição de experien-

cia e não intimidar-se, nem, ceder. No

fundo, o Sr. Lafont s'en fiche da piej-

ra. O que elle certamente quer 'é

crear no paiz uma atmosphera de ap-

pretensões, que lhe permitta tirar o

máximo de vantagens e nem sempre

de vantagens licitas, nos contractos

que estão sendo revistos pelo Ministe-

rio da Viação, em obediência á lei de

orçamento vigente.

Resta, agora, um p°'ito do incidem-

te: o dà publicação da conferência do

Sr. Lafont, por meio duma noticia dc

Jornal do Commercio Sente-se que

muito mais importante que a coilfc'

rencia era para o Sr. Lafont a sua «li-

vttlgação. Assim, o Jornal, ligado pc-

vivos interesses a esse ban-

de vehiculo para c

sub-secretario do Itamaraty não se tc-

nha sabido conduzir na vida. A sua car-

reira assignala-sc por uma série de

coisas feias, em que invariavelmente a

audácia anda ás voltas com a falta de

escrúpulos.
Foi essa má conilucta que reduziu o

sr, Enéas is proporções d'.igora. Nessas

condições, a continuação do s;u gover-
no seria mai* uma ignomínia para
aquelle infeliz Estado.

NOTICIAS DA GUERRA
V *_— ,

A CARNIFICINA DE VERDUN
Ao Ministério do Exterior communi-

cou a Legação em Londres que o go-
verno inglez resolvera mandar põr cm
liberdade o prisioneiro tle guerra Leo-
poldo Küeneckè. Havia suspeitas de que
o sr. Keunecke fosse subdito austríaco
ou allemão. Tratando-se, porém, de um
brasileiro nato, o nosso governo, por
intermédio da Legação do Brasil em
Londres, interveiu directamente junto ao
Fercign Office no sentido de que fosse
o inesnío solto. 0 sr. Keunecke é na-
tural do Estado «!«• Santa Catharina, í

A. batalha recomeça còm extrema,
violência

onde nasceu na cidade ele Blumenau.
¦f *> ."g?-<^*Cr-

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyceti de Artes e Officios.

m » m > ¦*¦ í
No Senado, hoje, haverá sessão se-

creta ao meio dia. Serão discutidos nella
os últimos pareceres da commissão de
Constituição e Diplomacia.

O ministro do Interior pediu ao seu
collega da Agricultura providencias,'
afim de que fique á disposição de seu
ministério a faixa de terreno de 14 me-
tros de frente, na área •comprehendida
entre o terreno já cedido e o edificio
daquelle ministério, por se tornar ne-
cessaria para a futura edificação de
novo pavilhão para a .Faculdade dc Me-
dicina desta capital.

m Esteve hontem em conferência com o
nrinÍ6tro da Agricultura o dr. Souza
Dantas, sub-secretario das Relações lEx-
teriores, que se fez acompanhar do
secretario de legação, sr. Quilhobel.

A PALAVRA OFFICIAL
A guerra coutada por

elles mesmos
'ALLEMANHA — Berlim, 19. — O

quartel general communica em data de
18 de tmaio:

"Os combates a granadas de mao a
sudoeste de Lens, continuam.

iRepellimos hoje de manhã mais tres
ataques dos francezes contra a altura
304. Durante a retirada, atravez do
campo descobertto, o inimigo soffreu
graves perdas. Desta vez a investida foi
eirçprehendida por uma fresca divisão
africana, composta de soldados brancos
c de côr.

Fracos contingentes inimigos que pro-
curavam avançar' a sudoeste do Reich-
sackerkopf foram repellidos.

Na frente de leste abatemos um aero-

plano russo nas proximidades de Kras-
chin."

L' lidos resolveram fortalecer-sc mi-
iitarmoitte, augmentando seu Exercito
c ideseti volvendo sua Marinha- Acom-

paithando os trágicos acontecimentos
<le que o inunda é theatro ha perto
dc dois anneas, os dirigentes ela ?jon-
de Republica cogitam, «ia cvcntua'ida-

ele de pretenções ambiciosas que vi-

sem a America para compensações t

reparações. Mas contam elles com

bs demais nações do continente para
salvaguarda e defesa t)-'*'?. O lirasil

não pòele figurar ;omo quantidade
negativa no calei;! 1 das forcas des-

tinadas a lazer respeitada a Ameri-
ci. Eis mais uma razà >. c esta DO-

derosissinia, para r ^organizarmos as
nossas instituições militares, «lc la*i

s-.rtc que o Urasil pessa digna c offi-

O sr. Borges de Medeiros volta em-

fim á presidência do Rio Grande do

Sul. Já não é sem tempo. Se o general
Salvador Pinheiro não serve para diri-

gir nem qualquer das mais insignifican

tes e desmoralizadas unidades da Ke*

deraçáo, muito menos está nas condi-

ções dc governar um Estado como o

Rio Grande elo Sul.
E' um facto que o sr. Borges não é

positivamente o homem de que necessita

o Rio Grande. Mas, afinal de contas, é

sempre um homem que sabe ler, e que

raciocina, do seu estreitto ponto de

vista é verdade, mas raciocina, sobre os

negócios da administração c da politica.

O general Salvador é a negação do

raciocinio, isso, e só os comkmnaveis

interesses da politicagem do seu falle-

cido irmão poderiam tornal-o algum dia

o vice-presidente do Rio Grande.

O sr: Borges de Medeiros reverte ao

poder num momento cm que o seu Esta-

do tem tudo a esperar de uma boa ad-

uiinistração.A sua industria, o seu com-

mercio e a sua agricultura florescem a

ollios vistos, formando uma extraordina-

ria ri'juci:a. Qualquer estimulo do go-

verno os collocará, dentro dc pouco

tempo, em posição invejável.
O Rio Ciando tem tido até agora a

vantagem de se desenvolver por força

da iniciativa particular c livre das di-

vidas externas, que hoje em dia consti-

tiicm o precalço mais difficil para a si-

lu.-u.ao financeira do paiz.
Que prodigios não operará um Estaao

nessas condições, cluio dc recursos,

desde que lenha ú sua frente um gover-
no de verdade?

o diroito de fazer ao próprio Presi-

dente da Republica observações acer-

ci da situação financeira do Brasil

c das emergências em que se cucou-

tram capitães das nações alliadas

aqui appücados, e dos quaes o Sr.

Lafont não « o representante nem o

procurador?

los mais

qtieiro, serviu

alarma-
Medite bem o Presidente da Repu-

blica em todas estas circunstancias c

observe como o que lhe estão prepa-

rando é um atoleiro, muito mais im-

mundo, muito mais perigoso que o

do dique da Ilha das Cobras, a que

o seu Governo ligou o nome, empor-

calhando-o-

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

fi7, rua Primeiro de Março, 67

Presidente, João Ribeiro de Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-

bosa.
Banco de Depósitos e Desconto.).

Faz todas a.' operações bancarias.

Por acto de liontem, do ministro da
Marinha, foram exonerados o capitão
de corveta Joaquim Ribeiro Sobrinho,
de ajudante do Arsenal de Marinha des-
ta capital; e o capitão-tenente medico
dr. Bonifácio da Cunha Figueiredo, de
auxiliar de clinica do Sanalorio Naval
de Nova Friburgo.

A BATALHA
DE VERDUN

Recomeça a luta com
grande yioleucia

Conferenciaram hontem com o sr.
Carlos «Maximiliano, ministro do Inte-
rior, os drs. Juliano Moreira, director
do Hospicio Nacional de Alienados, c
Carlos Seidl, director geral da Saude
Publico.

«BO — II
Continua ainda a vender-se, por pre-

ços ap alcance de todas.as bolsas, os
excellentes ternos de casimirá, da Casa
Torre, Eiffcl — rua do Ouvidor, 97
e ,09.—3 m* «¦««¦»«•¦

O dr. Pinheiro Júnior, uni dos_ e:
iliJa;o5 no governo do Espirito íanto,
na ultima eleição, parte hoje para Vi-
¦ctori.i. S. cx, i-sttvc hontem nesta rc-
dação, em visita dc despedida.

Assistindo.
comniissão -

Senado, o
levo ocrasiãe

que appareci
velada no

hontem, á reunião da
crificadora de poderes do
?r. Siqueira do Mtnozcs

> dc examinar a ?.c'.;i cm
;. o seu nome cnnio tendo
eandidato irineu Machado,

cazmeute
compete
americ"

ocett
na

'ar
poli íca

',.'.'.' que lhe

internacional

Gil VIDAL

conforme a reportagem que publicámos.
O smador sergipano declarou que, 110

dia das eleições, estava ns Bahia o que
,i sua firma íõra grosseiramente falsi-
ficada, Houve um momento ele grande
sensação, deante do qual, o sr. Ahdon

Büptiitá, relator do pleito, ficou estar-

iccielo. Em meio do silencio que se
espalhou 'ta saia, todos olharam par.
o sr. Irineu, que fungava aoT (_ 11 1 • Io sr. Irncti, que tungava ro lado d1 épicas a Noticias fcrgr^rsiírs

O banqueiro francez, cvidentem.cn.

te, tomava um caminho sinuoso para

chegar a um fim determinado; e este

acha-se con.prehendido na allusão

tendenciosa á constante prcoecupação

ct.c Governo do Brasil de conservar

? balança escrupulosamcnte egual en-

tre os dois campos bclligerantcs que

jogam neste imomonto a sorte da Lu-

repa. Tal prcoecupação, no entender

do -Sr. Lafont, é motivo bastante

para que o Governo fique persuadido

do importância das considerações que

elle e.xpo.'. ao 'Presidente da Re-

publica.
Em linguagem clara, isso quer di-

zer o seguinte: ou o Brasil quebra a

sua neutralidade em face do coiuli-

cto europeu, ou arrisca-se a não po-

der regularizar os seus negócios com

os grupos .financeiros alliados.

A attitude do Sr. Lafont não re-

presenta, é verdade, uma manifesta-

cão official; mas tem a apparencia

de uma insinuação preliminar.

Do ponto Je vista dos interesses

propriamente financeiros dos «''«lha-

dos, póde-se dizer que são os fran-

cezes os menos em condições de allu-

dir *ás singularidades dos seus nego-

cios no Brasil, pois é notório que

muitos desses negócios só se íizer.-.n

devido ao empenho dos intermedia-

rins, seduzidos pela largueza das

o.mmissões. ou pela perspectiva de

rescisões aladroadas, como a do 0:1-
'.tato ,io dique da ilha das Cobras.

j Ainda agora. .1 indemnização dc 01-

1 tenta mil contos, pretendida para a

! r«sei-ão do contra.o da rede bahia-

na, é uma prova de que certos nego-

cios francezes entre nós, quando co-

meçam a ser mãos pira .1 França, já

o foram de sobra para o Brasil...

Do ponto de vista diplomático,

muito menos se comprchendein as

..Ilusões maliciosas do Sr. Lafont.

Qual o facto oti a circumstancia em

\'.rtuele tle que deveria o Governo

Brasil quebrar os compromissos

Os vestuários para creanças, da

Torre Eiffcl, desafiam toda a compe-

tencia, pela excellente qualidade de

seus'tecidos, elegância e perfeito aca-

bamento.
nir *•*¦> 'Tr*' o ra -..-*¦—>

O Batalhão Naval, andou hontem a

passeio pela cidade. Por toda a parte

onde passava, deixava uma bella im-

pressão aquelle grupo de homens bem

uniformizados, marchando com preci-

são ao som de magnifica banda dc

musica. Apreciando a marcha garbosa

dos fuzileiros, custa-se .1 crer no estado

da corporação a que pertencem. Com

effeito, é lastimável o que se passa em

nossa marinha, devido á situação de

verdadeira penúria cm que a atiraram

os excessos do governo de mme. Nair.

Para tudo falta dinheiro. Os mari-

nheiros, por exemplo, recebiam cada

semestre, fornecimentos novos, unifor-

mes, calçado, etc, que foram reduzidos

quasi a metade do que cr.ain.

Com isto soffre a disciplina, diminue

o prestigio des officiacs que nem po-

dem censurar um marinheiro pouco

asseiado, por saberem' que a falta de

asseio é devida á escassez dos unifor-

mes. A miséria na marinha chegou a

tal ponto que, numa das ultimas via-

gens do Benjamin um official, cujo

nome uão queremos declarar, teve de

comprai', c pagar de seu próprio bolso,

a estopa que servia para limpar os ca-

nbões de bordo. Outros como este,

officiaes briosos, que têm o sentimento

da dignidade de sua classe, passam por

situações mais ou menos idênticas a

essa: para não cit-ar mais casos, rela-

taremos o dc um segundo-tenente que
deu a. um marinheiro ferido meios de

comprar algodão para seus curativos,

potíuic não havia algodão na enferma-

ria do navio, que era, se nos

a memória, o Barroso.

& 3° escripturario do Thesóuro Na-
cional, bacharel Alberto Paz, foi no-

: ;eadb para o logar de agente aduanei-
rò,' em commissão, cm Cabijá, no Alto
.".crc; e o ,.° escripturario da Alfândega
de Manâos, Rubem Raposo Nina, para
idêntico logar cm Villa Bella, no mes-
1110 território.

A' delegacia do Thesóuro Nacional
em Londres, a Directoria da Despesa
Publica concedeu hontem o credito dc
3.51)8.:j87$.630, ouro. equivalente a £
404.818,1.1,1. ao cambio dc 27, por con-
ta da Caixa Especial dc Portos, para
pagamento dos juros e respectivas com-
missões dos empréstimos externos para
as obras do porto elo Rio dc Janeiro e
Recife, correspondente ao 2" semestre
do anno findo.

A 'DMIN!Str.<çao do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
t revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações calho-
iic.11 editadas cm Portugal.

AUSTRIA — Vienna, 19. — O esta-
do-maior do exercito communica cm
data de 18 de maio:

"Continuam os combates de artilhe-
ria ao longo de toda a frente italiana,
Augnientaram dc intensidade, chegando
a grande violência, temporariamente, em
alguns sectores, principalmente na ca-

beca de ponte do Gorizia, sobre km,
nas iproximidades de Flitsch. bem como
em vários pontos da fronteira ela Ca-
rinthia e nas Dolomitas.

No planalto de Doberdo estendemos
mais a nossa nova linha por meio de
explosões de minas. O inimigo dirigiu
o fogo de demolição de sua ártilheria
contra a posição, atacando-a «eni segui-

da; foi, porém, ropcllido cm combates
a granadas de mão pclo regimento de

infanteria n, 43« _
Ataques nocturnos contra Hexcn-

gels (?) e as alturas ao norte de Fien-
berg (?) foram repellidos.

Varias esquadras de aero e hy-dropla-
nos bombardearam hontem e ante-hon
tem á noite as estações e outros estabe-
lecimentos de Veneza, Mestre, Cormons,
Cividàle, Udinc, Pcrlacardin (?) e ire-

viso. Foi observado por toda a parte
bom resultado, principalmente em Ueli-
nc, onde 30 canhões de defesa aérea

cnlretiveram vivíssimo, porém, mfruti-
fero fogo contra os nossos apparelhos.

1'ícnna 19. — O almirantado com-

munica em data dc *5 de maio (atra-
zado):"Na tarde de 13 do corrente, uma es-

quadra d« hydroplanos austro-hiuigaros
bombardeou, com exito, os estabeleci-
mentos militares de Valona e da una

Saseno. Os apparelhos regressaram 111-

columes, apezar do violento fogo conlra

elles dirigido pela ártilheria «nimiga.

INGLATERRA. — Londres, 18._ --

A quarta batalha de Verdun esta detini-

tivamente terminada, resultando nao tc-

rtm os allemães tomado nenhum ler-

reno de que não tivessem estado dc

posse antes da batalha. Os jornaes pro-

germanos e peritos militares na buissa

e outros paizes neutros, pela P""icira
vez, desde que principiou a batalha üe

Verdun, reconhecem o fracasso allemão.
Isto é muito significativo. O in-

t.-rcsse principal na frente occidcntal
agora é saber sc os allemães atacarão
a linha britannica. O bem conhecido
correspondente miütar do .".oi.do» 1>-

ii-.c-; diz que nós "ão podemos estar se-

i-uros dc epie o segundo acto do drama

não terá agora mais logar.pois que o:

allemães não moveram um unico homem

das 40 divisões que elles tem na frente

Varias noticias

A AUemanha eonside*»
ra terminado o

incidente
com os Estados Unidos

Paris, 19 — (A. H.) — Depois de

vários dias dc relativa calma, a batalha

de Verdun rocomeça e recrudesce.

A esperança que os allemães alimen-

tavam de contornar Verdun a oeste do

Mosa e alcançar um estrondoso sueces-

so no redueto de Avocourt e na colli-

na 304, foi cruelmente frustrada, apezar

dos sacrifícios e perdas extraordinárias

dos assaltantes. As linhas •franeczas

permanecem intactas, a despeito do cm-

dado com quo o inimigo preparou a in-

vestida.
Depois de um bombardeio de 18 ho-

ras, extremamente violento, os regimen-

tos allemães desenvolveram o ataque

numa frente de dois kilonictros. Então

os canhões c as metralhadoras trance-

zes oppuzerani-lhes uma barreira de

¦ferro e fogo. Os allemães hesitaram,

tentaram um novo esforço, mas foram

obrigados a recuar deixando grande nu-

mero de mortos e feridos num exten-

são de duzentos metros. Por fim, con-

seguiram progredir algumas dezenas de

metros, antes de sc verem na necessi-

dade dc arripiar caminho, sob um ver-

dadeiro furacão de 'fogo e ferro.

Este novo o grave fracasso demons-

tra que, apezar da sua notável tenaci-

dade, os allemães estão impossibilita-

dos de franquear a muralha constitui-
da pelos heróicos defensores de Ver-
dun.

Os ataques realizados em seguida

pelas nossas .tropas terminaram com

pleno suecesso pela tomada de trinchei-
ras, após a eliminação dos oecupantes,
e pela conquista de um fortim que o

inimigo preparara poderosamente para
a defesa, mas que não pode resistir.

Paris, 19 — (A. H.) — (Official)
— Ao norte do Aisne e ao sul de Nou-
vron, dispersámos um destacamento
inimigo que tentava approximar-se das
nossas trincheiras.

Na margem esquerda do Mosa, após
uni violento bombardeio, os allemães
atacaram fortemente as nossas posi-
ções no bosque de Avocourt e na coli-
na 304, mas os nossos tiros dc barra-

gem c o fogo das metralhadoras, for-

çaram-nos a retirar, depois de lhes te-
rem infligido elevadíssimas perdas, se-
guiielo parece,

A acção da ártilheria em todo o sc-
ctor continua violentíssima,

Ka margem direita, bombardeio in-
tcrniittcnte, que se tem intensificado cm
Les Eparges, entre Raucourt e Hau-
roncourt.

Washington, .19 (A. H.) — Informa-
ções confidenciacs recebidas de Ilerlim
annunciam que a Allenianha considera
terminada a sua controvérsia com 09
Estados-Unidos; achando-sc por isso re-
solvida a não responder á ultima nota
«lo presidente Wilson.

Londres, 19 — (A. Ii.) — (Official)'
As tropas da Austrália e da Nova Ze-
landia. que operam no Kgypto. derrota-
ram o inimigo em Bayud e Mageibra,

O acampamento de Bayud foi total-
mente destruído.

O inimigo deixou em poder dos ata-
cantes grande epiantidade de munições.

Havre, 19 — (A. H.) — Communi-
cado do estado-maior do exercitei bel-

ga: 
"Depois ele um violento bombar-

deio de morteiros e caiimios dc todos
os calibres, um destacamento allemão
atacou vigorosamente um doe noseo»

postos na margem esquerda dn Yser e
ao norte de Steenstraete. Os nossos ti-
ros de barragem e o íogu da infante-,
ria inutilisaram por completo a tenta-
tiva inimiga".

Londres. 19 — (A- A.) — Infor-
mani dc Copeulinguc que o Bcrlings-
ke-Tidcnde" publica um telegramma
recebido da Suécia, aiinunçiamlo que
nas proximidades elo porto de 1'ulster-
bo uma formidável explosão destruiu

um torpedeiro allemão que cruzava
aiiucllas paragens, salvando-se apenas
uni homem da sua tripulação. _

Suppõe-se que o torpedeiro a lcmao

tenha sido destruido por um submari-
no inimigo.

Londres. 19 - (A- A.) - Sa,)C-s0
aqui que as forças inglczas puzeram
em fuga o inimigo em llayuel c Ma-

geibra, destruindo o acampamento de
Bayud e fazendo numerosos pnsionei-
ros.

Loiiefreí, 19 — (A. HO — A "^'et-N

minster Gazette" consagra um inter-
essante artigo á grandeza da 1'rnnça.
salientando o papel primordial que cs a

nação representa na frente oçculcntal.
O artigo termina por estas palavras:

"Os inglezes devem 110 theatro oc-

cidcntal da guerra conformar-se com os

planos e necessidades da sua n.iiaela.
devem ser pacientes, quando essas ne-

cessidades exijam paciência, agir quan-
do seja. precisa a acçuo c .icccitar ne

bom grado os seus conselhos e obser-
vações, como partindo de mestres p?-
ritos na arte da guerra. 

"

feas & Respingos,
1

britannica, a despeito da necessidade de 1 Londres, 19 — ('A. A.) — Noticias
homens em Verdun. vindas da França, dizem que os alie

O íacto. fundamental da posiçai- estra- infanteria 
france

tegica oçculcntal e que o saído tluctuan-
algumas 15 divisões que os alie-1

em

iido

A Academia Brasileira dc

decidida a trabalhar, diz . um vespertino ;

vae organizar o prnjccto de um diecionario

dc braslleirismos,
"A organização tle um projeeto", eis o

primeiro dnai/eirlíim* P-ira o projectado
diecionario.

Ha ur.ja
xm\ soneto
támbèm).

Por isso,

coísa que é sempre pcor que |
: — num emenda (dois sonetos,

! te de ,- -
I mães têm enviado nesta direcção

* procura de uma indfccisão, c insuffi
¦ ciente para a guerra na presente pha-'

O theatro italiano da guerra tem

a scena dos únicos acontecimentos em

Tcr-s está I grande escala na Europa. Os austríacos
1 lem estado accumulando tropas em

Trentino durante algumas semanas e no

dia 15 de maio lançaram uma violenta

offensiva ás posições italianas entre o
rio Adige e o rio Astico, isto é, no
lado oriental das montanhas cujas sa-
liencias sc estendem sobre as planícies
da Lombardia. Como os allemães, na

primeira phase ela luta em Verdun, os
austriacos obtiveram um suecesso inicial

za, apoiada pela ártilheria dc grosso ca-
libre, foram obrigados a recuar cm uma
frente de dois kilometros na reeino do
Avocourt.

Nova York, 19 - (A. A) - Asse-

gura-sc aqui que o coronel Lyncli, de.

nacionalidade norte-americana, implica-

do na tentativa de revolução irlaneleza,
foi condcninado á morte. O presidente
Wilson solicitou do governo inglez o

adiamento da execução da sentença.

Paris, 10 — (A. II.) - O cseol da

intelectualidade americana mandou nu-

primir cenu-nas de milhares de exein-

plare. dc uma mensagem que será elis-

Iribuida em toda a .exlcnsao da linlia

de frenle franceza o que constituo uma

magnifica homenagem de sympa.ma e

admiração 
"pelo soldado francez, pelo

soldado da Humanidade".
Num dos seus tópicos, diz a nicnsa-

da

PORTUGAL
O projeeto de revisão

constitucional

Lisboa, io — (A. -H.) — A maioria
Ia commissão da Câmara dos Deputa-

gem . ," ¦ \ coragem e a energia de que
tão abundantes provas servem para ele-

fender e illuinínar a causa ela Liberdade
da EguaMadc e da Fraternidade, tno

cara ao coração de todos ns republica.
nos. Prosternamo-nos reverentes ante

vós todos vivos e mortos, c proclama-
mos as vossas façanhas dignas de vive-

rem para sempre ua memória dos v.s-

sos semelhantes I"

19 — (A. A.) —.Os jor-
publicam hoje. vários tele-
Genebra, dizendo que a si-

Allenianlia é cada vez

não íaiiia

O TEMPO
O. cio qtif hontem anunbccc.i encoberto.

tornou-s? Ii...;ii i Mr V. A i.^nj-cranir^
Tari; 1 Us 2;*\; a .,-i'*,_).

líOXTKM
¦'itinliio

P«:«%-.«1 90" '. A'VISTJ

#o!':e iI#o*ndr*s« • • • • ! ' ¦ *-* ''••!
• Paris  Í70t. *--

lado do I de
o da sua neutralidade? Até agorn, não

o' haveria nada que justificasse um
t!e -cto dc tamanha loucura. Ao contra-

rio. as diíficnldades da n.).s?a situa-

ção econômica, ele- que a crise ítnan-

ccira com o fracasso dos próprios

nesocios alliados é um

(presentes, ailegando que ¦- nrma,

] freto, «ra falsa, mus que a escamotea-
1 cão uão deittava de ser uma prova da

! li:.biiidi.dc «!o phosphoro que o sus',en-

Pllouv.. quan''sorrisse 
- houve quem w^6os •***""' '» ú um ,vI!cX0

Ue indignasse, recomeçando a comr.i=são! n.e.liato, proveem sobretudo dos cm-
'a 

ouvir a icitura do canlH--"- —- l-k-¦¦-«¦* creados r«o nosso conin.ercio,

Licitam» •* "''"tro., pclo

1111-

O presidente da Republica recebeu '
hontem no Palácio do Governo apenas ]
a vis;'.:'- do sr. Lauro MSUer, minislro I
elo Interior, que cónfercilciôu sobre as- |
sumptos da sita pasta.

A's 2 horas da tarde, s. cx., acom-

panhado «Io ministro da Guerra, chefe 
',

ele seu estado-maior coronel Tasso Era-
goõo e ajudante de ordens capitão Car-,
los Eiras, capitão-tenente Alvim Pessoa 1
c tenente Pedro Cavalcanti, deixou o'
palácio, dirigindo-se para a Central do ¦
Brasil, c.id'.' tomou o comboio c»pcc'al
fjuc o conduziu á estação do Realengo, _
afim de assistir á cerimonia da incor- I
poração dos nossos ahimnos da Escola
Militar.

S. cx, regressou a palácio ás 5 Iioras
da tarde.

O primeiro navio cjtsc se faça de via-

gem ao IV.r.i ha de l var ;i seu bordo

o sr. Eniilio dc Castro Martins, secre-
tario ela Fazenda do sr. Enéas Martins.
O valente ajudante da sr. Enéas vciu

ao Rio a -pretexto de acompanhar pessoa
da sua familia. Xão sc ignora, porém,1

que o verdadeiro motivo da sua viagem
íoi a acquisiçlfo de adhesõcs políticas
á reeleição do sr. Enéas.

li' claro «pie o sr. Castro não levará

com certeza boas noticias ao seu ami-

go c chefe de depredações administra-
tivas.

Esse projeeto de reeleição do sr.
Enéas é uma das coisas mais- escanJa-
losas deste paiz. Como se poderá admit-
tir que elle seja reeleito, quando os seus
extraordinários feitos o tornaram passí-
v. 1 até de deposição e*cadeia?

O coronel Benjamin Barroso, mimo
menos pernicioso do que o si*. Enéos,
não conseguiu a reirlcição no governo
cearense. Por que, com esse exemplo, o
-r. Enéas uão se resigna ti ter a mesma
sorie?

Xtugrem '.ciii__a culpa de lue o cx-

os Piii£ro' evitam sempre civ.cn-

dal-o.i, Áando n revisão cocliüa ; o que

aqui cm casa nuas vezes accnlc.e...
Um verso quebrado é sempre preferível

a um verso remendado ; mas quando, além

de qv.ebr.-Jo cllc perde o sentido c o bom

senso, é inevitável a corrigenda, quando
nada, para evitar as trepações deis amigos

íntimos d'* autor.
Tudo isso vem .1 propósito de um verso

do soneto Asas ao Brasil, hontem aqui

perpetrado : em vez de
¦-1'oP.io-thc aos hombros mil asas de par.no"
leia-se: B

"Fóndo-lhe-aoshombros mit asas de panno.
Xinguem perderá com isso, n não ser

o leitor qae perderá o tempo sc se deci-

dir a reltr o soneto com a respectiva

emenda.

^ fizeram recuar as linhas avançadas dos que tem de dar parecer solire o
italianas em unia frente de umas 10 mi- projeeto de revisão constitucional, en-
iíias. «Xeste paiz alpino, porém, 10 mi-. tende que o momento não é opportuno
lhas'significam muito ou pouco terreno, para se proceder a esse trabalho,

segundo 05 caminhos que contém. Os

Sabes ? Caso-me pira o mez.
Oh ! Parabéns I
Obrigado. 1. tú, quando tc decides
Eu ? nunca '. Xão acho geito.

_ Horror ao matrimônio ?
Não... Falta de sorte; tenho íc-i-

lido vario* namoros, mas vejo-me se::i'..rc

r.a situaçãn *!e relógio municipal. .
Como ?

-- Xinguem n:e «i.i corda.

de «IcspCjii da

riaeos estão lutando pela posse de
dois caminhos, Se o resultado da luta
tornar-se semelhante ao de Verdun, os
alliados terão toda razão de ficar satis-
feitos. . .

No theatro asiático a nova disposição
dos exércitos turcos, tendo por base o
accumulo de supprimentos na estrada de 1
ferro en, Angora, está agora^ completa ,-
e unia poderosa oilenãiva íoi .i.iiaad -

contra o centro russo.
Como praticamente acontece com to-

dus .'es offensivas, algum suecesso ini-
ciai foi alcançado, porém os_ russos im-
niediatamcnte trouxeram reforços, pon-  ..,, .,
uo termo ao avanço turco. A Rússia publicam, recebido dc Paris c o qualela
tem podido, além de fazer frente aos j conta da entrevista concedida aos jor-
ires prineipaes exércitos turcos, dirigir] naes dali. pelo velho republicano (Ir.

ainda uma outra columna invasora na | «Magalhães Lima, relativam-nn
direcção de Bagdad. A nova columna
está a 50 milhes nas minas de Ninive,
onde a mais importante linha de com-
municações turca, a estrada dc ferro
de Bagdad, alcança o Tigre.

A próxima semana deverá trazer
acontecimentos de interesse no campo
asiático,

Lisboa, 19 — (A. A.) — Depois da
recepção que deu hontem, á noite, no
palácio de Belém, o sr. Bernardino Ma-
chado, presidente da Republica, houve
brilhante banquete em lionra aos minis-
tros das nações alliadas, ao qual assis-
tiram os altos funceionariòs da Republi-

varias pessoas da representação
nas sciencias e nas

artes.

Lisboa, 10 — (A. A.) — Os jornaes
desta manhã, coinmcntam, com enthu-
siasticos applausos, o telegramma que

entr.T
Ia ele Portugal na guerra ao lado «los
alliados.

I.ov.d rcs,
naes daqui,
grammas de
luacão interna Ha
mais critica relativamente a crescem.e
escassez ele viveres.

Essa situação altingiu a um
verdadeiramente alarmante em toda
região elo Rlieno.

estado

A GUERRA NAVAL |

ela

A GUERRA NO AR

roí re^••í:¦'''J,1 ¦¦•r*1
7" jiretoria criminal.

— Pobre Justiça ! Além dc cega, sem

domicilio I El mais una indigente pata a

cidade, já tão cheia delles !

int-Timcc SuC os <-c':'orcs fabricantes
•Ie doutores a ;j*.*Soo.> a duzia, andam is

voltas com a policia.
A firi-.a já contratou tres advogados

para dcfendcl-a, mas nenhum desse preço.
 ;.;' q.,c o ciso é para doetors in 'ete'

e uão ifocrorj ii: La-xrenee. explicou o Raul.

Londra
Os nosso
em grane
cm treze comba
dore.i allemães.

Um apparelho
cair' verticalmen
destruído,

T lí E /. K COMIÍATKSI
«•«.VI'!..-! AV11AD0UES
rNGLRZES B ALLK.
MÃES

19 — (A. H.I (.Official) —
aviadores estiveram hontem

Lisboa, 19 — ÍA. A.) — A da'a
do regresso ao Rio de Janeiro, elo dr
Alberto de Oliveira, cônsul geral d.
Portugal no Brasil, íoi marcada paja o
dia 23 do corrente.

Lisboa. 19 - (A- A.) - Os jor-
naes publicaram hoje o decreto legisla-
tivo, regulando o alistamento de medi-
cos civis uo serviço da marinha dc

guerra.

atividade, empeiihando-se . são

Lisboa, 19 — (A.
liontem do território
últimos descendentes
tingidos pelo recente;

A.) _ Saíram
da Republica os
do allemães, a!-

decreto dn cxpul-

tr.reo- coin os avia-

inimigo toi visto a
\ Cré-Sv que ficou

Brandão, pro-
5 do morro de

. Santo Antônio, pediu que declarássemos não

\ ser elle propjietr.no* elos barracões de=pc-

! j.ígos homem.
I 1) seti barracão íoi o primeiro a ser des-

i pejado e isso ha bastantes dias."
i .I-tíq-jdra tj juiu competente mimutcn-

| <yo '.'»• prigridüdc do .iespejo.

Cyrano Sc O.

Pc um vespertino : "O sr.

jrnctnrio da barracão

Londres, io — (A. A.1 — Lm avia-
dor italiano bombardeou os estabeleci-
mentos militares austriacos de Trieste,
cattsando-lhes grandes estragos.

Roma, 10 — ÍA. A.) — Os austria-
cos têm realizado novos "raids' aéreos
sobre as cidades italianas, não se limi-
t.-indo ii. cidades que ficam nas proxi-
midades da linha de frente e onde pódc
haver tropas de reserva e depósitos dc
munições. Os aeroplanos austriacos
voaram novamente sobro Veneza c 1 rc-
viso, não tendo, porém, conseguido lan-

çar nenhuma bomba, devido á tenaz

perseguição que lh«s oppuzeram os
aviadores italianos.

As populações, no entanto, estão a'c-
* morizado.s.

Todos os jornae
elogiar a acção do
cumprir rigorosamente
pcional, sem que as' 1
sem commetthlo, e-nun c natural cm ca
sos idênticos, a menor vioi-ncu ou ar

bitra riedade.

são accordes cu
overno que vem de

,'ssa Ki excc-
autoridades tiees-

taüa Áustria

No Occidente

Os allemães conquis-
tam uma posição

Londres, 19 (A. H.i — (Óificial) -
O inimigo capturou, depois de um vio*
lento bombardeio, uma cratera na coi-
lina ele Vimy.

Repellimos próximo de Wicltjc uma
for.e patrulha allemã que tentava a':i-
car de surpresa um dos nossos postos
avançados.

A ártilheria esteve muito activa tir
torno de Anglea e S.iint üioi.

A violenta offensiva
austríaco",

Londres. 19 'A. A.) — T; 'í;::

eb Roma, dando o _ reduto dai

operações italo-austriacss, dizem
 "arioi

Jos

¦¦'." -:;.tf'i»

El-Arish bombar-
deada '

Londres, ig - (A. II.) Oficial) -

Os navios de guerra injilezes bombar-

dearam El-Arish, próximo da fronteira

da Palestina, destruindo, segundo pa-
rece, um forte.

A esquadra foi auxiliada no bom .ar-

deio por uma esquadrilha de acrop.,!-

nos.  __

TcÃlf ANHÃ DA RUSStÃ
Petrogrado, 19 (A. H.).- (.Offkiaf)

— Todas as tentativas inimigas contra

as nossas trincheiras nas regiões de

Olyka, Novalelisinicc c Poulkarn, 1

suéste de Riga; foram repcllidas.
O communicado do estado-maior do

exercito do Caucaso annuncia que s^

travaram pequenos combates entre a»

guardas avançadas russas c o.; turcos

na direcção de Diabekir,

Londres, 19 (A. A.) - Tclegnmma*
dc Pctrogrado dizem que o.s allemaea

fizeram varias tentativas para atacat

a.- posições dos russos em Riga, UyM

c Novo-Alcksincc, sendo porem recuas-

srdos «mi todos .sses pontos, cem gran-
des perel.i-.

ac.maii
iltimas
que' os
pontos-.*• na

le
do

e-S.

austríacos continuam em
da linha de frente, espi_
região do Tyrol, a fazer viotcn.a 01 '¦-

sivn, servindo-se de grandes tu
infanteria. que ¦'lio p.-.slas em cst

baioneta, depois do lançam, nto c

pes-os jactos di- .enzes asph>'_:;i" •'-';

Os italianos, porépi, que ja =- •'*-'. m

senhores dos mais modernos apparelao»
contra os gazes asphyxiantcs, cess.-.tn «1

ÍP-6o, fazendo silenciei, ..giiariianJo_ s

vinda da infanteria c iissim que..tes;
os austríacos perto d.13 trmchcita-
.'hroir cerrado foííO oo.n o 77 c r • 1

a« baterias dc mctraliiadorns. Em -. *

gttida a isso o quando já os atacantes

procuram aterreirisados abrtg-ir-s-' • i
«i-*."i unhas, a infanteria i'al'ana sae ra

pcrseguiçil-O, !o .iuiuiigo, atoau-in-li-.'
Igrande» perdas.
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ONEIVA
(Perfil do nalural)

O escriptorio tio 'Neiva. era a ulti-
«ia mesa, á esquerda, junto do lava-
3jo,-. ao fundo da confeitaria Castcl-
iões. O bohcmio consíderava-se pro-
prietario daqtieltc bem <ie raiz (por-
que o 'pé era um tronco) c ao en-
•trar, dc -manhati, sc o encontrava oc-
çupado por algum- freguez adventj-
cio (que os assíduos respeitavam os
direitos do homem — jus constietu-
dinariiis) estacava, teso, firmado á
licngala, dc imandibulas aperradas, os
üllios «bispando «scuas e, esttioendo
uma' cólera ceva, quc lhe denmdava
as feições, crispando-lhc a face cm
íremitos, mirava d'aito o assaltante.
Éiubito, vibrando a bengala, rodava
mos calcanhares, r.ctiraiido-sc encolhi-
do como animal acuado, c ia postar-
se á porta, encostado a, um dos ali-
sares, ''contendo os figados" para
íiíto, fazer um,escândalo, prejudicial á
firma. Certa vez sitrprehendi-o cin
tacs. furores. Ao vcr-:n.e fitou-me os
olhos árdegos, agarrou-sc-mc á ia-
ipolía do casaco e, de cabeça a finco,
em-,altitude dc marrar, disse-me ru-
gindo:

Pensas, talvez, que cslon aqui,
coiiío o. corvo do soneto, 4 beira do
rio humana philosophando sobre a
vida? Enganas-te. «listou, mas é trin-
cando, por liypolilicsc, os bófes áquel-
li besta anonyma que tomou dc as-
salto a minha micsa. 'Espero que o
discolo emborque- a cachaça c saia
ípor ahi, aos bordos, até esbarrondar-
se na primeira esquina. 'Lá eslá!
Trcsunda á província como um ves-
tido amarello. Tirou o chapéu e cs-
çárápcllou-so frenético. Isto é um
ipaiz á garte, nação hors liijnc. O pri-
T.ieii'o transeunte que passa á tua
¦poria, com as tripas em panças, bate
e, sem cerimonia, . tira um papel do
bolso c vae entrando. Chama-se a
isto "a hospitalidade brasileira". Fal-
tt tle decoro é que «é. Isto c lá gente!
ifê é assim desde 1500, entende você?
destlc 1500. Um povo que se deixa
descobrir sem protesto não tem ver-
gonlia' na cara. E que fizeram os
iacs guerreiros de Tüpan quando
Cabra! pisou a terra de Vera Cruz?
iB;tiulearam-3c com os soldados c ou-
viram nt.issa de cocaras. 'Rolas!
A's subilas, ¦a oliiar, que cliispava
fúria, aguçou-se em eur-iosidade ver-
rutilante. Agadanltou-nic ò braço c,
iiiç!inuiido-sc confideiicialmciite, sus-
stirtou-iivt- maravilhado:

Olha ali! Quem é? e acenou dé
queixo, iiidieando-me tuna rapariga
loura qtte se insinuava ágil, collean-
do na multidão,, como uma flor que
desce ao som das águas, volteando
entre pedras. Conheces? Tem linha...
repara. E o andar é de parisiense.
E recitou com emphase:

Jdüui 1'insou est une blmulc..*-
•Vou-llie nas agitas, 'Appareceatar-

de. E foi-se. Encalhou pouco adiante
junto á pança dc uma espécie dc
Gàrgantua e, abrindo largamente os
braços, exclamou: — Bons olhos...!
E assim se resolviam as colcras do
homem.

Todas as manhans, ás dez c meia,
mais ou menos, elle apparccia no
Castcllõcs, ainda estremunhado, com
uni maço dc jornaes -debaixo do bra-
ço c, cmqyanto 'lini dos caixeiros,
eiicarregadoi da ''secretaria" di'[m-
«ha na mesa o tinteiro, unia caixa de
ipapel Diplomata, outra irs cartões de
visita o utn blocls commereial, cllc
tomara tun Xítrez ao balcão, cm pa-
üçs.tra com- o gordo Carlos, sócio da
casa, comnrctrtaiido escândalos da
véspera. "Dias. 

passados, fogueiras
mortas.... quem os recorda revolve
cinzas." E, cabiSbaixo, tnazorro, diri-
gin-se para a mesa, o seu "ínundiis",
Iiigarrcandoi gps-mas, 

"iporque tinha
séculos dc resacas,

BILHETES DE MINAS

Approxima-se a 
'época

das grandes quei-
madas

Minas Novas, maio dc 1916. ~ Approxi-
¦lia-se a época das grandes queimadas pelos
senões. Agosto c, por exccllencia, o tuoz
dos incêndios florestaes entre nós.

Veém-sc mattas c campos sofregamerite
di^orados pelas cliarainas que a inclcmcncia
humana ateara, alastrando-se pela floresta
em fora, legoaa c legoas, durante, is vezes,
um estia inteiro.

fí' ttm quadro doloroso que noa offerece
o serlão todos os annos. O que eram ra-
niagcns c verduras, seiva c frescura, uiu-
deu-sc cm negro montão dc cinzas.

Soceatu-sc 03 numa 11 cia cs, some*sc o ta-
_,'.:<ellar da passarada altgrc e tudo, poríiiu, emudece na Ictlialidado- deite sudario
dc infinitas tristezas. :-

Dos escombros levantam-se bandos da ci-
garras, unico animal qut sobrevive c que
ptuece enviado pela Natureza para lamentar
a floresta desapparecida, * entoando o seu
ci.lo de saudosa despedida. . E' a única
\qz quc perturba n paz'desses cornos devas-
todos pelo fogo.

A queimada toma o solo maninho, c dalii
o irátisformareui-se em desertos tantos e
t-.ntos paramos rlsouhos que abrigaram,
ov.tr'ora, carinhosamente! o próprio bVaço
quc os dovastou.

Entre nós o mez de agosto c.todo uma
agonia da Natureza. Tudo esbrazer, tudo
fumega...

Rara «i a voz «pie sc ergue em prol da
floresta, c ainda, nsjim oe.pordc na iudit-
fircni,i, como, aliás, suecciie com tudo no
Brasil. -¦¦ - ¦ - ¦

Km vão se ha de crtibelecer unia pro-
lecção efficaz ao reino vegetal—nesta-tetra,
onde a mão avassalladora do homem volta
todos os annos, empunhando' o machado on o
facho- iuccnUiario, para destruil-o c aurii-
quílabo.

Urge, pois, que nos cdlnquemos á vau-
guarda da resistência contra o impatriotis*
mo dns máos lavradores.

O homem precisa,. ai!t"5 de Ilido, amar
multo o seu torrão natal c encliergar nelle
um como prolongamento da sua própria per-
sanalidtidc que reagirá, quando, oíicndiila. ou
assaltada*

CerquomoS dc prolocçãa c de carinho, o
nosso berço comniiiin. Não se queima, as-
sim,, impunemente! o solo que amanhã abri-
rá cm verdejantes searas que são, ao mesmo
tempo, a nossa riqueza c o nosso pão quo-
F.üano.

Prolejainos, portanto, as arvores; seja-
nes-llies amigos e não nos esqueçamos nua-
ci do que cilas vivem "dando sombra e con-
solo an.e quc padecem". — João n.\ Roça.

% DO SENADO
0 QUE HOUVE NA DE
INSTRUCÇÃÒ PUBLICA

Presentes os srs, Luiz Vianna, Soa-
res dos Santos e José Murtinho, reuniu-
se hontem esta comniissão. Verificada
a renuncia do seu antigo presidente, o
sr. Alfredo Ellis, foi escolhido parasubstilitil-o o sr. Luiz Vianna.

Nada- mais havendo a tratar, encer-
rou-se a reunião.

Para a primeira communhão
Roupas para meninos, sortimento completo e variado na
A TORRE EIFFEL.

97, OUVIDOR, 99 .,

COMO VAE GOYAZ
O senador Bulhões denun-

cia-o fora da Consti-
tuicão

beirnias, a caoi, dos avqengòs-plimia-
rios, até a da cliampagnada. da „v,cs-
péra, com mulheres". Os. caixeiros,
que o estimavam, quando oVihíiríu-
dinado sobre a na-ichida, "forravam
os pé< de silencio"; - •

'!.''.1!«: começava pela Ici.urtfiiaTòr-
ri'-ponduncia,. separando as canas
jiclos assumptos: as de interesse pe-
ctiniario á direita; as de amor á cs-
(jucrdn, as "'subsidiárias" debaixo do
tinteiro, Se encontrava alguma alio-
jiy-:i'.u, com injurias, esbravejava:

O' lama! Leiam esla .miséria! e
sacudia o papel. .E ainda falam con-
tra o analpliabelismo. A ignorância
é innoccncia, So o autor desta im-
nitindicie não houvesse freqüentado
escolas seria, com certeza, uni pae de
¦familia honesto, eleitor c guarda na-
cional brioso. lEiisiuaram-no a ler e
;t escrever, aqui o- tem de tocaia no
íinonymalti, enlàincando a honra
alheia com as letras \\o alpliabeto.

'Rasgava niLvosaniíiitc a caria c,
chamando um elos caixeiros, cutre-
KPva-lhc vis pedaços, exigindo que os
lançasse no wnter eloset. Isto é pús,estás ouvindo? pús de caracter. Cui-
tl-tdo! «Ensaboava tis mãe>s e pedia ou-
tro Xercz para purificar a alma. En-
tão arregaçava as mangas do casaco,
sentava-se á mesa c punha-se a cs-
crever.

Primeiro o expediente: cartas a
banqueiros, a industriaes, a .políticos
para o «movinicnto da caixa, depois o"er.itikon", 

que era .1 correspouden-
cia amorosa-; bilhetes a médicos rc-
ccmmentlatidu eu termos pobres, na
maioria crianças, ou a aucloridadcs
policiacs intercedendo por -presos,
for fim o "trabalho honrado" psrji<j jornal da tardo.

Cuccedia, ás vozes, apparecorcm
imporiunos, cuj;i presença o irritava
nte- ao desespero.

'I' it' testemunha de uma scena em
que figurou um typo escanifrado de
mclcnas românticas, Irajado de modo
<jt'.e par.eoia o inancquim-reclamo dc
tim tinlureiro: borzeguihs amarellos,
calças pretas, esvaindo c-tn intilizes
do ferrugem» collete cor dc vinho c
vestúlt havana 'muito rapado, eom a
gola enfariuliada de- caspa.

'Entrou desconfiado e, pisando -tir-
do, aproximou-se da mesa, timido,
parando á distancia, á espera de- op-
portuniilade para apresentar-se.

d Meiv.i, lobrigando-o d'esguclha,
remexcu-se na cadeira, rugindo como
uni leão interrompido na ceva e, su-
bit... atirando a peuna, aprumou a
cabeça, mirando «i typo através ilo
finçc-ncs applicadii coni... utn face ó
motu. E inquiriu hostil:

Que ha1 v, antes clc qualquer rc-
spusta. exclatnoti arremessando o bus-
to:—Qiier falar conimigo? Xão estou
cm casa. Aiulicncia publica. s«'« dai
quatro ás cinco, lí, !evantando-sc itt-
dignado, poz-so t: andar como felino
e:u jatila: I'',' demais! E trabalhe-
sc! Parando, cptão, encarado no iu-
truso. irrompeu: — Diga-me: o ca-
valheiro é capaz de barafustar por
uma officina a dentro para atalhar i
sapateiro (juc remonta um calçado, o
carpinteiro .jue acepilha uma taboa
ot: o ferreiro qui: bate uma ferra.iu-
r;>? E' capaz I? Duvido! porque
qualquer de í.ies homens o poria pe!a
poria fora a poma pés. 'Entretanto
planta-se aqui diante d,- mim, ma-
RT".::saii!Ío-me vtiipidamcnte quando
jrr.iiüo gênio e trato dos meus itt-

desde as das cs- -r ~ -^!"1;l llfi.0.'

roupas cm .frangalhos." O Neiv.t
exiiininou-o dos pes á cabeça e, com
severidade:

E porque não se suicida? Quem
não tem energia é trambolho. Malc-
se. Fome... -E eu?

Ah! o senhor, suspirou o typo
sacudindo a cabeça com desalento, o
senhor sabe lá que é fome!

-Não sei... E é justamente por
isto que me considero o maior dos
desgraçados. Tenho uma dyspcpsia
quc me arrasta. Sabe você quantos
vcrmoufhs internacionaes^ já tomei
hoje para abrir o apetite? seis,...
sendo dois com bilter; pois estou em
estado dc commungar: nem café aiu-
da .:11c eiilrou na boca. E você (piei-
xa-sc. Levante as mãos para os cens!

'Remexeu nos bolsos do collete e,
tirando uns nickcis, deu-os ao ho-
mom. Tome lá. E stuna-se. Vá a um
frege c empanturre-se. Mas olhe —
c agarrou-o por um braço. Nunca
mais me interrompa em horas de
trabalho, está ouvindo?

Vá com Deus. E tornou á mesa.
Subito, levantando a cabeça, per-
giuilou:O' Carlos! O Rocha ainda não-
apparcceu?

MABIXHA E GUERRA
Presentes os srs. Lauro Sodré, índio

do Brasil, Siqueira dc Menezes e M. de
Almeida, reuniu-se esta commissão, sob
a presidência do sr. Pires Ferreira.
Foram lidos e assignados os seguintes
pareceres do sr. M. de Almeida:

_—contrario ao projecto que reorga-
niza o corpo dc engenheiros machinistas
uavaes;

—contrario ao que manda dar baixa
aos navios da esquadra c auxiliares con-
siderados ihserviveis;

—favorável ao requerimento de dd.
Maria c Am-cliana do Oliveira, irmãs
do_ alferes Antônio Wanderley de Oli-
veira, fallecido em Canudos, pedindo a
reversão da pensão a que têm direito;—favorável ao requerimento dc Ma-noel José de Almeida Carvalho, vete-
rono da guerra do Paraguaj-, pedindoc;uc lhe sejam concedidos os favore
lei 11. 1..S67, dc 15 de attosto de ípor.

íJsles pareceres serão lidos na sessão
dc hoje.
COXSTECÜKJAO K »IM_0}£A.eiA

Sob a presidência do sr. M. dc Al-
meida, presentes os srs. Alencar Gui-
inarães e José Euzebio, esta comniissão
trocou idéas na salinlia do. caüé. Ficou
combinado quu se relatasse-, mandando
entrar em discussão, o projecto do Sc-
nado que autoriza o Brasil" a adherir á
Convenção Internacional; de Berlim, de
B908, c que se considerava o Bl-asil como
nação dc i" classe entre- as que figu-
ram no Blireau Internacional para pro-toeção de obras literárias e anisticas.
h.sta proposição da Câmara eslá no seio
da comniissão de Finanças, que ainda
nada disse a respeito.

TIXAJiTAS
Presidência do sr. Victorino Montyi'

ro, presentes os srs.: Leopoldo de- Bu-'
lliííes, Alfredo lillis, Guanabara, Fran-1
cisco Sá, lírico Coelho, João Lyra e i
Htieno d. Paiva.

A chegada do ,sr. Leopoldo de Ru-
lhões, que hontem mesino compareceu
ao Senado, fez-nos voltar a attenção,
novamente, para o longinquo .Estado dc
Goyaz. S. ex. regressou satisfeito com
a reorganização dos -seus elementos
partidários, mas, profundamente im-
pressionado com a mina financeira da-
quella terra abandonada o explorada-
por uma politicagem feroz. O sr. llii-
lhões reuniu a sua convenção no diti.
29 de abfil, organizou chapa para a
Assembléa Estadual, cujas eleições se
realizarão cm setembro, c -escolheu,
com os seus amigos, o candidato á pre-sidencia do Esiado, que é o coronel
Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim.ex-senador federal, c que já governouGoyaz.

Referindo-se ás finanças goyanas, o
relator da Receita Geral da Kepubliea;
c ex-ministro da Fazenda teve pala-vras dc sérias apprchensõcs pelo ilesti-
110 da sua terra. O regimen normal ali
i o "déficit", quc absoree-, elle só, 16-
das as rendas (lo exercicio «isente.. O
funecionalismo publico da capital eslá-

_l__ atrazado em um e o do interior, em'
dois annos. O goveruicho dos srs.
Caiado e Jubé conseguiu da Assembléa
uma autorização legislativa para emit-
tir títulos aos portadores até 400:000$.
Os titules são fabricados am». na Casa
da Moeda, mas o goverhiclio tinha
pressa e poz logo em circulação cento
a tantos contos com uns impressos ve-
lhos que possuía. Púde-se; poisr..diyei'
que, embora, a autorização seja dc 40»,o Rovehiq cniiltirá Coo contos.

Estes titulos, 'no valor de 50$, loôS.
e 200$, têm a .promessa solenne. de se-
rem resgatados quando o Thesoiiro, 'eí-
tadüal estiver cm condições. E" a' tal
desculpa dàquelle caloteiro refinado,
quc aí firmava sempre nós seus' credS- i
res:

— Devo, não tieg-o. Pagarei qttanío.
puder...

A magistratura « a policia estadunes
não recebem taes títulos, que- foram
logo baDtisados com O pomposo appel-
lido de " rufinas", em ihotnenágcíii ao
estadista Rufino Jubé, quc os emiitiu
quando polo seu governo. Para fneili-
tar o credito, o fisco recebe as " rufi-

FÍBauças dõ Alagoaft
Dois deputados federaes por Alagoas, em

entrevistai;quc concederam â Noite, -fizeram
referencias á situação financeira, do lista-
ií-» e ao iiiodo por qtíc.estavam .S(yida pagos
ci "coupons" .da divida externa. O. gover-
tii.ílor de Alagoas, tendo conhecimento des-
s-s declarações, .dirigiu «seguinte- telegram-
1:1.1 ao deputado' Costa Kego:

''Telcgraninias dali! dizem que os depu-
tidos liuzcbio de Andrade e Alírcdo dc
Maya, entrevistados,, üffinnaram quc o
ncu governo tem 'realizado o pagamento dos"coupons" da divida externa com diuliei-
ro retirado do antigo Uaneo do Kstado.

V',1 absolutamente falsa tal affinnativa.
Keorganí^itdo o referido Banco, sob o

NO SEflADO
0 subsidio ficou justffiGado
Cm resumo, a sessão dc hontem, no

velho solar dos digiwfários.da Rcpu-
blica, justificou bem o subsidio corre-
spondeute á diária de Sotfooo, com o
imposto..,

Suas exeellcncias trabalharam, o que
é uma nota de destaque naquella pa-
cata assembléia habituada a<> cavaco,
ao cochilo e á pasmaceira.

A' hora regimental, o sr. Urbano
declarou aberta a sessão, presentes- 56
senadores. O sr. iMctello leu a acla da
sessão anterior, quc foi 'approvada sem
observações. O sr. Pedro Borges deu
conta do expediente, que constou, ape-
nas, de um telegrammã da mesa da
Assembléa Legislativa do Matto Gros-
so, communicando a sua installação.

O sr. Bernardo 'Monteiro .pediu e ob-
leve substituto para o sr. Arthur Lc-
mos, na commissão de Poderes. Foi
designado o sr. Francisco Sá.

O sr. M. de Almeida fez considera-
ções sobre o péssimo serviço tclegra-
phie-o no Maranhão e eonimenlou o rc-
querimento que o deputado Mario Her-

, mes apresentou á Câmara, cujo resu-.-.¦pnr.eia das sociedades anonymas, apresen- nvo jamog em oulr;l locaIi
1O sr. Miguel de Carvalho requerei!

e -obteve um voto de pezar na acta pelo
fallccimento do padre dr. Julio Maria.

Na Faculdade de Medicina

teu um saldo de 140 contos a favor do
l''-Iado, emquanto ijiic o servido de empresti-
ií:c externo, até o dia du publicação da mi*
t'1-a mensagem ao Conflreüào estadual, havia
ernsumido a quantia de 458 contos. Hoje,
K; ha mais o deposito dc Co contos, destina-
ros- ao irxsino fim» o que faz com aue o
piüducto total do serviço da divida externa,
por mim realizado, seja dc 516 contos.
' Quando assumi o governo, à divida flu*
ctuante do Estado era.de 1.57.1 contos, es-
finda agora reduzida, a 1.044 contos c pa.
gt.c todos os cüiuproiniasos internos, c com
o funecionalismo, durante os exercícios de
i.J'5" e loifi.
.Desafio, que .haja quem tenha contas a
nceber dõ" Thesouro . do Estado, durante
•íUufellus dois cxcrcicioí:. ?ar.daçõcs.
ji''sta .Içcialy, govcniaJor."

flu-

if.„„, , ,,., í„ • 1 "as" c"i pagamento dc imposto e nas
miliií. ,™?°S 

° aSF,Sn»do* os se-|rclula3 de terras. A mesma Assembléagui«cs pareceres: . I autorizou o executivo
emendado "° "-•¦"¦¦-" C'01"""0 ¦" ¦ ^'rü|'a' mi Aíric:l'

cie 1015. Pouca gente

ccntrtiu- na
., " Europa, na África, na Ásia, na Occa-Kayiiiunili; do Miranda ! nia, ,0u mesmo no resto da America,

um euípcesüttio do 3o.ooo-:oooSooo".— ü nosso Jubé, proseguiu o sr. Bu-
lliües, sorrindo maliciosunieiilo c envo-
lantlo o se-.i clássico cigarro goiano cm
pulha, ficou satisfeitíssimo, la, emfim,
contratar operações de credito uo cs-

sobro o famigerado credito de reis«6.341 :i)fi6$5.o.o para a H. F, Contrai
do Brasil. E.sta somma colossal, einpuivrada assim aos traniholliões, sem umaexplicação que a esclareça, era para ser-approvada na noile dc 31 de dezembro

aro,

Miserável! Está cosendo a mona
por alli. Não ha remédio senão de-
mitlil-o.

_ Coelho M'V.I.'TO.
Do romance Puno fattta.

— • m 1 —
COMPANHIA DE SEGUROS VA-

REGISTAS. — Rua .Primeiro de Mar-
co n. 37.

Para a Trindade
0 "Barroso" 

parte
hoje

O cruzador Barroso, sob o comniando
elo capitão de mar e guerra José Liba-
nio Laiiienha Lins de Souza, deve dei-
xur hoje, ás $ lioras da tarde, o nosso
porto, com destino á Trindade, levando
:i seu bordo o destacamento dc mannlui,
comiiiaiidado pelo capitão de corveta
Joaquim Ribeiro Sobrinho, que vae
guarnecer aquclla ilha,

Par.; servir como encarregado da ele-
Clricidadc a bordo dàquelle cruzador,
foi designado o s° tenente engenheiro
rticliinisiti Francisco Luiz Gastou Li-
vigile, «• para permanecer na Trindade,
como medico da guarnição naval, foi
nomeado o capiião-tenetitc medico dr.
Pedro Martins.

Conforme já noticiámos, o Uarroso'eva 
unia turma «lc operários encarre-1 Siqueira

gados da construcção dc barracões il_
madeira par.' alojiiinento do destaca-
mento o da enonlagcm de unia eslação
ladiofelcgrapbica.

Segue tanibtiu .1 seu bordo, afim do
proceder a pcsquiztis scientificas nessa
ilha, o dr. Bruno- Lobi director do
Museu Nacional, com ¦ ., preparadores.lesse estabelecimento,

O tiarroso, ames dc partir, receberá
z visila 

'- 
ininislro da .Marinha o dc

chefe dei Estndo-MaiDr da Armada,

OS XOhSOS OElfiCIAES DK
-MA 15 IM IV

o sr. Rtisa e Silva dcscobrui a ma rosca
e obstruiu o requerimento de urgênciacio sr. Francisco Sá. O credito onça-lliou c foi ventilado este anuo. Nin-
Buem sabe para quc é tanto dinlimas o pedido será ápprovado!...

Uo sr. Erico Coelho: — favorável,ao rcquotimenlo de Carlos Augusto Fal-1lor, tunaiuicnse da Faculdade de Medi-cina do Rio dc Janeiro, pedindo mais Ium a11110.de licança, er,m ordenada.O sr. Jouo Lyra offereceu o seu pa-recer que determina a ntillidade dos'contratos celebrados pelos agentes do •
Iodei- Executivo qUe não estejam dc-'clarados cm artigos da le-i quc os auto-r-za e a verba que especifica a des-pesa.

O sr. Bulhões fez algumas conside-rações a respeiio, lembrando que em1.007 ii comniissão de Legislação c Jus-'.'ça firmara critério a respeito I Como
porem, esla commissão pudesse ler mo-(lilicailo o seu pensamento depois delautos annos, opinava para que ellaíossc ouvida novamente.

Foi ítcceilo o ponlo dc vista do sena-dor goyano.
VERIFICAÇÃO »I3 VODElütlS

.Esta comniissão foi a ultima a reu-mr-sc. A s 2.40, sob a presidência dosr. Bernardo Monteiro, secretariado
pelo sr. João 'Pedro, presciilcs os srsGuanabara, Luiz Vianna. Abdoii Ba-
ptista, Walfredo Leal, Francisco Sá eAlencar Guimarães, começaram os tra-balhos.

O sr. Thoni.iz Dclfino, caiulidalocontestanle. recomeçou a leitura dosseus volumosos documentos, iniciando oexame _ da» -eleições procedidas nafreguezia «lo Sacramento. Tinha-se fi-cado na pagina 60. Leu varias certidõesnegativas. Pediu o livro ,1a ;'' secção«Ia ,1" preioria, mostrando que ali unia
pagina havia sido substituída, ipclos fran-dacores 11:1 própria Secretaria do Scnado, lassou á 4» preioria e examinou
detidamente o livro de assignaturas da
4" secção. Novas firmas falsificadas,
borrões para disfarçar a marosca e 110-
vas paginas arrancadas. O relator do
pleito, sr. Aliciou Baptista. olha os li-vros e sorri com um sorriso cansa Lo,Citou os jornaes malulinos «In dia 1 -,
de março, que affjrm.tirain não ter ha-vido eleições em varias secções, que o
sr. Irineu obtivera uma maioria es-
magadora ile «utos. Oe repente, appa-
receu a celebre acta cin que e. generalSiqueira de Menezes votava 110 bar-
budo caiididato.

O general está presente á reunião e
tem vontade «le vér ti sua firma, Ka
um granj.- momento de sensação! O sr.
Thomaz iposlra a assignatura ao sr.

'.' 'Cate exclama

uo recinto, mus, trangeiro e mandou logo buscar aqui
Ilio alguns livros de Irafadistas abar

Meados.. Creio mesnio que chegou a ler
as primeiras paginas de Leroy líéattf
liéti, iiiiuia traducção corriqueira. Só
depois de muito iiialutar, é que se leuir
brou dc que do exterior não viria um
real para ninguém, niuilo menos para
Goyaz... A autorização foi mandada
archlvar e o governo ciiiittiu mais "rii-
finas "

li tal sse Jitlv, como po-
lilii

U sr. Bulhões .puxou lentamente a
sua fumaça e respondeu-nos:

— Para o saudoso Arthur Azevedo
não haveria melhor .typo de revista po-
pular. O próprio França Júnior não o
desdenharia. Sertanejo ás direitas, não
é máo pae de familia. Politicamente, é
um estadista (pie mal sabe assignar o
nome, r, apezar tle ter envelhecido
comprando o vendendo boiadas, ainda
não conseguiu aprender as qmr.ro ope-
•rações fiindãiiientacs. Antes do depu-
tado Ramos Caiado fazel-o governador,-
(^ nosso Jubé era barbeiro estabelecido.
Conservador por habito, servia aos frc;
guezes, fazetido-llics bochechas com. um
caroço de aeabale, que mcltia na boca
da clientela, para facilitar o cscaitlíoçí
menlo. Uni dia. quasi sem .transição,
passou da navalha para a Assembléa e
dahi para a alta administração. .E'-um
pobre homem, que costumava dar nu-
diencia cm palnçio, quasi vestido dc
nu\ islo é, em ceroulas... Assigna^i
o expediente de cruz c o deputado Ra-
mos Caiado é (iiiein governa Goyaz,
quer 110 tempo ele Jubé. quer agora com
o Salalhicl de Lima. O resto você pó-,
de imaginar: desmandos soii/c úa~
mandos, violências .sobre violências,' a'
opposiçao sem direito á vida c. á som.
bra desse caudilhismo sangrento, o Es-
lado em bancarrota, collocado fora das
leis e da Constituição

Governo baliiano
JUrilA, ig. (Correspondente.) — Tor de-

Üci^to de liontem, foi nomeado se;rctariii da
¦Ài;ricuilura o «Ir. Joaquim Franco, quc exer-
c;\ úitcrinamenle cate cargo.

s;s ;;: Ki
O sr. Lourenço do Sá concar-

ícnto do sr. Dantas
Ritcin:, 1.). (A. A.) - - Houve boje unia

guinde- reunião do amigos pessoaes do dr.
í.üurciiço de Sá, camliiir,t,i á senatorin fe-
lli ral, sob a presidência do dr. Vicente dc
Andrade Pereira, scmbi lembrada a noniea-
çüp de um cotiiitê centríd.

Nessa mesma reunião íoi acclamada unia
comniissão, á qual foram dadus poderes
pira ouvir ns amigos il;u|iiellc politico, afim
de- organizar delcgaçõeii nus frcgue2Ías da
cr.piial e nos nntnicipios do interior.

 ¦»<a » »¦
NA IÍSCOLiA NOU-MbVTi

Um íicdiilo <!(> "Correio"

iiltenilíilo" 
Attendeiido á justíssima reclamação

qui tiuie-liotitcm fizemos contra o gran-
de inúmero «lo aulas de que estavam
sobrecarregadas as alumnas da Escola
Normal; o director geral de lnslnicção
resolveu, de accordo com o director
dàquelle estabelecimento, supprimir ai-
gunias aulas, aliás dispensáveis, com
evidente vantagem para o ensino e o
horário actual.

 «iu » 1 >!¦' 

A DKl.Kt.AtTA 00 THIi.SOUllO
EM .MINAS

. — Se r ires: Hu eslava ra Bahia.' ;/:'<! 11 .-ie março, quando .«.- procedeu a '.Só
; esta eleição nesta capital, .linda assim.
I podia . 2, ,f"', por um cxlritnho plieno-'. niciw. dc tclepatliia, da cidade do Sal-
I yaàor eu iivas.se siiffrauado o nome do
; illustre caik.:i&aíu diplomado. Xcm isto
, ii-. Tenho pena, mus ,'• «; verdade...
I , .Uns sorriem, ouiros fediam os pu-nlics. indignados. O sr. Irineu pergun-ta io general:

ÍÍHiVo parecida, Iteili, Siqueira ."
O senador sergipano fita-o muito sé-

rio, enfia a barba c responde:
7V;h ijeito o malandro que me cs-

eaniutfbn a firma. Dou-lhe os mens pa-
ral<jns.

n 1,„.,„¦«„ i> ,..• ¦'¦ O»'assistentes acham graça, Um vc-
¦„. '"-v,." "lti"' CSÍ" »">'« «l™ '.»•' «li eslava com o re-

r... ¦ . . lLX",,s. 
, , , 

'trato do íallécido IL Pedro II. na me-01 nlermcdio ua embaixada do, Us- dalhii do relógio, apreciando es deba-
wÍ,„i u 

&àp.nw"p '},' ^orte, o|tes, não se conteve c exclama:.dmiraiite_Alexandr.no de Alencar uvci , — Ou.-. ,jcraçno e quc ciinalii..i..torniaçocs acerca do iiprovejtauienio Encerrado o incidente, o sr. Deln,to í tenente cia Armada, tb.ub, Ke- proseguiu. Lm mn protesto do jorna-indo, quc esla embarcado no cmza^r- listü C:.i-«:os cie Medeiros. 11.-. s' .-.ecçãocouraçado levas, ser'indo de. ¦,..,-, linis- da 4" Pretória. Leu uma car:;. do co-la auxiliar, ronei .Mheilo losé Abrantes, directorsegundo essa; informações, o tcuente|do Laboratório «lo üxeroilo, na qual1 cuido lem sc revelado com muita com- esle official affirma não tir votado,
p« inicia uo manejo de machinas 1: de apezar «lo seu nome figurtu- como ele!-
artilheria, além dc expressar se corre-1 tor do sr, Irineu. Pediu novos livros e
ctatncutc nu infckz o outroíi idior.).*1, [mostrou novas 'paginas substituídas.

l_) sr. Irineu protcsl-ou e «' >r. Abib
] íoi obrigado a examinai' novamenti

airos mistura^ para calhamaço, O sr. Ernesto Garcez, ..-' rs„ co,j blindes, eslava presente, quiz mettèr-sc 11 .e--..opes Sá «tC. bale, mas é chamado a order peloaga^^^<^sx»^lB^¦ ¦ ¦ ¦¦¦ presidenie.'O sr. Thomaz continuou. : rando
como a firma do «!•.'. \ irir azendn

I lambem foi grosseiramente .isifieada,
,[,,, I não lendo o couliecido bis' ador com-
ival j pavectdo í\* eleições. O

«lc ! tôstaulc ia passar

O novo tliesonvoiito
Sabemos que será nomeado llicsou-

reiro da Delegacia Fiscal ih, Tliesoiiro
Nacional em Bello Horizonte- o dr.
Olyntho Meirelies.

———-Mgx>><qa»o-Oj—— ¦- ¦»-.

NA CÂMARA

Folgam os representantes da
soberania

Ilúliteni, não houve sessão, na Ca-
mara. A' hora regimental, assumiu u
presidência o sr. Vcspucio de Abreu,
fazendo o sr. Costa «Ribeiro ti chamada.

;i ella responderam 31.1 deputados,
em vista do que o presidente declarou
não haver numero, para a abertura da
sessão. Os deputados presentes espalha-
ram-se, então, pelos corredores, afim
«le cortarem feio e forte 11:1 vida poli-
tica alheia.
._——,. ¦¦__. b ,\, gai-^-gttw'

No nosso
tliscutc-si!
inoveis dn

meio elesnnte
com calor oi

wáSifl-Çfai'
ilida (le tan bello, tão
tnoílmio, c cm líio boas

<• -«II ões (lc íircco c
IlillllCllIll,"IU"Alil... 
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S OE HOjE

OS NOVOS ALUMNOS DA
cSOOLA W.M

O juramento da bandeira

A "briosa" no Senado

A Guarda é uma ver-
gonha nacional...

Xa hora destinada no expediente da
sessão dc hontem, do Senado, o sr. M.'rii. 

Almeida pediu a palavra. O orador
iiiissc que linha necessidade de respon-
der ao requerimento de iu formações do
deputado Mario Hermes, feito na Ca-
'lliãra, porque o governo, na íórma do
louvável costume, sc dbitiora em atten-
díbo. TtatS-se dc saber, para quc ser-
vem as crcãções de brigadas estratégicas
da Guarda Nacional nes Estados. Au-
Tes. porém, o senador maranhense iu-
sisliti pelas suas reclamações sobre o
jicssimo scn-içi» teiegnípltico 110 Mat
rnnhão, onde cm Alcântara, a terceira
cidade do Estado, não ha fios, nem ,cs-
tação. Voltando ao iccjiierimciitò do
deputado baliiano, o sr. M. de Almeida,
que é coronel e cotnmandaiUc superior
(In Guarda Nacional, disse que taes
crcaçõi s de brigadas só serviam para
engrossar as fileiras do eleitorado dos
politiqueiros, A Guarda é uma ver-
gonha nacional. Qualquer deputado ou
senador influente sobe ao Ministério do
Interior e apresenta uma lista de nomes
para officiacs, São amigos, aos quaes
querem servir. Alguns, ás vezes, têm
um crime premeditado e não desejam
ir dar com Oá copiados r.a xadrez. Ar-
r.injam a patente
conimeitem o

Passandose á ordem do dia, foi ap-
provada a seguinte matéria:

_ Votação em 3a discussão da propo-
sição da Câmara dos Deputados n. 148J
de 1915, que abre, pelo 'Ministério da
Viação, o credito especial de 66o$ooo
para pagamento de gratificação local a
Custodio •Gonçalo da Fonseca, fiinccio-
nario dos Correios do Eslado do Mara-
nhão {com parecer favorável da com-
missão dc Finanças) ;

Votação cm i1 discussão do projecto
do Senado n. 24, dc 1915, que assegu-
ra aos reservistas das sociedades dc
tiro. em egualdade dc condições, o pre-
enchimento de cargos, públicos (dt? sr.
Cunha Pcdrosa c ouiros);

¦ Votação em 3* discussão da propo-
| sição da Câmara dos Deputados «1. 91,

de iqie, que abre, pelo Ministério da
Viação, o credito extraordinário de
42?:i4o?9og. ouro, para pagamento dc
juros c mais do empréstimo de que
trata o decreto 11. H.794. de 1011, rela-
tivo á Companhia Viação Bahia (t-om
pareceres favoráveis das comniissões
de Jitstipa o Legislação c de Pinau-
ças);

, Votação em 3" discussão da propo-sição da Câmara dos Deputados n. 113,
de 1915, quc aulorisa a dar nova dis-
tribuição á importância dc 22 :ofij$74i,
votada de mais nas verbas ie", 16",
2j" c 32" da lei orçamentaria vigente
(com parecer favorável da commissão
de Finanças);

Votação em 3" discussão da proposi-
ção da Câmara'; dos Deputados 11. 146,
de 1913, autorizando o presidente da
Republica a abrir pelo Ministério da
Fazenda o credito especial de iS:;3o?,
para oceorrer ao pagamento devido aos
legítimos suecessores de Carlos Gui-
iheraie Rheingantz, proveniente dc ju-ros de 150 apólices da divida .publica
que deixaram de receber e correspon-
dentes aos annos de ioo.t e 1010 c J°
semestre de mu e dando outras pro-videncias (com parecer favorável da,
comniissão dc Finanças.)

O sr. Sá Freire justificou o seu voto
contrario ao credito de 4e7ti.|o?9oo,
ouro, para a Viação «la Bahia, o ques. cx. considera 11111 abuso, uni escan-
dalo _<>. um precedente iierigoslssima.

l'oi rejeitado o projecto do sr. \V'al-
fredo Leal e -ouiros. que mandava rc-
verler ao serviço actívo os officiacs da
Armada c classes annexas actualmcnte
cm serviço nos ministérios c que fo-
ram «reformados com -menos de en nn-
nos de easerna, sem vantagem pecunia-ria, O próprio sr. Walfredo votou con-
Ira o projecto...

Esgotada a maioria, foi levantada a
sessão.

«—¦
A .I1XTA COJranüROLVIi

D.B «S. PAULO

O reeisU'0 ile firmas
iudivUliiiies

¦O director geral do gabinete do Mi-
nislcrio da Fazenda cominunicoii ao
presidente da Junta Commereial de São
Paulo, em resposta á uma consulta feita
ao ininislro, que o registro dc firmas
individuaes, a que a Junta procede, nos
termos do decreto n. 916, não v-slá su-
jeito ao pagamento de sello proporcio-
nal, visto não figurar entre 05 eiiiuuc-
rados 110 art; 4" do Rcgulamenlto an
nexo do decreto 11. 3.5Ú4.

m « 1 > —
UM BUllO UOMZOXTE

A tragédia do Hotel
Internacional

Ilcllo Horizonte, 19 (A. A.) — Hoje,
:'..•• g horas da manhã, falleceu o coronel
1'gydio Rodrigues Germano, tliesoureiro
da Delegacia Fiscal, coimnandantc su-
perior da Guarda Nacional e provedorente por este processo, j ,|a ganta Casa de Misericórdia, do quedebelo e lem a prisãoga- <._\ „ principal fundador. Coutava 6(1 an-

ranmla nu estado-maior. Esla
C.ttai-.la. esla é a briosa, que enche o
lirasil inteiro, fornecendo ao (isco uma
renda apreciável com o pagamento dos
emolumentos devidos,

O sr, M. de Almeida terminou, affir-
mando que o ministro que romper com
a praxe não se agüentará vinte c quatro
lioras 110 governo.
t. 1 .¦«n-<» »<r.' **r scrm* ¦¦ —
OS M0I1T0S AXONVJIOS

O catluvci' dc uni homem
uu Düitiii dc Itotnfoso

Pelo guarda civil de ronda 110 local,
foi eneotnrado honteni nas inunedia-
ções do Pavilhão Mourisco, cm Bola-
fogo, um lionicni morlo.

Coninuuiicailo o faclo ao conunissario
de dia 110 7" districto, este fez remover
o cadáver elo desconhecido, que appa-
rçnlava ter 50 annos e estava nialtra-
pilho, para o Necrotério, onde hoje será
aulopsiado c Identificado.

— » il O I» 111

nos dc cdade- e deixa nove filhos.
Cavalheiro muito estimado nesta ca-

pitai, a sua residência acha-se repleta
e'e amigos, que velam o seu corpo, cujo
enterro realiza-se amanliã, ás 9 horas.

A sua inorle causou geral pezar, leu-
do a sua familia recebido grande quan-
lidade de cartas e telegrammas de con-
dolencias,

O fallecido era pae dos drs. Kmygdio
Germano Filho, João Pires Germano,
Elyscu Germano e sogro dos drs. Pedro
Carlos da Silva e André de Faria Pe-
reira,

Uma manifestação ao
professor Miguel

Couto
Ps doutorandos cm medicina, dcsle

urino, levaram hontem a effeito, 110 sa-
lão Miguel Couto, na Santa Casa da
Misericórdia, mma significativa demon-
stração de apreço ao eminente mestre
deito ante-hontem pôr grande maioria,
e cm disputado pleito, par.inympho da
l urina.

O salão achava-se lindamente ador-
nado de flores naturaes, e na «pedra dns
B.relecções um dos doutorandos dese-
jfhou cm bellos caracteres as palavras:
— Viva o professor Miguel Couto, pa-
ranympho da turma de doutorandos de
1016. . -

A's 10 rU horas cnlrou 110 salão o
professor Miguel Couto, acompanhado
pela comniissão promotora da 'honiena-
gem e pelo braço dos professores Aloy-
sio de. Castro, dircotor da Faculdade de
Medicina, e Miguel Pereira, sendo de-
liraivíeineute acclamado pelos assisien-
tes, quc lhe atiraram sobre a cabeça
uma profusão de pétalas de flores. E
oecupando a sua cathcdra dahi recebeu
a grande,homenagem dos seus discipu-
los e amigos.

Usou da palavra o doutorando Leo-
nidio Ribeiro Filho, qtte leu o seguinte
discurso.-. ¦ ¦__]___

"Kmiueuie nresttis:
A rareííl,<lU(t-se nic confiou dc vos com-

municar que tostes eleito paranymp.lio da
nossa turma c daquellas que todos dlspu-
tam com ardor por constituírem uma lion-
ra a muito poucos concedida.

.Não-viffrci dos motivos (pie nos fizeram
sufràfíar victoriosamente a vossa cândida-
tura.

Seria o mesmo que procurar justificar
porque amamos a luz do sol, razão primei-
ra e uoiea da uòsso vida.

O vosso nome, cari'simo mestre, palpita
vibrante c imisono na alma da mo cidade
acadêmica -desta Kscola, .porque a vossa fi-
cura c tão cheia dc virtudes, u vossa úite*
lisencia e o vosso coração sito tão limpi-
dos e transparentes, que conhecer um dia
a vossa 'personalidade é ser -desde esse
instante vosso intransigente admirador.

A vossa figura tem sido c será sempre
o ídolo dos estudantes de medicina, por-
que rezumir, numa syuthcsc admirável; to*
dos os -predicados de um professor c dc
um clinico sem ri veies c porque mais que
a vossa cultura sú a vossa modéstia c a
vossa bondade.

K sc não fossem suficientes esses tj
tulos t»o' raros hoje; bastava a escolha fei-
ta pe'os nossos collcgas de turma quc se
doutoraram" o anuo passado, para que a
vossa candidatura fosse acolhida por todos
nós com a mais nffecluosa sym pathia.

A nossa tunna, para nosso orgulho, está
c continuará sempre unida e ^indissolúvel.Os nossos companheiros quc já sc foram
para a luta. estarão sempre presentes cm
mosso3 corações. K por isso mesmo quo a
nossa turma é mna sú; c praças aos nos.
sos esforços núo sc 'dividiu nem sc diví-
di: á nunca, £ oue mantivemos o mesmo
pnranyinphoi ratificando assim a acertadi
sima escolha feita pelos nossos saudosos
companheiros.

Knvaidcço-nic de ser o interprete dos
meus collcgas em homenagem de tamanha
significação, c felicito a minha turma pela
escolha feliz du vosso nome venerado para
nosso padrinho, na soleunidade de maior
relevo da nossa vida acadêmica, pois, alem,
dc serdes nm verdadeiro c incansável nmi*
go dos estudantes s<Ms "a maior mcntaK*
dade medica da America."

Acccttac, pois, mestre amigo, a nossa es-
colhü como a prova mais .significativa, sin*
cera c expontânea do quanto idolatramos
a vossa personalidade inconfundível e
única,

JA nossa turma levará <los tempos aefade-
micos, como uma das suas mais saudosas
datas, o dia de hontem.

Nelle tivemos oceasião de verificar que
ainda devemos confiar na sinceridade c na
nobreza dos Edeacs acadêmicos, ^0;-; na
eleição de hontem. por mais apaixonados
que estivessem os ânimos, conseguimos .um
resultado que c uma gloria para «i nossa
turma c 'ficará como um exemplo edifi-
cante para as gerações que nos sucederem
na nossa gloriosa Faculdade dc Medicina."

O professor Miguel Couto agradeceu
em brilhantes palavras assegurando
a grande satisfação que lhe proporei-
onava a Homenagem dos seus queridos
discípulos. IÍ terminou dizendo que «na
sagração episcopal estes começam logo
mentindo quando consultados se querem
a coroação respondeu Nolo. O orador
ao contrario em casos como o prc-
senle, dirá sempre sem mentir Polo.
'Este -discurso <|tie foi niuilo applamlido
deu fim a brilhante manifestação no
eminente mestre, considerado pelos seus
collcgas o pae dn medicina brasileira.

O professor 'Miguel Couto recebeu
muitas saudações de amigos presentes,
entre os quaes os drs. Arthur Rocha,
Osório de Almeida, Silva Araujo Filho,
Leonel Gonzaga e os assistentes das di-
versas enfermarias.

fi GUERRA

Notas e impressões
TM" COMBATI» A' NOTT Uu.

lá travando ne

Diplomacia
Deve chegar boje a esla capital, á

bordo do Darro, o sr. Alexandre de la
Fuente, diplomata peruano, que vem di-
rigir a legação do seu paiz no Brasil,
como encarregado de Negqcios.

IJMÃ T/IC'1'IXCA JOÍGADA

Com vencimentos tal-
vez soja mais fácil

O ministro do Interior indeferiu o
requerimento de João Paulo dos Santos
IlarrelOi pedindo, dois annos de licença
sem vencimentos, «pjra tratar de seus
interesses.

TERCEIRO ANNIVERSARIO
Commemorando o 30

anniversario cie sua inau-
guração, a CASA NAS-
CIMENTO fará HOJE
exclusivamente, o DES-
CONTO de 20 °'Ç sobre
todos os artigos do seu
moderno sortimento.
Paia do OUVIDOR 167

XO MI.NISTillíIOJlA I AZMXDA

Vinn roclluuucflo ali -n-
didii

O dircclor ,da Receita do Thesoufi)
Nacional, tomando em consideração a
reclamação de Bcllingrodt et Meyer,
desta praça, contra a f.Jiii- dc- sellOíS do
imposto de consumo paia''plios;ihoros'"na
Col!ocloria'cia's Rendas Federaes dc Uio
llonito. 110 Estado do IV. d. Janeiro.
oíficiou ao collcctor dvisa repartição,
recommcndiiudo lhe que •prestasse infor-
inações a respeito.

Fm euniprinionlto a essa onlem aqucl-
le servcnluaiio tclegrapliou liontem. ao
dircclor da Receita, communicando
achar-se a sua Collectoria habilitada
con: os sellos reclamados, tanto assim
que ainda no dia anterior havia suppri-
do a imica fabrica dc phosplioros ali
existente, não tendo, portanto, funda-
mento :i reclamação.

1 «il .a, fj_0 » |^| n

A independência de Cuba
,.\ Republica de' Cuba comiueiiiora

hoje duas grandes datas nacionaes: a
de sua independência politica c a da
implantação do "regimen republicano.

A palria gloriosa dc Macêo vem atra-
cessando uma phase de real progresso,
graças ao patriotismo elevado de seus
íillios.

Ma pessoa do dr. Coinez Carriga, o
distineto diplomata qtie csiá á lesta da
legação de Cuba, como encarregado de

i Negócios, ua ausência do respectivo mi-
nistro, apresentamos as nossas home-
nageits á Republica amiga.

..na m ra» «-im

Coisas da nossa justiça
O assassino do major Hei-

tor Toledo cm liber-
dade !

, Por intermédio de uma nota tclegra-
phica, que estampamos a seguir, che-
gou-nos honteni uma noticia que seria
.sensacional se ignorássemos quanto dc
relaxamento e pouca vergonha vae pelanossa justiça. Trata-sc ainda do n=sas-
sinio do major Heitor Toledo, oceorri-
•lo ha tempos no longinquo Fslado de
Matto (Ivosso. O itciegramma, procedeu-
to de Cu.vabá, refere que Benedicto
Torquato, assassino do maliogrado oi

-tf O» nHTi Mh ffri ¦¦

0L1Z SOLTAI! O COlMXIllilltO

- V. FOI 1'HKt-iO

am se hoje as
ZuHnira Cos

horas, na egi

segmnter. por r
;; Fcrnnndcs d;
'.a dc f. liai.

Aceusado dc furto
ao xadrez do o" disl
Pinlo.

Hontem á tarde foi

cqr.va
rieto o

recolhido
Manoel

Asarias Al varo Moreno, A:, S :'.'
::,i uiatrii' de ^. Joaquim :

d. Maria dan ia. Vaíladàq, ás 10
ua e^rei.i de S. Francisco Ge Pauli

IÍC1 LtUrdillo XllUfS Jin..l;ii_>;a;'s, áa o
na eg.-tja dc Sant'Auaa ;

coronel .1. M. Cmuciro 'Fclippe,
hora<, na egreja de S. Krauci^co dr I

d. Anua Nazareth Ro.*a da Silv;t.
hora?, na matriz de &*. Christovâo ;

Accacio Kamos de Azevedo, ái <
ras, n.1 c^it;.: do Santiáítimo Sactaiaeuto
da Antiga ^; ;

.1. Haydcc I-ig-ieiredo, á= o i'; btiras.
ra egreja de S. Francisco de Paula :

Joaquim Auguítu do Moura ííotha, ás
o 1'; horas, na egreja de S. Jos ;

d. Francisca Mnria de Jcsu1, á-; o '.-.
ra-. na Lapa do l)o3ierro:

Mo^rt Cancio, ás 8 t\i heras, na c?

i.-.rai,

horas,

In

10 sr. iiernardo
para interrompei
hora (eram a d;' 
balhos para hoje

| .Ií encerrou-se
: sr. Thomaz n

Mor,:.
0. '"

t." .- ai

.Ji-tlato con-
.oria, quando
pediu licença
iJeaiitatlo da

os tra-

reunião,
ígina o;.

ficando o

lide em
vantajosas a firma

Lrniulio Jliirlins ü l'., rua
do Ouvidor p3 c o." e nos atui-
'eus á rtta dos Ourives .to a -lê-

-Ig-X_fr->-C.-»—

quclííi delegacia
o Joaquim Pereira, companheiro de Ma-
noel. Quiz saber o motivo «la prisão.
O cuntmtssario tle serviço contou-lhe o
easo «¦ o Joaquim pediu a soltura do
companheiro, o qne lhe foi negado.
Xão satisfeito, o Joaquim Pereira pu-

<"_U CASO IXPKlíF.SSAXTIl
DK "JlAUEAS-COItPCS"

t Jti dc S. Joaquim ;
teresses. Porque? porque imagina Victor Ressc «le r.om-ca, ás 9
«qtte sou «1 deus cx machina da cala- "-'• na egreja de «. 1'ronciscn d.
caria. Está niuilo enganado Iii, , ^rtrTíTeJ:uTcavei.' Cavo com a? garras de leão de ftmla

d'.\v . I
. 1- nelsco I

iuo-
foi

<j!-r Deus me deu. Sou funcoínnario
ipublico, com sedo na Hlia das Piores,
e faço a rcpor.taRem politica para
dois jiniiítes. irabs^ho coiuo una
zebra! IÍ você quo C-? de onde vem?
<Itic papel representa na Comedia
Humana? é político? i liüerato? é
apóstolo? Tem um partido'? um !:-
vio? utn dogma? Oue diabo é?Ooit-
tro explicou liiuiiildítiiciite: "Que es-
tava dcsctiinrcgtido, curtindo fome.
dornviiido. ao tempo, tlescalvo, conití-

-.Miin*vcl Fiçufira de Berros, á; ) hora-*.
I ik\ eír'eja de Nossa Senhora dr .'ónceíçãb
I Olnsenlii di- Uentrol :
| d. Kosaura de Ar;:ujr. í-; ' \\_ liara?,

na matriz do Fingenlin NTnw
j Raphael Monteiro Autran ; .9 lioras.

na CRrcja de S. Francisco d Paula;
«I. Mtclvina M.nia llcnits, o baias, na

egreja de ?. Francisco d i*ania:
Attiliò l.osclli. ás 8 ii .lora*. «o iMos-

teiro d«- S. llc-.uo:
d. Ucraldina Antunes «le Vasconcellos,

¦\* o. horas, na cereja (* S. Francisco de
Pau'.". ;

dr. Antônio d.- Oli ira P.eeba, as 9
l-oras, na matriz ila V iailc.

Um
corpr

O oriiiio jú cstivrn
scrlnto autindo
contleiniinilo

interessante «le "habcas-
e ser subtuettido á conside-

ração do juir. «ia .;" vara criminal.
XaíiKttiul Soares de Sotiiia Castro foi

preso, processado e condeninado pelo
juiz tia 5* 'iiritoria criminai a ires me-
zes dc prisão.

Recolhido á Casa dc Detenção, impe-
Ira . agora unia ordem de " habeas-cor-
pus aliecganüo o constrangimento que
solire, iitii.i vez que o seu julgamento
oecorreu quando já estava prescripto o
dclíçto. O easo tcrii ?,_ sua feição curió-

c o juiz pediu já esclarecimentos
para .hoj as hor.-s.

O ÍMIAZO IHISJIIÍSCOXTOS
l'm:i confefencin no

Ministério dti 1'nzoiuln
Esteve hontem no Ministério da Fa-

zeuda eni demorada conferência com
o sr. Pandiá Calogeras o sr. Homero
liaptista, presidente do Branco do
Brasil,

Ao que ouvimos n confortticia teve
ç)or .-issiinipto a r« pr.senlação do com-
mercio sobre a elevação •do prazo dos
descontos de quutto a seis mezes.

Tabjeati: loi fazer companhia ao Ma-! reiro daquella Sociedade ao
noel, com um proc
stibortio.

Com r. presença «Io presi.-lenlc da 1
Republica, que par:: tal iim partiu da J
estação Central ás ilttas horas da larde.
realizou-se, no Realengo, a tocante ce-
rimonia ti" juramcnlo da bandeira peío^
novos aliminos incorporados á Escola
Militar. :

(_> dr. Wencesláo Braz segnio,. acom- j
pauhado pelos srs. general Caetano de you por uma nota de cincoenta mil réis
Faria, ininislro dn Guerra; officiaés |-na intenção de subornar a autoridade.
«Ia casa ci.il e mlitar «la presidência,
dr. Arrojado i.i.sooa, dircclor ila Es-

; trada, cm Irem especial. ¦Chegando a
i Realengo ss. cxs:. foram recebidos pelo
i coronel J. Maria Sisson, con:mandante
: da Escola, .-eu eslado maior, to.la a

officialidade e corpo de aluamos.
I Pouco depois da chegada do chefe da
j Nação os alitliinos""•fizeram varias co-

iuções, seguindo-se immcdiatauiente a
solcnnidade do juramento da bandeira,
para o que formaram cm fila todos os

j altttttnog novos.
. As honras do estylo foram prestadas' 

por uma companhia do 5;° batalhão de
caçadores,

ni a !___» <« ___¦ -

Grande commissão Portugueza
pró-Patria

O embaixador de Portugal enviou
lie-iiie-iii no presidente da Grande Com-
uiK-ão ;: quantia de27o?, «produeto dc
uma subscripção quc cm favor da Cruz
Vermelha Portugueza, fizeram os cm-•pregados dos Wagons Rcsiaurnnles da
Centrai do Brasil.

— A Sociedade Beneficente e Re-
creativa dos operários da fabrica de te-
cidos Alliança, ás Laranjeiras, pronto-
ven no theatro da sua sédc. um espe-
etaculo de gala ein beneficio da Cruz
Vermelha Portugueza, que rendeu a
quantia dc 1 :o77$ooo. Esta importância
foi entregue aute-hontem pelo thesoii

rante a luta que se
sector do Verdun, reaiizam-se írequen-
tes- acções isoladas ipic demons! ram c
espirito de actividade qtie domina 01
combatentes.

Lbn sargento ferido em um dos com.
bates relatou da íórma seguinte 11111 do<
ataques realizados contra as posiçõti
allemãs, a oéste do bosque Le Pictiv,
durante á noite de S para o, de março:"A noite estava escura, 

"lima 
dessa)

noites densas em que é completamente
impossível descobrir um abrigo. A ciií-
fieuldude existia cm dirigir-se até i
trincheira inimiga ao sair da nossa —
disse o sargento francez. Uma vezj
passadas as escadas, acliánio-nos cnvol-
tos,pelas trovas,

•Éramos uma secção conduzida peld
capitão, que havia querido dirigir pes-
soalmcnte a operação, e pelo ajudante,
quc marchava á frente.

Os cincoenta ou sessenta metros quo
nos separavam da trincheira inimiga
pareceram-nos terrivelmente longos: era
uacessario abrir-se um caminho através
das redes de arame c demais dista-
culos. A cada momento, tropeçávamos
hos-buracos abertos pelos obtizcs.

Tínhamos pressa de chegar para que
pudéssemos siirprehendcr o inimigo.
Por fortuna, nem por mn momento per-demos a direcçâo.

Por tim chegámos: mas a entrada da
trincheira estava demolida e alguns
soldados allemães trabalhavam para re-
construil-a. Ao ver-nos chegar,- corre-
ram a dar a vóz dc alarme c dos posto.*do observação - mais próximos começa-
ram a lançar granadas contra nós.

Estávamos descobertos; o combate
começava; Saltámos para dentro da
trincheira, e o pequeno grupo se divi-
diu em tres secções: duas que se adean-
taram por cada um dos lados da trin-
cheira para ir-so apoderando do terre-
no, e uma permanecendo 110 centro parafazer evacuar os refugios.

A trincheira exteudia-se cm fôrma de
tuiiucl e pelas seleiras disparavam suas
armas as sentinellas.

L'm dor, nossos, ao assomar por um
fosso, ouviu vozes quo saiam debaixo
do solo da trincheira. Ali devia havei-
um abrigo. Tratava-se unicamente de
descobrir a.s duas saidas. Começámos n
reconhecimento e cncouiráinol-as a uma
distancia de dezeseis a dezoito metros
unia da outra.

Tratava-se, pois, de tini vasto abrigo
quo poderia conter uns trinta homens,
o bastante para lornar a nossa situação
muito compromettida se lograssem sair.
E oue profundidade I

Do meu, lado, com a ajuda de mi-
nha lanterna eiectrica dc algibeirn, «lis-
tiugui ao fundo as cabeças dos solda-
dos allemães,

Apezar da sua situação, não se ren-
deram e se dispuzerani a deieiuler-se,
disparando seus revólvcrs e titzis, em-
quanto que por outro lado choviam aS
granadas de mão.

O aviso devia já haver chegado ás
trincheiras da primeira fila c os refor-
ços podiam acudir de um momento
ipara outro,

Era preciso terminar, dc uma.;Vez; a
luta durava já vinte miiiutos..

iResolvemos, enr visfa da- sltuaçüõ
comproniinellida em , que no» «dUM-
mos, empregar argumcníos decisivos
para fnzer-nos sair e lánçoti-se uma
granada dentro do abrigo, por uma das
Samas,

Os tres observadores, que continua-
vam Jazendo fogo eonlra nós, .foram
lambem reduzidos.

O golpe de mão havia logrado exi-
to... Mas era preciso regressar. Um
tiro de barragem podia cortar-nos a
retirada. O menor erro de direcçâo,
coisa fácil na escuridão, podia eoniltt-
zir-nos alé outra trincheira inimiga,
posto que ti frenle não scgirsse cm li-
nha uniforme o formasse muitas entra-das o saidas,

Tínhamos, demais, que vigiar uns
vinte prisioneiro?!1, alem de dois mortos
e quatro feridos para conduzir ás nos-
sas trincheiras. A tarefa não era nada
íaeil.

'Lm breve toque do clarim que nos
acompanhava reuniu iodos os nossos e,
emquanto os sapadores faziam saltar oabrigo, o cortejo se poz cm marcha,
acompanhado dc uma chuva de grana-das cabido ao redor de nós.

Para o transporte dos feridos c dos
mortos utilizámos os prisioneiros.

Ü regresso nos .pareceu menos lon-
go que a ida. 'listávamos contentes e
eheiois de confiança. Ao chegarmos ás
nossas trincheiras, a alegria dc nossos
companheiros, que estavam inlranquil-
los por ouvirem' as explosões dus gra-nadas sem que regressássemos e quc «ti-
nham como certa a nossa morte, não
teve limites,

UMA PARTIDA DE l.QOTBALL.—
Sob. o- titulo Sport, o "Bcrliner Tngc-
blatt conta, a seguinte aneedota:"Este facto oecorreu durante a ba-
talha dé- Loos, que foi terrível' e san-
grenta, Alguns "Tomniies", num inter-
yallo da luta jogaram uma partida defootball. De repente começou-se a ouvir
o estampido dos canhões allemães. Uma
inesperada chuva de granadas e shrap-
nells desaba sobre o acampamento. E'
o signal dc ataque, ao qual é precisoresponder immediatamente. Alguns jo-gadores encarniçados ipropõein aos com-
panheiros que sc guardasse a bola, le-
vando-a para as trincheiras, mas um of-
ficial quc os escutava prohibiu-lhes fa-
zer o que pretendiam, e a bola ficou
abandonada 110 campo.

Minutos depois iodos eslão nos seus
postos de combate, mas na oceasião cm
quc o major, que se chamava Bercsford
dá a ordem de preparar-se 'para a car-
ga, uma bola apparece niysteriosamentii
nas fileiras. Os jogadores, mie eram
membros do London Iriscti: Football-
Club, uão podiam decididamente, inter-
romper assim a partida. Quando e ela-
rim tocou a ordem de "Fora das trin-cheiras... .para a frente!'', todo bata-
lliãu, como um só homem, se levantou;
alguns soldados rezaram, outros fizeram
rapidamente o signal da cruz.

Um soldado, lembroiMc então, de
atirar a bola cm. direcçâo do inimigo.
c os jogadores se precipilanrun- para ella,
e. levando-a, cuia vez mai.- ligeiro, paraa frente, sob uma chuva fantástica de
balas,, arrastaram as.hu á- lula Iodos qscompanheiros.

O diário allcmSo pr«iume demonsirar
com cite acto «me 0.1 in(pezes sso inca-
paz-. s de toda disciplina, nra» reconhece
que esta .-uiccdota prova alé que pontosão temíveis como conVbalentes; com o
maior sangue fi io e um optimismo e um
valor sem limites, desfiam o perigo.

O
abe-r:

ministro ' ';azer.i'-.:
ra do tr»uciiiSo dc

Anionio

«<cí-íxBS^*
Rom CnfO, Chocolate o Bonibons
— Só 110 MOINHO DE Ol.no.

XAS OOOAS DO MERCADO
A Volicia Maritima nren-
do dois netisosos" breus"

N'a madrugada dc hontem o sub-
inspeetor Almaiizor Chaves, dc serviço
na Policia Maritima. teve communica-
ção de que na doca do Mercado Velho,
um grupo de indivíduos atacava tuna
embarcação ali atracada.

Acto continuo, aquella autoridade par-
tlti para o local, acompanhado de agen-
tes. conseguindo prender 05 "breus"
Jcã«> França c João da Costa, que ti-
nham atacado e posto a pique o bote
a gnzollna America, de propriedade do
sr. Antônio Gonçalves.

Os dois "breus" são muito conhecidos
110 cães Pharoux,

O sr. Julio Bailly, inspeetor da Po-
licia Marítima, remetteu hontem ao' 2'
delegado auxiliar os dois perigosos des-
cidêiros.

or tentativa de j Ribeiro de Sctilira, tliesoureiro gera! da
I Grande Commissão Pró-Patria.

j Xão é só nas classes abastadas que
reina enthusiasmo para ofícrendas á
Cruz Vermelha Portugueza, a digna
classe operaria tambem tem idênticos
rasgos de generosidade quande se trata
•Je soecorrer áquelles .1 quem oompete
o dever da defesa «la Pátria,

O Exercito se desarma
aos poucos

Como é sabido, são innumeros or, cor-
¦pos sem effcetivos de nraças, devido á
verba votada para o actual exercicio.

Ora, não tendo praças, anda o mate-
rial dessas unidades sem ter quem dei-
ics cuide. Dahi o facto de uma grande•parte desse material se inutilizar peia
ferrugem, poeira, etc., ete.

Agora mesmo, ordenou o general Fa-
lia que o material em bom estado do
fr regimento de infanteria e o seu re-
spectivo archivo fosse ciuardado em um
«los quartéis da cidade de Curityba, seu-'
do encarregado de sua conservação um

demora na formação de culpa.
O telegrammã accrescciita que o pri-

motor publico, dr. Pedro Queiroz, pc-
diit demissão dc seu earófo.

Xinguem tem mais illusucs sobre a
nossa justiça: Iodos a sabem fraca na
capital da Republica c nulla nos Esta-
elos.

Em Matto Grosso, sobretudo, região
perdida uos confins do paiz, o poder
judiciário, ainda numa pliase rudimcii-
tarissima, é quasi um mytho,

Mas o mais estranharei c:n talo
isso é que num logar omle piopriamen-
tc não se exerce a justiça, já se lança
mão dum recurso todo especial conto é
o habeas-eorpus, para libertar o réo
confesso «le 11111 crime dos ma'3 rcvol-
«tantes.

Por mais que sc esleja convencido da
deficiência dn poder judiciário, nin-
guem esperava que n autor do as-assi-
nato do major Toledo ficasse impi&H
devido a um relaxamento iiiqualiflch-
vclde um membro d«. poder judiciário.Esse faclo deprimente, ou é simples
resultado «la indolência do sr. Pedro
«lc Queiroz, ou prodticlo da politicagembarata. Como quer que seja. porém, elle
c uma conseqüência lógica da desordem
que por abi vae cm matéria de justiça,dc cuja existência, ás vezes, como ago-ra. por exemplo, todos nós duvidamos.•E este o telegrammã a que allttdi-
mos acima :

Ciij-nW. 19 — (A. A.) — Benedicto
torquato, assassino do major Heitorloledo. cbteve ordem de habeas-eorpus.
devido á demora que lem soffrido aformação de culpa.

Odr. Pedro de Queiroz ncdli.i de-missão do c.-ir_.o cie promotor publicoda capital.

autorizou a
èntrancia

noficial. obteve Habeas-eorpus, devido á j ",a Delegacia .Fiscal do Yhesouro
Estado dc ^. /'aido.

___a m __> ____,

IMX-UA-TA-PLAX

L*m passeio militar
o comniando do capitão d.: fra-Sob

gata José Maria 1'enido, 
"n 

Batalhão
Naval realizou hontem á tarde um pas-seio militar, percorrendo as principaesruas oa cidade.

. .... . Na. Cattete o garboso corpo de fuzí-official. sem entretanto dar auxilií mo- teiros navaes deifilou cm continênciaI netano para a conservação dos nv- *- •-- - -»^_.„.!o.^ 
RepuWic».

AS COMISSÕES DA GAMARA
, Sub a presidência ún sr. Antônio

Carlos o com a presença dos srs. Albcr-
to .Maranhão, Galeão Carvalhal, Jusli-niano de. Scipa, Octavio Mangabeira,
Augusto Pestana o Barbosa Lima, c.v
leve hontem reunida a commissão de
Finanças «la Câmara.

O sr. Anionio Carlos fez a sceuinic
distribuição de papeis: ao sr. Carlos
Peixoto, «1 veto so!«r<_ a modificação da
larila aduaneira de nrtcfactos de bor-
racha: o polido tfaaámittido pela nos-

.sa. embaixada cm, Washington de dimi-
nuição dc direilos sobre estantes de
aço-.jpara archhos, e uma 'nota da le-
gáção da Noruega sobre a taxação de
sardinhas e do "espadim"; ao sr. Au-
lítislo Pestana, !i relação dos addidos
dti Viação e o requerimento dos tele-
graphistas da Oeste de Mina», pedindo
equiparação de vencimentos; ao sr.
Ciueinato Braga, o requerimento «los
guardas do posto fiscal de Sambagui,
Santa Catliarina. pedindo a sua equi-
paração aos officiaés aduaneiros; au
sr. Alberto Maranhão, requerimento do
escrivão de Antônio Prado, pedindo
gratificação pelo serviço eleitoral, _ re-
querimenti do engenheiro Alberto Amo-
nasro 'Rieci, solicitando pagamento do
que se julga credor; ao sr. Bariiosa
Lima, a relação dos addidos do Minis-
terio da Agricultura; ao sr. Muniz So-
dré, o pedido de pensão dc Germinia de
Carvalho Conego; ao sr. Jtistiniano de
Serpa, o requerimento do escrivão do
juizo seccional <lo Amazonas, soüniiaJi-
do pagamento, com informações do go-verno, e a relação dos exercícios fin-
dos, enviada pelo Tribuna! dc Comas.

Por só tercta comparecido os srs.
Prudente dc Moraes, Annibal de Tole-
do, M. de Figueiredo e Cunha Maeha-
dq, r.ão Se reuuiu ainda hontem a com-
«ussã > de Constituição c Justiça. Em
conçequemna disso e por força da «Fa-
posirão regimental, ficou sendo o sr(unha Machado presidente da aiiudid»
ccminissão.

iii inrn aaia



çmmmgmmMmr 7mssmm.
'., ¦_:: ^\i*_i^*^ M-* _pf«SP

*,' 
, 

^" s" > '-^ra
..¦^w**^^ -' - -3fa|i*p?,

CORREIO DA MANHÃ — Sabbado, 20 de Maio de 1916 \

11 ii ii'|in-ium _
¦ *- - -= sr. «*' 

'fe

-.*#__¦*.. !*¦_:'____. . _.¦¦¦;-,»•'._; tMt*

* *.-" . • * íl
^-^P^pí- F^^^P

.-•--;«.

' A conferência de
hontem na S. N. A.
¦Perante numeroso auditório, rea/lzou-

»e hontem á tarde, no salão nobre da
Sociedade Nacional de Agricultura, a
•nnunciada conferência do dr. Costa
Lima, sobre a campanha contra a for-
miga gau'va. Fez a apresentação do
«üttincto conferente o dr. Miguel Cal-
mon, vice-presidente díiquella socieda-
de. Recebido oom muito, applauso,
pela assistência, o dr. Costa Lima co-
meçou a sua interessante conferência
dizendo que ia relatar as observações
relativas ao assumpto, quando -traba-
lhou no Serviço de Agricultura Prati-
ca do Ministério da Agricultura.

Tal campa lia tem sido improficua csa*
ctamtyitc por falta de unia organização col
lectiva de agricultores. O esforço individua
é inútil, pois ae um lavrador qne dispfie
<[*• meios aexpurga as «uas terras da ter*
rivel formiga, não pôde impedir que a da
terra vizinha vciília atacar o seu plantio.

Mas, desde qne o governo não pôde tor-
nar obrigatoriamente collectiva essa acçilo
contra a "sauvo", em virtude das condições
de vida de muitos agricultores, compele n
elle próprio, governo, organizar umn 1»ri-
gada dc práticos, afim de qne se extinga
n terrível praga, que. ftffcctando o produeto
da terra, affecta o erário publico,¦tPaSSa então sobre os methodos, emprega-
doa para combater a "saliva" citando os
«lois que dão resultados práticos :

t— a applicaçao de líquidos formicidas
Üirectamente nos oliieiros do formigueiro
«em intervenção de qualquer machina :
__ — o emprego de gazes tóxicos que se in*
jectam íio formigueiro por meio de appare*
JllOS.

¦Quanto nos Hquídos. dão bons resultados:
__»<¦ a for mie ida Merino (que actua por ex-

Íasão) 

* a Schomalcer (tine actua por des*
eiidimcnto lento dc gazes), A base dc
ibas è o stilphureto de carbono, havendo

< 1)0 segundo uni pouco de pliosplioro.¦A's vezes, porém, o emprego do for-
micida não dá resultado ou é diffjcil, já¦pela falta de pratica do operário, já pela
necessidade de ser trazida de longe a agua
n deitar-se nos olheiros, já pelo alto custo
do liquido.

Quanto nos opparelhos, os que produzem
«azes e. por pressão, os inipetlcm para den-
tro dos formigueiros, não são mais do que
modtficaci.es do antigo folie, não offerc-
cendo algtvis maiores vantagens que essa
velha machina. K o gaz é produzido pela
queima de enxofre misturado com arse-
nico.

O conferencísta oconseMia o apparelho" Clayton", com que 'trabalhou quando in-
spector sanitário da commissão deTrophy-
laxln da Kcbre Amarella etn -Jlclem. Não o
Applicou para a destruição da "sauva"; mas
cita a opinião do dr. Tay me Silva-lo. cx*
pendida em 1908: — "Foi a formiga sauva
que figurou nas minhas experiências; á
vista dos resultados obtidos, estou conven-
rido que a lavoura muito lucrará ndoptando
s> apparelho "Claytcíi" para matar for-
suíças."

Descreve com minúcia tal machina, o seu
fnodo de funecionamento, as suas modifica-
ções para o caso do emprego contra as for-
•miga;; c dir estar certo d-, que o fabricante
3i;_.il__lnicntc fará taes modificações para
attender aos pedidos.

•lim suas pesquizas, notou que as formigas
josietem algum tempo á acção do gaz sul-
-phuroso; aconselha, pois, a experiência eom
gazes mais activos e menos nocivos ao ho-
mem do que o cianhydrido.

Em seguida, descreve as suas observações
relativas á destruição da loiífa pela cityaoa-
na (Prcnolctis filtra—ilfn.v*.); com os nu-
Si.cs vulgares dc cuyabanas, cearenses ou
j>araguayas designam-se espécies dis ti netas,
cujos hábitos differem completamente.

Iíai Itaocára (Ií. do Uio) mostraram-lhe,
como cuyabana, a espécie Do rymyrmcx
Pyratntctís (H»g.) (Mayr.). c informaram-
lhe de que, onde existia essa formiga, não
ie encontrava a saúva. linconírou-a, porém,
no local; apenas não achou a legitima
cuyabana,

Na fazenda da Cachoeira (Tres Irmãos—
K. do Kio), onde existe pouca saúva, não
encontrou n Prcnolctis futvu, c, sim, ou-
i;;, Prenalcpis (longÍcorms~?Lüti.), que ota-
ta tc<ios os alimentos, maximé o assucar.

Entretanto, próximo a esse local (fazenda
d: .Santo Antão), encontrou a legitima
cuyabana (Prenolcpis fulva) % cm grande
quantidade, no lado da saúva. Km um for-
migueiro desta ultima, once nunca se appli-
citrn o formicida, mandou fazer escavações
o viu perfeitos os jardins dc cogumcllos, co-
bertos do carpldeiras e com a cria intacta.
Pois bem, uhi a saúva tem sido destruída
•pelo formicida.

O conferencisia notou, porém, o facto
curioso de estarem os cafeciros da fazenda,
111 parto onde mais abunda a cuyabana, in*
distados de piolhos (Coccus virklis—(Grccn),

lim Campos, viu a Prcnolctis fulva, em
pequena quantidade, a .wiii-o c tuna formiga
que denominam cuyabana, não sendo siuão
11 «iri/.-iiliiia (Iridoiuyrmcx litiniilis—Mayr.).
lista formiga é um flagollo para os gêneros
alimentícios e, indirectatncntc, para as plan-
tações.

O conferencista notou que as plantas
estava» largamente infestadas por pulgões
liam. "-.pbididae") e piolhos ou cochoni-
'lhas (fam. "Coccidac"). Pois, as forini-
gas aproveitam-se da excreção desses pul-
ííões e piolhos e, por isso. protegem-nos e
contribuem para a sua proliferação.• Viu, cm todas us Dlantasi formigas que
Bubiam com o abdômen vasio c desciam re*
l-lctas de «liquido.

Continuando, o conferencista cita os cx-
•perrencias nas ilhas de Catalão e Bom Je-
bus, onde existe atn.idancia de "sauva",
mas onde nào enoomtrou a "cuyabana". Oc
jünlio de 1911 a janeiro de «oia, o Servi-
ço de Agricultura Pratica -do Ministério in-
_tallou mas duas ilhas 340 enxames de "cuya-
lianas" (?), vindas dá fazenda do dr. Sion-
teiro'ila Silva. «10 iE. do Espirito Santu.
Poig** bem, o professor Carlos -Moreira, do
Museu Nacional, examinando formigas, que
lhe foram reniettidas por esse serviço, como
tendo "cuyabanas" instatladas nas duas iMias
verificou trataf-sc da formiga commum do
tittorat — "•ApterostyRina pilosum" — -Mayr.
Tor sua vez o conferencisia encontrou na
iília de Hom Jesus uma outra espécie dc
formiga que, segundo lhe informam 03 mo*
radares da ilha, parece ter sido a espécie
introduzida. I

Finalmente, expõe a experiência que fez
no Ci-ibiuetc dc díntomologia do. Serviço dc
agricultura Pratica, como repetição de ou-
tra (cita pelo dr. II. vc.1 lhcring, cm
ipofi.

Ambos empregaram ns mesmas formigas:
.— "quen-quen". «Atta (''Acromyrmex'')"octpspinosa (Reich) ilim.) c "cuyabana"
(1'ienokpi.í fulva" — Mayr.) O.s resuítodos
•porem, foram diametralmente ojipostos. A
experiência do dr. von lhcring está dos-
cripta om nma carta dirigida ao tir. Çar-
valho llorges Junior e que o conferencista
'«•

Por elle se vê que von Iheríng por um
ao lado de outro dois ninhos de formigas"cuyabanas" e "quen-quen", a que alimftn-
lava.

Depois dc observação, isto c, de ser
xe constitui da a ma=sa branca dc cogumel-
los (dc qtw sc nutrem as quen-quen) no
.meio dn qual collocaram n cria, é dc no-
tar a vivactdadc c boa disposição das cuya-
banas, ligou os dois ninhos por um tubo
tle commu nica çao, cujo accesso era facili-
tado por varinhas. Ao passo que as qtien-
quen iam ao ninho contrario só por exce-
tpção, os outras invadiram totalmente o das
iprimeiraS.

Houve um dia dc espoctattva, No seguin-
te, as cuyabanas atacaram as quen-quen¦a dentadas nas pernas c antena-!, ofíere-
tendo estas 'pequena resistência. Km dois
dias, as cuyabanas tornaram-se senhoras do
campo ; mortas as formigas, roubaram a
cria e carregaram com grande rapidez ta
nynipha para o seu ninho.

O conferencista fez n experiência em um
armário cn vidraçado, com assoalho e tecto
dc tou fina de arame, lendo tido o cut-
ilr.do de quebrar a luz forte com papel
escuro•

lÍTn 26 de maio de 10.5, colheu um ui-
mlio d»** qucn-qitait e alimentou normalmcn-
te as formicas até 4 de junho, quando já
lt aviam mudado o seu utnho e reconstrui-
do r-fejardím de cogumellos, Nesse dia e
11 11 «lt junlici recebeu legitimas formi--.i..
flt.VOi)íiMiiJ (Prcnolctis fiih-a) que coliocou
no armário c alimentou a canna de nssu-
car. Como não nobissc a luta entre as
duas espécies, em iins de agosto deixou
ns cuyabanas sem alimento, a ver sc ns-im
atacavam as outras. Foi inútil, cm um
mez estavam todas mortas.

As «-««-ii-iiicn ficaram e, cm principio «le
dezembro, viu os primeiras fôrmas aladas
da formiga (machos) escondidas nos alveo-
üos do jardim de cogumcllos.

Pela experiência, vc. cniftm, que a cuya-
batia, durante tres mezes cm contocto com
a. outra, não exerceu a menor acção no-
eiva sobre cila ou sobre as suas larvas
e -tíymphas, T>oÍ9 no fim da experiência vc*
ri ficou o apparccimento dc muitas fôrmas
•ladas.

Segue então o conferencista a constatar•factos curiosos : __ A cuyabana atacava a
quen-quen a dentadas por todo o corpo,
maximé nas articulações das pernas c an-
tenas, principalmente quando a encontrava
eobre um fragmento dc canna de assucar;
mas, nâo lhe causava dam no visível. Ge-
roliueiite, a quen-quen não ioge ao ataque,
mas -estende as pernas, eleva e projecta o
corpo para a írente, até o fim da migres-
V-ão. Poucas vezes sáe dessa posição e
fORC.

As cuyabanas, prendendo com as mandi-
bufes as antenas das quen-quen, tentam
com um movimento do corpo. deearti-
culal-as, sem o conseguir. Depois da luta,
o conferencista, armado do microscópio bi-
nocular, não consefiuc ver ferimentos nas
antenas, o pezar de serem órgãos delicados,
-Notou ainda que a quen-quen * tacada mo-•via o abdômen _ de cima para baixo sobre
o cuyabana, fugindo esta em desordem.

A "cuyabana" nunca ia ao ninho <la
quen-quen"; c quando o experimentado*

«Collocava uni fragmento de canna de assu-
car carregado de "cuyabanas" dentro do
anilho das outras as primeiras fugiam es-
pavorídas.

Dc tudo o _que, tira o conferencista a-eonclusSo seguinte; a "cuyabana" conse-
irue no máximo que a outra formiga mude
o seu ninho *ara mais longe, afim ik não
err Íncom:no<lad».

Não repetiu a experiência com a "sauva"
Yonvraum porque a colônia que observou
ftdoe-çeu e morreu dc tuna dysenteria pro-iuzida po.- uni mícrococus que isolou e cul-
wsti. É' um icnntn normal naj foraigas;

OS DESILLUDIDOS
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A suicida

0 suicido de hontem,
tia rua General Ca-

nabarró
Mais du menos ás 7 horas da manhã

de hontem, na Pensão Canabarro, a rua

General Canabarro n. 271, sua proprie-
taria, d. Stella Saleiro Couto, poz
termo á sua existência, ingerindo forte
dose de cocaina.

A' hora acima dita, foi á pensão uma
amiga de d. Stella, que mora na vizi-

nhança e que.con-
tinuamente visita-
va aquella senho-
ra. Dirigiu-se ao
quarto de sua
amiga, o de nu-
mero 10,

Ao entrar, teve
a principio um
movimento de re-
cúo, tomada de
horror pelo que
vira. D. Stella
estava sobre o
seu leito, a con-
torcer-se, falando
confusamente, e,
ao ver sua ami-
ga, fez-lhe signal
para que se ap-
proxímasse.

Afra, a amiga
da desventurada,
a principio ficou
receosa, mas de-
pois dispoz-se a

ouvil-a e approximou-se. D. Stella com
grande difficuldade disse-lhe, então,
havia bebido cocaina c, mostrando-lhe
um vestido preto, pediu que a enter-
rassem com elle, caso viesse a morrer.

D. Stella estava já arqucjaiitc.
Afra correu a chamar o marido de

sua amiga, dr. Josú de Araujo Couto,
e scientificoit-o do que havia.

O dr. Couto chamou o dr. Vascon-
cellos, hospede da pensão, que deante
do estado de d. Stella achou que seria
de melhor aviso chamar a Assistência,
visto tratar-se de um caso de envenena-
mento.

A desvcnturi.da senhora, porém, fal-
leceu antes mesmo de chegar a Assis-
tencia.

Junto ú cama, o dr. Vasconccllos en-
centrou um bilhete escripto a lápis pela
suicida, nos termos seguintes:"Eu, Stella S, Couto, declaro que
faço isso sem coinpromcttcr ninguém —
Stella S. Couto."

Numa mesa, no quarto, ainda havia
uma caixinha com uns restos de co-
caina.

Coiiinuini.ado o faclo á policia do
15o districto, compareceram ao local as
autoridades, que tomaram as providen-cias necessárias ao caso.

Ao que apurou a policia, d, Stella
de ha_ muito vinha nutrindo a sinistra
intenção de pôr termo á existência.•D. Stella era cardíaca e, desde a-monte de seu primeiro marido, nunca
mais se sentiu bem, e já uma vez,
nuin momento do terrível excitação,
tentara suicidar-se ingerindo lysol. Foi
salva. Aos Íntimos, porém, sempre re-
affirmava o desejo que tinha de não
mais viver.

A policia apurou quo motivara esse
acto dç desespero o íacto de irem mui-
to ni.nl os negócios, não dando bons
resultados a. pensão,

13. Stella casou em sefrttndas nupeias
com o sr. Josc do Araujo Couto, a 7ue agosto do anno passado. Em janei-ro do corrente anno. associou-se na
1 ensao Canabarro. 'Ultimamente os nc-
gocios começaram a andar mal c ope-
rou-se nos hábitos de d. Stella uma•profunda transformação, que não esca-
pou aos scus próprios hospedes. De jo-vial que era, passou a manifestar-se¦triste, apprchensiva, até que -hontem,
nao podendo supporlar ..í-iiellcs soffri-
mentos que a consumiam, tomou a rc-
solução extrema de matar-se.

_A tardo c a noite de ante-hontem, po-rem, passou-as d. Stella mais ou me-
nos alegre, tendo-se divertido e jogadobilhar com alguns dos pensionistas.

Seu marido declarou que hontem, ao
levantar-se, notara que algo de anormal
preoecupava d. Stella.

Dtis primeiras como das segundasnupeias, a suicida não deixa nenhum
filho.

D. Stella contava 37 annos de eda-ue era brasileira c branca.
Com licença da Repartição Central

<le lolicia, seu cadáver será examinado
na própria residência, de onde sairá
para o cemitério.

O enterramento será hoje, ás 8 ho-
ras da manhã.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS
CURIOSOS

A sentença de morte
de Jesus-Ghristo

Ha pouco demos publicidade a uma
interessante carta de Publius Lentulus,
governador da Judéa, ao tempo de
Christo, e dirigida a César. Nesse, do-
cumento authcntico, Publius descrevia o
aspecto physico e mora! do Salvador,
na época cm que este começava as suas

prédicas.
Para completar essa pagina histórica,

offerccemos hoje aos nossos leitores
outro curioso documento: é a sentença
(tambem attthentica) dada por Poncius
Pilatos, governador da Baixa Galilea,
para que Jesus fosse morto crucifi-
cado.

Esta sentença acha-se gravada numa
lamina de bronze, e foi encontrada den-
tro de um antigo vaso de mármore
branco, descoberto nas escavações de
Aquila. ,

O original da sentença é em hebreu,
e a sua traducção é a seguinte:

"Ao décimo setimo anno do Império
de Tiberio Ccsar e vigésimo quinto dia
do mez dc março, na Cidade Santa de
Jerusalém, sendo Annaz e Caifaz sacer-
dotes e sacrificadores do povo de Deus.
— Poncius Pilatus, governador da Bai-
xa Galilea, assentado na sêdc Presiden-
ciai do Pietorio — Condemna Jesus de
Nazareth a morrer na cruz, entre dois
ladrões.

Visto que as grandes e notáveis tes-
teiiumhas do Povo dizem:

1°, Que Jesus é seduetorj
2°, Que é sedicioso'; !

3o, Que é inimigo da Lei;
4°, Que sc diz falsamente Rei de

Israel;
5", Que sc diz falsamente Filho de

Deus;
6", Que entrou no Templo seguido de

uma multidão, trazendo palmas na mão.
Ordena ao i" Centurião Quinto Cor-

nelio o conduza ao logar do supplicio.
Proltibe-se a todas as Pessoas, pobres

011 ricas, que impeçam a morte de Jesus.
As testemunhas que assignaram a sen-

tença contra Jesus são:
1", Daniel Kobani, Pharizeu;
3*, Thomaz Zorobatel;
3", Raphacl Robani;
4°, Capeb, homem publico.
Jesus sairá da cidade de Jerusalém

pela Porta Strucuca."

Deutscli-Suflanierkanische Bank A. C
(Banco Germânico d a

America do Sal)
KIO DE JANEIRO

Rna 1' de Março, 57

Aonde sc poderá comer um polvo fresco
á liespanliola ? só na CABAÇA GRANDE.

OS PEQUENOS VAI-E.1ISTAS

Um pedido justo
Pedem-nos 09 pequenos varegistas

intercedamos junto ao prefeito para
que este anno, como o sr. Rivadavia
fez o anno passado, seja concedida uma
prorogação -de trinta dias para o paga-
mente das licenças, que foram acecitas
até o dia 30 de junho.

Aqui fica o pedido.

A LOTERIA FEDERAL fará
hoje umn cvt-raociio coni o pre*
mio maior do 100:000$, .tistuii-
do cada bilhete a diminuta impor-
tancia do 1$700.

OS NOSSOS CINEMAS

S. Christovão reclama
melhoramentos

rA commissão nomeada
para se entender com as

autoridades municipaes
Reuniu-se ante-hontem, ás 8 horas da

noite, no Club de S. Christovão, a com-
missão que pretende obter dos poderes
competentes os melhoramentos de que
esse populoso bairro carece, como cal-
çamento de ruas, construcção de um
rink de patinação na praça Marechal
Deodoro, etc. .Essa commissão irá en-
tender-se com quem de direito, no sen-
tido dc serem bcneficiiidos os -moradores
de S. Christovão, que ha muito vivem
completamente abandonados, o mesmo
não suecedendo em outros bairros cm
que grandes progressos se têm verifi-
cado e isto porque os moradores resol-
veram tomar a iniciativa dc conseguir
das autoridades competentes esses me-
lhoramentos.

Assim, esperam os moradores de São
Christovão ver realizados os seus de-
stjos e para isso a commissão que se
reuniu naquelle Club, para facilitar os
trabalhos, deliberou dividir em tres gru-
pos os scus membros:

Comniissão para se entender com os
poderes competentes: drs. Vicente Nei-
va, Edgardo Limoeiro c João Antônio
ieixeira Bastos, major Amadeu dc Ma-
cedo e coronel Brocardo Elpidio deCarvalho;

Comniissão de fiscalização: dr. Hen-
"Suc. .Rocha, dr. Gustavo Santiago,
Ulyn.pio Tavora, Antônio Palharas edr.- E. Çesar Covett;

Commissão ____ de cooperação: dr. J

Faz todas as operações banca
rias e abona os seguintes juros:
Em conta corrente de

movimento. .... 3 *|

Em couta corrente limi-
; tada 4 *l

E a prazo fixo:
De 1 mez. .....< 4 '

-" 2 mezes .- 4 i|a •

3 ....¦-_! 5
"6 n . . . -.- 6 •
n 9 

"..... 6 i|_ •
" 13 ...... 7°

Os rebocadores russos que
eslão na Guanabara
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'A 
tripulação ie um -fos rebocadores

Sob -o .commando do official de ma-
rinha OKnieckone, encontram-se actual-
mente neste porto onze rebocadores
russos, que faziam parte de uma em-
presa «de pesca 

" La Pcscadora Argen-
tina", companhia esta que explorava de
preferencia a pesca da baleia no Ocea-
no Pacifico.

Terminado o contrato em virtude do
qual os onze rebocadores haviam sido
alugados por alguns, o governo russo
não •permittiu fosse renovado o arren-
damento, por serem os mesmos neces-
sarios ao serviço da marinha dc guer-
ra. Tendo ordem de seguir com a sua
pequena divisão de rebocadores para a
Inglaterra, com escalas em S. Vicente
e Cabo Verde, o commandante Olinie-
Aone aqui arribou para tomar carvão
e fazer aguada.

Consta a flotillta russa dos seguintes
rebocadores: "Uno", de 94 toneladas,
sob o commando do capitão Robert Ar-
nnld, com 13 homens de tripulação;" Dos", de gj! /toneladas, sob o com-
mando de James Ficlscn, com 13 Ho-
mens de tripulação; "Cuatro", de 120
toneladas, commandado por Appell, com
13 homens de tripulação; "Ocho", de
i_(5_ toneladas, sob o commando do ca-
pitão Whymain, com 13 homens de
tripulação, e finalmente o "Nuevc", de
160 toneladas ,sob o commando do ca-
pitao Hansen, .tambem com 13 homens
de tripulação entraram hontem de tar-
de: o "Once", de 137 toneladas e 14
homens de cquipagem, sob o comman-
do do capitão Olivieckone; "Sicte", 

de134 toneladas e 13 homens de tripula-

çSo, sob 10 commando de Alerc-Wabs-
ker; "Cinco", de 96 toneladas e 14
homens, sob o commando dc Macallau;
"Diez", de .160 toneladas e 13 homens,
sob o commando de Daklgrcen; "Seis",

de 133 toneladas e 13 homens de cqui-
pagem, sob o commando de Penroce, e
"Tres", de 270 toneladas, 13 homens
de tripulação, sob o commando de Ras-
mussen.

.0 capitão Oliviecl-One tem o seu pa-
vilhão de chefe de esquadrilha hastea-
do no " Once", sendo os demais rebo-
cadores commandados pelos seus anti-
gos mestres. Como seu auxiliar no
commando . geral tem aquelle capitão
um -ub-official.

Segundo as declarações feitas pelo
sr. Olivieckone, a flotilha navegará de
accordo com as instrucções que rece-
ber do consulado da Russia, acreditan-
do-se que os onze rebocadores 'russos

ficarão ás ordens do governo inglez,
para serem empregados no serviço de
pesca de minas submarinas ou de vigi-
lancia.

O estado de saude dos tripulantes é
magnifico. Apenas no "Once" houve
um cozinheiro desembarcado, gravemen-
te enfermo.

A esquadrilha russa talvez siga deste
porto acompanhada por um cruzador
britannieo.

Logo que recebam ordens do gover-
no de Petrogrado, os onze rebocadores
russos sairão barra fora cm demanda
do vasto oceano, para fazerem uma
longa travessia, longa c arriscada.

Mendes da Rocha, comniendador JoséRatnho d_ Silva Carneiro, Fr..ti,-'(ico
RtOS, Alfredo Pinheiro, dr. 01eR..rioRernardcs, Antônio Monteiro e Paulo

íigur.., desde antc-hontcni, no pro-
gramma do Cinema Ideal, um film de
grande penetração artística, sob o ti-tulo "A MORDAÇA".

Wão resistindo ao desejo de conhe-
cer e apreciar detidamente a soberba
obra literária de Viclorien Sardou, lá
fomos hontem assistir a uma das ses-soes. Saímos encantados... Hesicria
Emílio Ghionc e Alberto Collo encarna-
ram com toda distineção e alma os seus
papeis cm meio «lo luxo e da opulen-
cia dos scenarios que adornam _ pom-posa peça, fazendo de cada personagemuma creação artistica e notável.

. O assumpto cala vivamente 110 espi-
rito, porque representa um calvário de
angustias femininas, stipportadas com
resignação por uma mãe amantissima e
dedicada. -Figurando cm programniasomente hoje e amanhã, não hesitamos
ciu rccommcndal-o ás gentis damas cv
riocas e ao nossa .publico cm geralcomo uma obra digna de ser vista eapreciada.

NEGÓCIOS DA CHINA
No Reino da Chantagem

Chamamos a attenção para e.teartiíjo na Secção Livre.»*•_ > _ —
100:000.S000. por 1S700. Tm-portanto plano da LOTKUIA PE*ufcllAIi, a extrair-se hoje.

so 
produz a morte quando é diminuída aresistência orgânica de suas portadoras'!*. de notar que o Reraien nada produzsolire as "quen-quen". "

Póde-se por fim obiectar que a "ouen-
quen nap e uma "sauva-; mas. é. sob to-
_S_v;.,..-ro.toJi- U*-' v,s;<1-- ¦"*'¦' W'«2 muito
._;.'•''•'. ° eonferen-ist.. os pontosde sc-au-lhan.a, licni como as differcnças sn-

pcrficiaes. entre cilas e pensa mesmo queseria mais fácil a "cuyftbana" matar a
quen-quen , mais fraca e com ninhos ac-cessivcis, dev que a "sauva" commum, 

'mais
resistente c que esconde a sua pronnie <ob
a terra.

Antes «le concluir o Scu trabalho falia d.-isdesv.-111t.1ge.-1s dc tal formiga "cuyabana"
Alimenta-se de substancias assucaradas épor isso. torna-se inoommoda; demais, como
lá disse, prótese os pulgões c piolhos dosvcj.etaes, pois que se alimenta dcllc- e con-corre assim para que esses p.ras;t.is inva-dam as lavouras e causem graves damnos ás
plantações. Iíso mesmo respondeu ,10 in-spector Agrícola de Pcimambuco que lhe en-
yiou uma caixa com exemplares de "Preno-
Iepis fulva, dizendo que tal formiga es-tava cansando sérios damnos ás plantaçõesdc certa 20:1a do Estado. ''E' um tjamno indirecto. Pois bem o
que respondera íoi confirmado pelo pro-fessor Carlos Mcre-.ra, que em Pernambucoverificou a abundância dc "cuyabanas" mas
localidades percorridas, bem como «Ie pul-
gões e piolhos. N'o local onde dominam
nao. existe a ' sauva": é possível que tenha
fugido por causa da outra.

Quinto i Iridomyrtnex humilis" _ Mayr.de hábitos semelhantes aos da "cuj-ubana"'
dá-se o mesmo; é considerada uma praga.'Ora. mesmo que . grande iniss.. ,!«• "Pre-
tiol<_iÍ3 fulva" njliíentc ia -'sau\-a", não
se deve tratar uma praga com outra. Pelo
que o conferencista af firma, para terminar,
que a "sauva" «leve ser combatida por ou-
tros meios mais effícazes ç sobretudo :nc-
nos peripos-ps.

..As ultimas palavras do dr. Costa Lima
foram acolhidas cc.m_ un*_a .salva df .paUnaSt,
recebendo s. s. muitos parabéns' pelo sue*
cessp di sua iníerçsíar.tissi-ua jalestra.

Cleto
A nova reunião realizar-se-á terça-feira, 23 do corrente, ás 8 horas dano.tc, ,10 Club de S. Christova°o

Hoje — 100 contos
— ron 2$ooo —— Casa Guimarães —

ROSÁRIO 71
li VÃO CAINDO. . .

Mais um que vae no em-
briilho

U sr. Manoel Constantino Rodrigues
chegou de -Minas e está hospedado noHotel -Nacional, á rua do Lavradio.
b esta a primeira vez qne clie vem aoKio ? -Nao o sabemos. O certo é queo sr. Constantino se deixou illudir pordois vigaristas que, em troca de um
pacote de jornaes velhos, receberam
delle uma "pclcga" de aoo$ooo.

Ji, quando no hotel o sr.. Constantino
deu pelo loRro, correu a queixar-se ao
i° delegado auxiliar.

O que a CASA MUNIZ garante:a superlovidado dos seus ar-tisos o modlcidade dc preços.Ouvidor 11. 71 — Tel. 4170.
O "PRIMEIRO 

DE M.U.ÇO" •

Unia escola pratien de
. . naveffaçiio n vela

O ministro da Marinha acaba de ce-
der ao da Fazenda o navio-eseola Pri-
meiro dc Março, que já teve baixa do
serviço da Armada, afim de ser nelle
insiallada, pelo Lloyd tlrnsileiro, uma
escola -pratica de navegação á vela.

**__! » m%t 1» m**

Bebam só Café Ideal
O ministro da Guerra no despacho

dos papeis hontem subnícttidos á sua
assignatura, ordenou á Contabilidade
da Guerra que á vista dos documentos
e informações, pagasse os vencimentos
devidos ao fallecido cabo Manoel Bor-
ges Netto 1 Zacharias Borges, mãe do
referido cabo.

CASA BOITEUX - Casa especial
de taDCCfirias. Uructmvana n. 11 ¦<-> «_ü > m. .
O ItOX-KO DE CANOS DE

OHUSXBO

l*m necociante que sc
defende

A 15 do corrente, a policia do 23° dis-
trieto, numa _ diligencia bem suecedida,
levou a effeito a 'prisão de vários la-
drões de canos dc chumbo, que, inter-
rogados na delegacia," não negaram a
autoria do que lhes era imputado.

Entre os presos achava-se o intrujão
Nascimento Silva, cm cujo; bolsos foi
encontrada uma etiqueta do estabeleci-
mento dc compra c venda de chttmbos
e metaes velhos, de que é proprietário
o sr. José Vieira.

Os intrujões declararam oue compra-
vam o produeto do roubo de scus au-
xiliares por conta do. sr. José Vieira
e essa declaração motivou que este sc-
nhor fosse incluído no numero dos in-
trujões. Entretanto, lal imputação era
falsa.

O.sr. Abelardo Luz, delegado do 23°
districto, reconhecendo que o sr. José
Vieira estava sendo victima dc uma
insinuação malévola, pois que é um
comnicrciantc sério, passou-lhe um íh-
testado que prova o quanto é falsa a
iccusação qu; lhe is» (cita,..

Parc Royal
OS ARTIGOS DA NOSSA

Exposição de Inverno
nrt.-^0rilinuam-£-!ser djspotodoB pelas Elegantes Cariocas que nãoconseguem resistir a dupla fascinação das novas modas e dospreços por que ellas eslão marcadas. ^ 

<*= ^ uu»
Este successo da Exposição indica que V. Ex. não deve adiarpor mais tempo a sua visita ao

ParcHoyal
»_»a^ít-fw-*rm-

COMDE-VDIOS MWLITARES
"Guia 

para o ensino do
tactica"

Acaba de entrar para o prelo, nas
officinas do «Estado-Maior, a traducção
do GjiiV- para o ensino da Tactica, effe-
ctuada pelos primeiros tenentes B.
Klinger e E. Leitão de Carvalho.

A obra, que vem prefaciada pelo ge-
neral Caetano de Faria, foi elaborada
pela comniissão dc educação e ensino
do Grande Estado-Maior Allemão, e c
officialmente adoptada nas escolas mi-
¦litares prussianas.

Comprehende a tactica individual de
todas as armas, o serviço em campa-
uha e a tactica das armas combinadas.
O volume, cm formato grande, é dc
350 paginas.'W»l->» BB—

Por 1$700. apenas, pódc adqui*
rir-so nm bilhete premindo com
lOOtOOOSOOO na oxtrncçüo da
LOTERIA FEDERAL, n realizar-
se hoje,

¦ «__»»¦
U..LV AGUA SUJA

O caso das gratifica-
ções da" Standard Oil"

.0 sr. Tavares de Lyra, ministro da
Viação, enviou ao procurador criminal
da Republica o seguinte aviso:"Em vista de constarem referencias
,1 funecionarios deste Ministério, em
publicações concernentes á "Standard
Oil C°", solicito-vos que, na mesma
oceasião cm çjue fòr procedido ao in-
querito requisitado pelo sr. ministro da
Fazenda, seja tampem apurado o que
possa haver sobre taes funecionarios."

GETS-IT
Chamamos a attenção dos nossos lei-

tores para a nova serie de annuncios
do conhecido remédio americano para
callos GIÍTS-IT. Este maravilhoso tc-
médio, hoje vendido em toda a parte
do mundo, começa o seu segundo anno
dc venda no Brasil, e somente aquelles
que ignoram a existência de tão sobe-
rano remédio continuam a soffrer tor-
turas dos callos, etc.

ESI BELLO HORIZONTE

O ultimo concurso ren-
lizado na Delegacia
Fiscal

O minislro da Fazenda approvoti o
concurso para agentes fiscaes dos im-
postos de consumo realizado ultimamen-
te na Delegacia Fiscal de Minas Geraes
e 110 qual foram classificados os sc-
gutntes candidatos: Sylvio B. Dutra,
Accacio de Almeida, Waldemiro Ma-
chado, Lourenço Pimenta Mourão, Is-
mael Ramos, José C. Souza Filho,
Mario da Malta Machado, Francisco
Bandeira, Altamirando Saraiva Caldeira,
J.nuario Rodrigues Germano, Thomaz
Cintra Pinto Nogueira e José Dionysio
Velloso.

MOVEIS
MAGAL-LÍES MACHADO & C—

Rua dos Andradas 19 e 21. Os
maiores armazéns desta capital.

A "Mão Negra" ?
Um pharmaceutico

pede garantias
Muito agitado, muito pallido e tre-

mulo, o sr. Oscar Moreira de Castilho,
pharmaceutico estabelecido á rua Ca-
merino n. .., esteve hontem 110 gabine-
te do a" delegado auxiliar.

— Doutor, venho .pedir garantias á
policia. Sinto-me ameaçado...

O que teria acontecido? 0 sr. Os-
car explicou: a Mão Negra ou a ter-
rivel Mafia -batera-lhe á porta. Como?
Com uma ultimação para que a deler-
minado, indivíduo fosse entregue a im-
porlancia de ,.o$ooo.

E o pliarniacetitico exhibiu á autori-
dade a seguinte carta anonyma: "Sr.

proprietário ou pharmaceutico. Previ-
no-llie de que preciso <!e dinheiro. Não
sou ladrão. Peço encontrar-se commi-
go no Cács do Porto, em frente ao
armazém 13. E' prudente levar a
quantia de so$ooo. Espero-o ás n ho-
ras do dia de hoje, e se por acaso fal-
¦tar serei forçado a usar de violência.
E' inútil prevenir a policia".

0 sr. Oscar sentiu-se apavorado .e
correu á policia, muito embora o ano-
nymo o prevenisse de que tal não fizes-
sc. A Máo Negra em scena? Pilhéria?
Seja o que fòr, mas deante do pavor
do pharmaceutico, o 2" delegado fel-o
acompanhar por um aponte.

io da Felici-jatie
LOTERIA DA CAPITAL FEDERAL

EXTRAÍDA HONTEM
15337

20:000$000
VENDIDA NESTA FELIZ OASA

H0.1I-. 100:0001.000 por SS000
S. «IOÃO 400 contos em 3 sorteios

— Hahilitae-vos —
Rua Sachet, 1-1—Francisco & C.

VAS RUAS QUE RECLAMAM

Cães vncabundos I
Queixam-se os moradores das ruas

Major Freitas. S. Carlos. Laurindo Ra-
b_.Ho e S. Diniz, do grande numero de
cães vagabundos que andam pelas rçfe-
ridas vias publicas, com grande risco
para os transeuntes.

E' de absoluta necessidade que a
Prefeitura tome uma medida urgente
para livrar essas ruas da presença
desses cachorros sem dono.

Todas as pessoas econômicas
terão vantagens em ler o an-
núncio dVA BRAZ1LEIRA» na
S- pagina.

Uma historia com-
plicada

Nem o queixoso sabe explicar
a coisa direito

O sr. Alfredo Peres de Siqueira, rc-
sidente á rua da Lapa n. 112, pro-
curou hontem o delegado do 13° dis-
trieto, afim de apresentar queixa crime
contra a firma Lawrence & Comp.
Mas porque? Uma historia um tanto
complicada, como o leitor vae ver.

Di3_se o sr. Peres que fora dono de
grandes seringues no Alto Acre, tor-
nando-se credor da firma Suarez Her-
manos, dc Belém do Pará, com a qual
mantinha relações commerciaes muito
estreitas. O modo de proceder da fir-
ma, <juc tomara para com elle um com-
promisso do divida de soo contos, fel-o
suspeitar da integridade da mesma, e
dahi uma série de questões que foram
agitadas em pura perda.

Desanimado, o sr. Peres vciu para
o Rio e aqui travou relações com o sr.

Lawrence, a quem scientificou da-
quella divida, affirmando que a sen-
tença favorável dos tribunaes, mais
dia, menos dia, viria fatalmente. 'Pro-
poz-lhe então o director da " academia"
da rua da Assembléa este negocio: o
sr. Peres installaria uma succursal de
Lawrence & C. em Belém, levando para
isso a mercadoria necessária (diplomas
vários, accumuladores, etc, etc.), per-
cebendo ipara ajuda de custo e despesas
de viagem dois conlos de réis. Inaugu-
rada a agencia, que disporia dc
material num total de 161 :o74$6oo, de-
veria ser a mesma segura em 29S1350$
em diversas companhias. Quanto á li-
quidação ficar'a ao critério do sr. 'Pe-
res. No começo relutou elle em acceitar
semelhante proposta, mas as difficulda-
des de rida e mil outras pequenas cau-'
sas fizíram com que resolvesse acceder.
O contrato foi lavrado e o sr. I.awrance
ficou depositário do titulo de divida do
sr. Peres (que aliás é coronel), embar-
cando o mesmo para o Pará, onde pro-
cedeu á installação combinada. Passam-
se mezes. O sr. Lawrence escreveu-lhe
cartas sobre cartas, induzindo-o a pro-
ceder á "liquidação" immediata, pois
não havia tempo a perder.

O director ¦ da "academia" chegou
mesmo a enviar um emissário a Belém,
afim de ultimar o seguro, o que. se-
gundo affirmou o coronel, só seria
feito se o garantissem com mais 80
contos em mercadorias. Esperou du-
rante algum tempo e, afinal, resolveu
para aqui embarcar, deixando á casa, no
Pará, aos cuidados do sr. Ângelo Ne-
vos, um seu amigo. De regresso pro-
curou o sr. Lawrence e os dois sc ex-
plicarani, acabando o coronel por con-
trair no "Atlant Bank", do mesmo ca-
valheiro, um empréstimo de 5.000.000
em cinco prestações mensaes, paga-
veis em 30 contos, quando a firma
Suarcs Herinanos entrasse com os 500
de que era deveelora. O sr. Lawrence
pagou-lhe a primeira prestação c netn
mais um vintém deu por conta. O co-
ronel começou a lutar com difficulda-
des e afinal vendeu a decisão dos tri-
buníies por 200 contos a Guilherme de
Almeida, que entregou o seu negocio
a um conhecido senador pelo Pará.

Quando entrou em transacção com o
"Atlant Bank" o coronel entregou a
-jawrencc, alem da escriptura publica,
lavrada no cartório do tabellião Ro-
quede, uma resalva que garantia o nc-
gocio feito com Guilherme Almeida. O
coronel Peres sente-se ameaçado de
perder os seus agora 200 contos. Diz
que o sr. Lawrence já liquidou o nc-
gocio no Pará e nenhuma satisfação lhe
deu.

Trata-sc, como se vê, de uma embrtt-
lhada dos diabos, uma complicação que
nem o sr. Peres explica bem. A policia
ouviu-o calmamente c, depois de ler
bem todos os documcnlos apresenta-
dos... aconselhou-o a que se dirigisse
aos tribunaes.

Não estava na sua alçada tão intrin-
cado caso.

A suecessão
na Parahyba

14457 - 20:000$000
Este numero, premiado na Loteria

Federal extraída quarta-feira, cujo pa-
gamento foi effectuado hontem, foi
vendido e pago no Centro Loterico, á
rua Sachet, 4.

A ULTIMA CONSPIRAÇÃO

O procurador criminal quer
ouvir mais testemunhas
Conforme noticiámos, ouvida a ulti-

ma das testemunhas arroladas na de-
nuncia contra os aceusados na fanlas-
tica conspiração que movimentou esta
capital, e não havendo o procurador
criminal da Republica apurado a res-
ponsabilida-le dos indigitados, em nu-
mero sufficiente para configurar o de-
licto, foram-lhe os'autos com visla-pa-
ra requerer o que lhe parecesse.

Hontem o dr. Pedro Jatahy resolveu
indicar mais testemunhas para vêr se
consegue numero, e foram ellas o ge-
neral .Olynipio Agobar, coiTmiandante
da Brigada Policial, c 05 ex-sargentos
Miguel Santos de Oliveira e . Sil___j___?.
José de Oliveira Guimarães.

O dr. Aprigio dc Amorim Garcia,
que preside ao summarío. deferiu o pe-
dido e designou o dia de segunda-fei-
ra próxima para proseguír a inquiri-
ção.

TelcDl.onò 834. Central. — Rna
Santa Luzia 202

— PAULO PASSOS & C. —

A indicação do nome
do sr. Camillo de

Hollanda*
O sr. Epitacio Pessoa, senador e

feudaUrio actual das terras parahyba-nas, a despeito da sua notória e legalínvahdez physica, foi. autorizado, pelaconvenção da sua aggremiação politica,ora detentora do poder no Ksttido da
Parahyba, a indicar os candidatos á

presidência e
vicü-presidenoia

estadiute si n a t
próximas ele i-
ções.O >r. Epitt*
cio, com o con-
sentimento, pois,
expresso c ma-
ni festo daquelles
seàis ico-estadoa-
nos, que partici-
parn do orça-
inento da Para-
liyba, trepados
ua situação lo-
cal, chegou a
conseguir da po*
litic. do scu
Estado esta coi-
sa ladoravelmcn-
lt e surprelicn-
dente e surpre-

licndeuteinento
velhaca: a at-
itribuição omni-
'Poderosa e sc-
duetora dc in-
dlcatj, sósinho,
quem deva ins-
¦taJlar-sa ,no (pa-
lacio presiden-
ciai das terras
dos coqueiros,
em substituição
ao seu actual

O sr. Camillo dc
Hollanda

CONSELHOS DE GUERRA

Os cuie sc vão rennir
Estão convocados os seguintes con-

selltos de guerra:
A 23, ao meio-dia, o que responde o

capitão João Aurélio Lins Wandcrley,
do quiil são juizes: tenente-coronel Ar-
thur de Albuquerque Bezerra Cavai-
cante, majores José Malaquias Cavai-
cante Lima, Antônio Leite dc Maga-
lhães Bastos Junior, João Velloso Ra-

os, Estellita Augusto \Verner e Abri-
lino dc Abreu; e a 25, tudo do correu-
te, ns mesmas Iioras, o a nl-e responde
o capitão Jorge Braga da Silva, do qual
fazem parte o tenente-coronel Ernesto
Carlos César e os majores Pompeu da
Silva Loureiro, -Augusto -Pedro dc Al-
cantara Junior, Luiz Furtado, Affonso
Pinho de Castilho e João Carlos Pe-
reira de Mello, devendo os réos com-
parecerem an dilo conselho .

Na actual idade, pensito a 60$, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. Mem de Sá, 13—15.

UM LOUCO ?

O infeliz ouo está 110
xadrez ila Polieia Cen-

trai
Está recolhido preso num dos xadre-

zes da Central de Policia um infeliz
"sem emprego", preso quando vagava
pelas ruas da cidade, de nomc_José da
Silva, pardo e de 20 annos. Este des-
graçado parece soffrer das faculdades
meniaes, pois já por duas vezes tentou
suicidar-se. Na primeira utilizou-se
elle dc unia lata de vazelina, com que
rasgou o braço direito e na segunda,
com um ferro de gravata, com que pro-
curou romper a carótida. Prcscntido
pelos outros presos foi elle subjugado
e mandado a exame de sanidade pelo

delegado auxiliar.
¦ ' mmt 0 «___» "¦> __W— 

Hoje a LOTERIA FEDERAL
farft 11 extrneção ilo importante
plano ile 100:000*000, cujo bi*
lhete custa apenas 1S700.
.—.  mm » •*¦__» *t**mrwmmm, .

AS CONTAS NA CENTRAL

XA ARMADA

O joco de euerra
As_ partidas do. jogo de guerra para

or officiaes que já cursaram a Escola
Naval de Guerra, se realizarão, d'ora
avante, todas aa terças-feiras, a come-
tar ao meio-dia,.

Tres ane vão ser pairas
Relação das contas enviadas ao Mi-

nisterio da Viação, para serem pagas,
no Thesouro, ao sr. Antônio da Costa
Lage:

Officio n. 2.1.1, 2.2S2:-'4r$-l"2: offi-
cio n. 244, 1.563:884$sSi, e officio nu-
mero 245, 1.033 :i63$5*f?i

100 contos — Hoje
CENTRO LOTERICO -

Rua Sachet, 4
-— ifl <i c *» ¦¦
UMA IMPORTAÇÃO I.NCOX*

VEXIE.NTE

De Porto Alesrc clieea-
ram deportados seis
vasabundos

Ma manhã de hontem ancorou no
nosso porto, procedente do Rio Gran-
de do Sul e escalas, o paquete do
Lloyd Brasileiro Saturno.

Ao receber a visita do sub-inspector
da Policia Marítima o commandant.e
entregou ái[ite]!a autoridade seis it.di-
viduos. que a policia de Porto Alegre
deportou para a nossa capital e que lá
viviam sem oecupação.

Chamam-se os -'importados" Bcrnar-
dino da Silva Alegre, Alcides Pereira
da Silva, Juvenal Silva, Durval Silva,
Deocleclano José Lopes e Rufino Per-
cilio da Silva. Os dois primeiros são
aqui muito conhecidos como ladrões,
tendo ambos innumeras entradas na
Casa de Detenção.

Etn carro forte foram todos remetti-
dos para á Policia Central, acompanha-
dos ile officio ap a' delegado auxiliar.

atiinado, No regimen do governo pornos atioptado, não pode existir iiiimo-
ralidade outra, de egual calibre; isto é,
o reconhecimento insophisníave] de queo sr. Epitacio Pessoa _, na verdade, o
donatário daquillo.

Um homem com menor numero de
loucas ambições, que não o sr. Epita-
cio, em quem não sobram os escrúpulos,
sobretudo quando lhe tocam na vaida-
de pessoal, teria recusado aquella exces*
siva e demasiada manifestação de con*
fiança politico-cavadora, ftirtatido-se dc
exercer a poderosa altribuição que lhe
ifora deferida, 'obedileendo, .por .'outrolado, ao espirito do nosso regimen de
governo c evitando, desfarte,' praticar
mais uma immoralidade 'flagrante!

O sr. Epitacio não era, porém, po-
suivamentc homem para assim proce-der: o invalido parahybano traduziu a
altribuição ao pé da letra e tratou de
fazer valer a sua omnipoteme importai.-
cia, reunindo os outros rebentos da-
quella politica promettodera e indiean-
ito-lhes o seu candidato, vale dizer o
seu futuro preposto na governança do
alludido Estado.

O sr. Epitacio quiz, todavia, repeliu-
do a velha historia do primo Jucá, dar
um aspecto de seriedade aquella indi-
cação: reuniu, cm sua casa, os seus
correligionários, os deputados parahy-
banos da sua facção, e o senador Cunha
Pcdrosa. Disse-lhes, ciu tom de pales-
tra conselhciral, coisas -_recedor,.s da
menor importância, depois do que dc-
clarou que, para a suecessão estadual,
havia dois nomes indicaveis á presiden-
cia dá* Parahyba, os srs. Camillo de
Hollanda c Cunha -Pedros.t, um á i*
vice-presidência, o sr. Antônio Mossa,
e outro, á 2" vicc-presidcncia, o sr.
¦Alves Pequeno. .Havia dois nomes ha-
heis para a indicação á presidência: o
sr. Camillo dc 'Hollanda e o sr. Pe-
drosa.

O sr. Epitacio declarou, por mais dc
uma vez, essa coisa, convencido, de
ante-mão, que os seus companheiros de
politica estavam informados de que só
havia, na verdade, um nome, que lhe
merecia as sympathias e lhe offerccia
a segurança plena da continuação do
scu dominio incontrastavcl na Para-
hyba: era o do sr. Camillo dos Paizes
Baixos. Ninguém, na reunião domestica
do sr. Epitacio, ¦ teve a cor«igem de
contrariar a vontade c os intuitos do
dono da casa: as palavras do afortu-
limado invalido não -foram discutidas.

O sr. Epitacio não quiz, porém, dc-
cidir. dc prompto,11 a escolha do seu
candidato, c -porque pretendesse repe-
tir a saborosa 'historia do primo Jucá
através as linhas -telcgraphicas, enviou
um despacho ao actual presidente da
Parahyba, conimunicando o resultado
da convenção domestica. O presidente
não deixou as linhas tclegraphicas
aquietarem-se, informando logo ao se-
nador parahybano que concordava, e
com agrado, com a candidatura fami-
liar do primo Jucá.

'Engulida, assim, a sixluctora espe-
rança do sr. 'Cunha Pcdrosa, por este,
como uma pilula drástica e amarga,
j -"T. Epitacio Pessoa chamou, de novo,
o^ parceiros á segunda reunião donie-.*
tica, na qual os avisou de que o can-
didato era, effectivamente, aquelle Ca-
millo, manipulando, então, uma nota
para a imprensa, no fim da qual passa
um vale de consolação ao sr. Pedrosa
e ..pouca o candidato escolhido. Diz a
nota:

" O senador Epitacio Pessoa, auto-
rizado pela -Convenção do Partido Si-
tuacionista da Parahyba do Norte, do
qual é chefe, a indicar os candidatos
aos cargos dc presidente e vice-pre-
dentes do Estado, no periodo governa-
mental a iniciar-se cm outubro proxi-
mo, reuniu hontem em sua residência
os membros da representação no Con-
gresso e outros políticos conterrâneos
de passagem nesta capital, afim de lhes
communicar a chapa que organizara.

¦Depois de accemuar que seria dc
vantagem para o Estado escolher o
novo presidente entre os representan-
tes actuacs, afim de mandar ao Con-
gresso Nacional o sr. -Castro Pinto, que
viria dar o maior brilho á representa-
ção parahybana, o senador -'.pitado fez
uma demorada exposição das razões
que o levaram a preferir os -candidatos
escolhidos c annunciou os seguintes
nomes: para presidente, o deputado
Camillo de Hollanda; para i° viec-pre-
sidente, o dr. Antônio Massa, magis-
Irado e actual chefe de policia do Es-
tado; para 2" vice-presidente, o dr. Al-
ves Pequeno, que exerce prcscntcmcn-
te, o cargo de secretario geral.

Soubemos que o nome do senador
Cunha Pedrosa era a principio o pre-
ferido para a presidência do Estado;
mas, attendendo ás reiteiradas insisten-
cias de s. ex., o sr. Epitacio Pessoa
abriu mão desie propósito e indicou
então o sr. Camillo de Hollanda."

Novos acontecimentos
na Barra do Pirahy

Orlando, o chefe da qua-drilha, defende-se
As altas autoridades policiaes do Es-'-tauo Uo Rio, que sc acham na Barra do'í-irahy, interrogaram ante-hontem, í

3-lf * a _Dra,ml0 }osé *-<• Mi™n4 Ojchefe conhecido da qaudrilha de ladrWde animaes, que ali responde -por uma;
n?í*'at'Vi-. 

d0 a!!™*™<> na pessoa domajor Moraes Barbosa. O aceusado*neca que tivesse mandado assassinar noifazendeiro capitão Olympio Teixeira.1
allcgando que, estando a defender-se dôuni processo movido contra cllc, nãoiria complicar a sua situação, envolveu-,do-se em outro crime, « que o scu so-brinho 'Ernani Barbosa tambem não
Pode ser aceusado do homicídio '' 

do
y yinpio porque na hora do crime estavaelle em sua companhia, na Câmara Mu*nicipal, como prova com os officiaes daijuarcla Nacional que se achavam ali de
guarda, e o testemunho do porteiro damesma Câmara e de Erasmo Braga.
„., 

"n,s 
Prhni° .ue a accusaçSo

que ora lhe fazem visa influir no espi-
rito dos desembargadores do Tribunal
da l-elaçao deste -Estado, que devemdecidir, -talvez hoje, o -'habeas-corpus",,
por elle impetr.ado. j
.0 dr. Macedo Torres, chefe dc poli**cia, attendendo á requisição do juiz d?direito, fez removei- hontem, pel-i ma*Unigada, pelo nocturno paulista, para'Nictheroy, 0s officiaes da Guarda N.vcional Orlando José Miranda, capitão

e Manoel Benedicto de Souza, tenente,os quaes se achavtm recolhidos ao edi-íicio da Câmara Municipal, por ordem
do mesmo juiz.
, O primeiro dos presos eslá confiadaa guarda do coronel commandante debrigada dr. Oliveira Figueiredo, qu„protestou contra a remoção do presoentregue á sua guarda, o qual não podi.-.ser removido para fora do municipio,
pois tem qnc acompanhar o siiminarlo
dç culpa. Nesse sentido, o dr. Oliveira'
figueiredo telegraphou aos minislro doInterior e commandante superior d*.Guarda Nacional do Estado.

As diligencias prosegiietn na Barra',sem resultados positivos. A cidade rc'começou a sua calma habitual.
Ti  "¦*"'*¦- ¦ —. .
.. _S_.V_!"1.s--f''i,'',s- Sueculenta Feijoada,-as 9 da manha, s_ na CABAÇA GRANDE.

0 CENTRO nM^PRÕPFlSSÒ:
RES MUNIOIPABS TltABA*
X/HA 1

Aulas praticas do tralinllios mumiaes
Hoje, sabbado, scr«í iniciada a seriei<le lições sobre trabalho manual (Slojd)promovida pelo Centro de 'Professores

•Irimarios Municipaes a pedido do in*spector escolar sr. Venerando da Gr.vça, presidente da Caixa Auxiliadora o ¦
Beneficente dos cursos diurno c no-cturiio do 13» districto. Essas lições
que sçrao publicas, realizar-se-ão násede da escola publica á rua Dr. Ma-noel Victorino 13-, „0 Engenho deuentro, inciiiubiiido-se -dessa tarefa o
professor .publico sr. Theophilo Morei-ra da Costa.

1* >
fjyAR a ''¦"¦• Sardinha! actualmenta*»*w n melhor .i.-, „m«o mercado.

O AZAR DE ILM LADRÃO

Aptuiliitilii eom a bocca
nu lioti ;.i

'O conhecido ladrão Manoel Alves do
Oliveira, que já c qiiinqiiagenario, pe-
netrou hontem, sorrateiramente, cm um
dos commodos da casa á rua do La-
vradio n, 66, fazendo uso de'chaves
falsas.

Prcsenlido ipor morador';.., foi preso
antes de conseguir eniroiixar quanto
pertencia a alguns marinheiros nacio-
naes que ali residem.

.0 commissario de serviço no 12o dis-
trieto policial apprehendcu os objectos
próprios para roubar e recolheu o Oli*
veira ao respectivo xadrez,

1» ¦' » m -
fnCÓ ("Uni./-, Chocolate, bombonfli_,are uio 00, (in09 c ,____„_,_., d_j
chocolate, só dc Btiering & O, r. 7 Sct. 10^

Uma "chantage"
abortada

Dr. Carvalho Azevedo ^f^*
su*i viagem a Caxambu\

? _B» »» ___»
OS MÉDICOS ESCOLARES

Foi feita hontom a dis-
tribuição dos districtos

O director da Instrucçáo Publica fez
liontem a designação dos districtos es-
colarcs em que deverão servir os me-
dicos nomeados para o serviço de in-
specção sanitária das creanças escola-
res, sendo assim distribuídos:

Maurício de Medeiros, districtos sub-
urbanos e serviço na Directoria Geral;
Leonel Gon_aga, 1" districto; Nicoláo
Filho, 2"; Zophyro Goulart, 3"; Ribejf-
ro de Castro, 40; Leite Ribeiro, 50;
Bueno de Andrade, 6o; Barbosa Vian-
na, 7o; Camillo Bicalho, 8o; Ferrão
Netto, 9"; Egas Mendonça, 10o; Abel
Noronha. 11°; Castello Br.mco. 12o;
Octavio Ayres, 13o; Antônio Martins
Pereira, 16o, e 'Pernambuco Filho,-17°.

Deixaram, apenas, dc ser distribuídos
tres inspeclorcs, uni dos quaes terá de
servir lambem na Directoria Geral.

"O MALHO"
-Pontual, como sempre, aqui temos

sobre a nossa mesa de trabalho o po-
pular hebdomadário illustrado.

m» - me o ¦;¦ .
APEZAR DE TODA A CRISE

Ainda ha quem não
precise de empreso

Por não ter assumido o cargo no
prazo legal, foi exonerado o continuo
addido do Serviço Geológico c Minera-
lógico Francisco Arthur Costa, nomea-
do para o logar de norteiro. continuo
da Estação Geral de Experimentação
de Coroatá.

'Pelo mesmo motivo foi exMierarlo do
cargo de auxiliar de 1* classe, addido,
do Serviço <Ie Veterinária, Lafayette
.VcJles.o de Reisnie,;

,0 dr, Alberto Friedmann depõe
Na delegacia do 23" districto prose-

guiu hontem o inquérito aberto sobre a
"chantage" de que ia sendo victima a
Companhia de Seguros "Globo", e que,
sendo. descoberta, originou a prisão do
çirurgião-dentista Joaquim Vieira Bra-
ga, qw a tinha preparado,

Foi ouvido c acareado com Vieira
Braga o dr. Alberto Friedmann, o mc-
dico que passou o aMcslndo de " obi-
to" de José Jucá dc Araujo, que deve
estar cm Minas Geraes, onde mora,
sem saber que aqui no Rio "foi accom-
mettido" de febre intermiltente, "mor-
reu" c quasi se "enterrou".

O dr. Friedmann disse que. ha uni
mez, foi ao seu escriptorio, h rua da
Alfândega n. .15, o sr. Joaquim Vieira
Braga e lhe pediu passasse unia recci-
ta para um sou cunhado, atacado havia
algum tempo de uma febre intcrintttcn-
tc rebelde.

ü dr. Friedmann, com as informa-
ções nue lhe deu Vieira Braga, a res-
peito da " enfermidade" de Jucá, rc*
ceitou quatro vezes.

A ultima vez que Vieira Braga este-
ve em seu consultório foi para lhe dar
conhecimento do "íalU-cimento" de
Jucá e pedir o atlestado de óbito.

Disse o medico que u principio sc rc-
cusou a passar o a-ttest.ulo, nias depois
accedeu e o moço saiu, muito agrade-
cido, a tratar do "enterro".

Só hontem na delegacia, ao ser aca*
reado com Vieira Braga, é que soube

•ie seu nome ia quasi servindo para
facilitar uma "chantage".

Deve ficar, pois, esse exemplo ao
dr. Friedmann c a alguns de seus col-
legas que tenham a mesma dose de boa
fé, para que dc futuro não subscrevam
com a mesma facilidade, para pessoas
inteiramente desconhecidas, papeis de
importância e de responsabilidade, co-
mo attestados dc óbitos.

O delegado do 23o districto, dr. Abe-
lardo Luz, ante o estado de excitação
nervosa em que se encontra Joaquim
Vieira Braga, que não cessa dc se las-
.Imar c está sempre chorando, achou
prudente collocar-lhe perto uma senti-
nelia vigilante, pois aue -teme venha a
pensar Vieira no suicidio._

O inquérito eslá em via de. conclit-
são, faltando apenas mn ou dois depoi-
mentos mais e a cópia do termo lavra--
do na 7" preforia, fazendo constar o,
"lobi-o" de José Jucá de Araujo,

A policia do 23o tambem espera in-
formações de Minas Geraes sobre se
Jucá vive ainda.

-¦><¦» n»
niWHÍÍTPf- sob jóias e cautela]mr.-iic.ir-u do Monte dc Soc.
torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camões. Casa Gonthier.
Fundada em 1867.

00>,CURSO PARA MEDICO
BA BRIGADA

O ceneral Adobar não
quer medico velho

Em resposta a um officio do com-
mandante da Brigada Policial pedindo au-
torização para additar ao edital de in-
ecripção para os candidatos á vaga de
tenente medico, o limite máximo de 35
annos de edade, o ministro do Interior
declarou que, não sendo no actual mo-
mento a reforma compulsória applica-
vel aquella Brigada, convém que não seja
tal condição mencionada no referido
edital.

NO MINISTÉRIO 1)0 INTERIOR

O Conselho Adiiiiiiii-
trativo do Patrimo-
nio esteve reunido

Sob ã presidência do desembargador
Souza Pitanga rcuniu-so liontem. em
sessão ordinária o Conselho Administra-
tivo dos Patrimônios dos _ Estabeleci-
mentos a cargo do Ministério do Inte-
rior.

Compareceram á sessão o dçscmnar-
pador Elviro Carrilho, drs. Zcfennc
de Faria, Juliano Moreira, commenda-
dor João Alves Affonso e maestro Al-
berto Nepomticeno.

O lUiesoureiro communicou ter reçe-
bido: do director do Instituto Ilcnja-
min Constant, 3iC$6oo de __ renda da.
officinas em igis' I3'996$48°, do re*
sultado da venda de diversos produetos
do Instituto Oswaldo Cruz durante o
primeiro semestre do anno passado; e
685S000. de donativos feitos ao patri-
monio do Ho?**iial Nacional de Aliena-
dos.

O conselho reiterou no tnesoureiro 1
autorização para acquisição de noví»
apólices e marcou a no-a reunião par»
_< de junho.
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Estado do Rio.

nictFeroy
Não compareceu hontem. oo palácio do

Ingá. .por estar ligeiramente enfermo, -o

presidente do Estado.
_ O presidente do Tribunal da Relação,

concedeu reforma, para solicitar, nos ou-
ditorios de Campos, pelo tempo, de 3 an-
nos, aos srs. Domingo* Euírasio. Teixeira
Duarte c Francisco Manhãcs Ribeiro.. . .Na .próxima segunda-feira. terá. inicio,
110 Juizo dc Direito da 1* vara..a forma-
ção de culpa dn processo crime instaurado
contra Poinoen iLuiu da Silva.

A Inspectoria de IlyRicnc expediu tt-
tulo de nbarinaccutico' licenciado ao sr.
'Elias Otto de Azevedo, para dirigir a phar-
macia Nossa Senhora das Victonas, cm
¦Sumidouro. .. , .

Foram nomeados! Manoel Carlos ue
Campos, neente do registro dc S. bebas.

¦tISo de Itabapoatias Luiz Antônio; Pereiro
dl Cruz. suiicriiitendcntc do ensino em
Paraty: a -professora d. Maria Appareçi-
da da Cruz Saldanha, tara reger a -escola
masculina do Saqnarcmai a professora
d. ifarin Almada Pinheiro, adjunta do
«rimo escolar "Fngiindcs Várella", em liar-
ia Mansas a professora d. Iunez Grado,
para adjunta do gru|io escolar "Anuraie
FiUueira", 110 município ile Parahyba uo

Foram exonerados: Júlio Marques
Trindade, de agente do registro dc Itahapoa-
na; di Ar.icy Figueira de Avellar, dc adjun-
ta do grupo escolar "Andrade Figueira ,
em Parahyba do Sul.

Foram removidos: ei professora ua
escola feminina de Pinheiros, em Pirahy,
d. Maria Luiza Mal» Vinagre, para a
taixta <la Tiitica. em Harra Mansa: tol
removida para Monte Alegre, em Padua, a
«cola mixtn de Parakena, com a respeeti-
va professora. , _ ,Foram recolhidos hontem. a Casa de
Dclenção. por ordem do 2a delegado au-
uiliar, os Indivíduos Iienedicto Misonettc
e Anuino Alves Cordeiro, que ante-hontem,
tentaram 'i«s*ar unia cédula dc 200$, falsa»
na cstaçlSo do Maruliy. .— A a* delegacia auxiliar, fuiiccionara
eonjuntamcnlc com a ií. "o edificio da¦Repartição Central da Policia, a rua Pre-
sidente Pedreira. ,m » m * mm
A "CASTElfliõES"

Ustíí Julgada cumprida
a concordata

O dr. Cesario Pereira,, juiz da fi'
rara eivei; por sentença de liontein
julgou cumprida a concordata offcrcci-
da pela firma líttno Çasttllõcs Ur C
a seus credores.

Aquelles comincroiantcs, estabeleci-
dos com confeitaria na Avenida Rio
Branoo, pagaram 13 "I" por saldo dos
créditos todos.

mvstma&r^j-r / i

ATE AS
CREANÇAS
Sabem qual é o me-
dicamento de inteira
confiança para dar-
lhes saúde e robustez:

A incomparavel

EMULSÃO
DE

SCOTT
Recusem-se os

Substitutos
M11 I

Tres ladrões e tres pun-
guistas colhidos em

flagrante
Fomos hontem procurados pelo sr.-Er-

nesto Moreira Coelho, fogmsta da Com-

panhia do Gaz, residente a rua Mumci-
pai n. 15, que nos pede declaremos «ao
fer sido elle preso, nem posto no xadrez,
e muito menos ser ladrão. _

O que sc deu foi o seguinte: lendo
elle comprado umas roupas, mandou-as
entregar em stta casa. pagando o carro-
to. A policia desconfiando desses indi-
viduos, prendeu-os, c o sr. Coelho —

que assistiu ao acto da prisão — diri-

gitt-se aos policiaes e. em seguida, a
delegacia, afim dc dar explicações.

Foi isso, c nada mais.
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DATAS INTIMAS
. Passa hoj'e o anniversario natalicio da
gentil senliorita Kônczita Galvão Uucno,
lilba do dr. Galvão Bucno,

lA graciosa nuniversariante não receberá
boje.

. *
¦Fazem annos hoje s
O menino Nelson Cai neiro, residente em

Santa Luzia do Cnraiuiola, Minas ;o menina Maria, iilhinha do dr. Car-
los Undgrcu o de d. Kitn J-indipeu ;a menina Vaiidíi faria ;o caiiitão Antônio da Costa Honora-
to, funecionario ti.i Imprensa Nacional ;o sr. Manoel l.coeadio dc Souza ;—¦ a menina líulilia uc Oliveira Bastoíi
íillia do coronel Enrico de. Oliveira lias-*' tos, chefe dc P.oriacía do Estado-Maior do
lixercito ;o sr. Manoel BofgfiS de Freitas, iittc-
icssâdo da importante firma Saramago
ifotiscca & C, da praça de Nictheroy;

o alumno do Collegio ilililar dc Bar-
bacena, Mario -Malta;

a professora Ulliia liamos, sobrinha
do dr. José Ilouorió '.\kiicHk, advogado do
nosso foro ;

mllc. Alzira da I.ourdes dos Santos,
filha do sr. ííelmiro Augusto dos Santos,
redactor da Agencia Havirs ; ro tenente Fernando Josc Coelho, fun-
ccioua.-io da IC. 'i*\. C- lt. ;o pharinaccmico José Doniingucs dos
Santos :—' mlle. Carmen ile Casado T.ínva, pro-¦íessora laureada du Instituto . Nacional dc
Musica.

o joven estudante Joaquim Vieira
iFróes. fillio do dr. Ulrien Frócs.

Foi muito felicitado liontem, o joven
acadêmico Alcitin dc Siqueira Dias, filho
da ilr. Carlos Calvct do Kiiiueira Dias. major-
medico do Exercito.—¦ Por moúvo do seu anniversario na-
inlicio, ÍjÍ muito felicitada, cm stia rc-
«deneia, a Rcntll senliorita Üdette de
Cantuarin, neta do fallccido coronel José
Thomaz dc Cantuarla;

CASA MUXTOS
Ilaptixn-se hoje, na matriz do Engenho

Velho, a galante mcníuR Maria Virgínia,
filha. ii.i sr. Jacj-ulbo -Mipill.ães c de d.
Ame tli na Gonella Magal.tãcs, sendo padri-nhos os_ sçus tios. 1" tenente da Armada'Faliu,-! Freire de Carvalho c d. lza Gonella
Freiie de Carvalho,

Baptiza-sc hoje, na egreja do Engenho
Velho, o iutcressautç menino Decio, filho do
Drimciro-tcncnte da Ai mana Talma Freire
dc Carvalho e dc d. Iza Gonella Freire de
Carvalho, sendo padrinhos os seus tio?, sr.
Jacintlio Magalhães c d. Amediua Gonella
Magalhães,

COXFi:iJKN'OI.V.S
Na sedo do "Curso Propedêutico", á rua

da Carioca, cffccttia-sc hoje. ás d horas da
tarde, a *Hora l^ileraria" dos alumnos des-
te estabelecimento de ensino secundário.

A entrada suiá írar.queada ao publico,

NASCIMENTOS 
'"

U sr. Agostinho Valcntjai dc Gouvêa e
<1. Maria Jasc Horta dc Couvèa, particU-pam-nos o r.aicimciHo de sua füliiulia J,a-
C}*fi a M úu corrente, ent Ko .Novo.

Acha*se enriouocldo ilcsdc o di?. ifi, o
Ia*, do pharmaceutico Butíamin Simou e
d. Alexandrina Simot^ coin o nascimento
dc sua primogênita Arletlu.

* « V
MISSAS

Xa lerça-foira, ás 8 horas, a archt-confra*
ria do Im. Coi-açáOi dc Mari?-, tio Meyer,¦foz «lebrar urna wh\\ por alma da archí-
cüiiícdc \'aterú Ma;h Ribeiro,*

Np. egreja ile S. Francisco dc Paula, cc-
íebru'-t*se, com grríidc concorrência a missa

m ti: sétimo dia. pur ulaia do despachante ge-ral da Alfândega desta capital, Antônio Li).
pes da Siiva.

FAT.Lliei.MK.Vrds 
'

O dr. Moniz Sooré lcm rida muito visita-
do por motivo do íaliccimunto de seu sogro,
O engt nheiro Teive e Argollo.

Deram-lhe pezames, pcssoalmento ru nor
leVsTannuns, os drs. Wenceslào üraz e Ur*
o.-.no dns Santos, Nilo Pcçanha, conselheiro
Ruy Itarhosa, dr. J. J. Seabra, dr. Antônio
MomÍz, r.uveniador da Uihia. e familia; dr.
i.auro Muller, José Hczcrra. Caiogeras, e
Ts vares dc I*yra. iniuistros do Üx te rior, da
Ácrícullura, da Fazenda e da Via;ão; depu-
lados Antônio Carlos, Álvaro de Carvalho,
jíndriçites Lima o senhora. Mario Hermes,
Ãrl::ilo Leonc e senhora, Ubaldlno de As-
rt. Octavio Muncabeiro. Palma João Man-
líabcira, Alfredo Kuv, fCl.iidio dc Mesquita,
Ribeiro Jutuiucira. JoséSIaiia Totirtnlio, I.eão
V.llrso. Pedro I.aso. Ai^iiíio de lfrdtas,
]¦."* dc Carvalho, Moreira da lincha, Cos-
:.t I- '•>• iro, Costa Rego, Carlos Leitão, ma-
refhn' Arpoüo e senhora, marechal Pires

Ura menor morre liis-
tantaucumeuto

Na rua Senador Euzebio, honftm tis
S 1 \-2 da tarde, o menor Francisco Pin-
to Peixoto, de 12 annos, branco, filho de
Emilia Pinto Peixoto, moradora á mes-
ma rua n. 326, foi atropelado pelo cie-
ctrico 142, guiado pelo motorneiro re-
gulamcnto n. 2222.

O menor ia correndo atrás do carro-
reclamo da empresa Paschoal Segreto,
quando, tendo facilitado, foi colhido
pelo bonde. O motorneiro, que se cila-
ma Tito Almeida de Albuquerque, Ian-
çou mãos de todos os recursos .possl-
veis afim de evitar o desastre. Os seus
esforços, porém, não deram nenhum re-
sultado. O menor foi colhido pelo ele-
ctrico, levou uma forte pancada, fican-
do com o craneo esphacclado. Morreu
instantaneamente,

A policia do 14o districto, teve co-•nliecimento do facto, compareceu ao lo
cal e prendeu o motorneiro.

Na delegacia, seis testemunhas <lcpu-
zeram affirmando a casualidade do dc-
sastre c defendendo o motorneiro, que
sc esforçou por todos os meios para
salvar a creança.

A' delegacia compareceu a mãe do
menor, Emilia Pinto Peixoto, que foi
implorar das autoridades concedessem
que o menor fosse levado para sua re-
sidencia e que lá mesmo se fizesse o
exame.

Eoi uma scena lancinante, profunda-
mente commovedora. A infeliz senhora
agarrava-se ao cadaversinho e, a solu-
çnr, heijava-o loucamente.

Hoje os médicos da policia farão
exame e o menor será dado a scpul-
tura.

FALLENCIA DA STANDARD OIL
PÁRA A HISTORIA fiOS 

«HONRADOS CAPITALISTAS" D "COUMER-

ClÀNTES" CREDORES DA STANDARD Oli,

Juvenal Augusto da' Silva, Escrivão e Tabellião substtato do segundo of-

ficio do judicial e notas da Câmara de Juiz de Fora, Estado de Minas

Geraes, na fónna da le!, etc.

¦CERTIFICO que, revendo em meu poder e cartório os autos da Con-

cordata Preventiva requerida por Alberto de Almeida Santos, do districto dç

Porto das Flores, desta Comarca, dellcs consta que tendo sido DEIsEGADA

A DITA CONCORDATA, FOI DECRETADA A FALLENCIA DO CON-

CORDATARIO, por sentença do Doutor Juiz dc Direito, de 'trinta de Se-

tembro de mil novecentos c quinze, CERTIFICO mais que, na relação dps

credores apresentada pelo fallido figuram os^ nomes.; ALFREDO CORRÊA

VíELAÇA, quinze contos dc réis; Dona Elisa Amélia Nogueira, quatro con-

to» e quinhentos mil reis; Joaquim Dutra da Silveira Júnior, nove contos,

novecentos e trinta e seis mil réis, e UNO RODRIGUES, novecentos e dc-

zeseis mil e cincoenta réis; todos residentes no Rio de Janeiro, á rua Frei

Caneca ns. 126 e 130. CERTIFICO mais que do Relatório apresentado pelos
commissarios consta, a folhas cincoenta e oito e cincoenta c nove dos ditos

autos, o seguinte tópico: "O Credor LINO RODRIGUES, citado por pre-
catorio, no Rio de Janeiro, em vez de nos esclarecer com suas declarações,

embargou a alludida precatória, sob fundamentos irrelevantes, improcedentes,
como o demonstraremos cm oceasiâo opportuna. E' digno de nota quo esse
credor, cuja residência foi aliás indicada pelo concordatario como sendo a

mesma dos outros credores por letras, Dona Elisa Amélia Nogueira e Joa-

quim Dutra da Silveira Júnior, se haja constituído em informador seguro da.
ausência dos mesmos, assim como da do de nome ALFREDO CORRÊA VIL-
LAÇA (folhas quarenta c quatro verso) quando é certo que um dellcs, logo
no dia seguinte, oceorreu com seus embargos, tambem (ifolhas quarenta e seis
e cincoenta) — resaltando de tudo isso positivo interesse em desviar ou an-
ntillar os effeitos da diligencia. Por fim, achamo-nos em vias de apurar a
verdade de um facto altamente escabroso, dos quaes foram protagonistas,. no
Rio de Janeiro, esse credor c o de nome JOAQUIM DUTRA DA SILVEIRA

JÚNIOR. Não serem, tambem, reacs os créditos, por letras de José Campa-
na, no valor de nove contos quatrocentos e setenta e cinco mil réis: JOA-
QUIM DUTRA DA SILVEIRA JÚNIOR, no valor de nove contos novecen-
tos e itrinta o seis mil réis; Dona Elisa Amélia Nogueira, no de quatro contos
e quinhentos mil réis, e Alfredo Corrêa Villaça, no de quinze contos de réis.
O credor José Campana, intimado para vir a juizo informar sobre o seu cre-
d'to (fis, 36) soffrcu tão grande abalo que adoeceu. Digno é de nota que, ten-
do esse credor allegado moléstia, fosse o advogado concordatario a pessoa
que escolhera para despachar a sua petição excusatoria, accrcscenta que foi
íir.da esse advogado quem desembolsou a quantia para o sello do attestado
de folhas 34, em vista do primeiro despacho do MM. Juiz, de folhas 33.' Es?
tamos todavia informados de que José Campana declarara não ser credo,r,
nem ,tão pouco se sentia bem por terem envolvido seu nome em uma empreza
•ão arriscada. O credor JOAQUIM DUTRA DA SILVEIRA JÚNIOR, sócio
com LINO RODRIGUES cm uma pequena tabacaria, á rua Frei Caneca nu-
mero u», Rio de Janeiro, na qual não existem nem cinco contos dc réis do
"stock, é o mesmo que, embora ausente, fora daquèlla Capital, como infor-
niara seu mesmo sócio, logo no dia seguinte, conjuntamente com este, se apre-
senta á parte do advogado, no intuito de embargar a precatória de -fis.... e
se furtar aos esclarecimentos nella impetrados. E' o -mesmo que, ainda com
seu famoso sócio, se achou envolvido em uni processo do falsidade de pro-
missorias, dando naquella praça, em 'fins de mil novecentos e treze, um pre-
Juizo de .trezentos contos de réis. Tudo isso proval-o-emos, se preciso fôr.
A credo* D. Elisa Amélia Nogueira, entidade que não foi encontrada no
local designado pelo devedor, ainda á rua Frei Caneca numero 130, é uma

pobre senhora que, segundo estamos in formados, possue de seu o dia e a noite.
Não foi encontrada nem reside no numero acima, como o informou o lingua
Lino Rodrigues, O credor Alfredo Corrêa Villaca, residente á mesma rua, nu-
ntero 126, tambem se achava ausente, como ainda o disse Lino, é proprieta-
tio de uma pequena casa de louças á rua e numero citados, na qual talvez o
"stock" de mercadorias não attinja á importância de seu pretenso credito,
nesta concordata. E' extraordinário que,, nos tempos que correm, de falta
absoluta de capital e ainda maior de credito, pudesse Villaça emprestar ao-
concordatario a considerável quantia de quinze contos de réis, ou lhe ser de-
vedor, do verdade, por qualquer titulo, dessa quantia. Ainda mais singular é
a ligação, a conncxidade de interesses, existente entre os qmtlro credores da,
rua Prei Caneca, acima referidos, tres na mesma casa, e o ultimo vhiulw pro-
.rimo. Se nos fora dado repetir o conceito que ha dias nos externou um cre-
dor, de verdade, nesta concordata, sobre os créditos acima referidos, diríamos
que AQUELLE PEQUENO TRECHO DA RUA FREI CANECA BEM SE AS-
SEMELHA, NO CASO, A UM SEIO DB ABRAHÂO, onde O DINHEIRO
ANDA AOS PONTA-PÉS, e o credito é coisa commum c banal. Do expôs-
to, excluídos como opinamos sejam exeluidos os créditos acima mencionados,
leremos a relação dos credores diminuída da importância dos mesmos, no va-
lor de quarenta contos cento e tres mil réis. CERTIFICO, ainda mais, que
do Relatório apresentado pelos syndicos, consta a folhas 

' 
cento e quarenta e

seis e cento e quarenta e sete, dos mesmos autos, o seguinte tópico: "Quan-

to aos credores Alfredo Corrêa Villaça, Joaquim 'Dutra da Silveira Júnior,
D. Elysa Amélia Nogueira e Lino Rodrigues, do conhecido trecho da rua
Frei Caneca, no Districto Federal, e José Campana, de Porto das Flores, rc-
presenlando todos cerca dc quarenta contos de réis, créditos fictícios, prepa-
tados de ante-mão, como fazem patente as datas dos títulos apresentados —
cotas promissórias de egual formato, cscriplás com a mesma penna, a mesma
tinta e na mesma oceasiâo — embora sejam datas diversas, — e as importan-
cias nellas consignadas, das quaes não se sabe o destino que tiveram. Emquan-
to, pois, esses credores não provarem cabalmente a sua não conni encia cm.
taes artimanhas — certo sobre ciles recairá a acção da Lei ex-vi do artigo
cento e setenta, numero- sete da supramencionada Lei. Quanto ás demais pos-
soas envolvidas de cumplicidade na fallencia, as quaes facilmente poderão
ser apontadas — que sobro ellas se faça sentir a acção da justiça em todaa
õua evidencia c rudesa. Certifico, finalmente, que, tendo sido na asscmbléa
de credores impugnados os créditos de Alfredo Corrêa Villaça, D. Elysia Ame-,
lia Nogueira, Joaquim Dutra da Silveira Júnior e Lino Rodiigues, interpoz ò
seu advogado DOUTOR THEORHILO CARMO, do despacho de impugna-
ção, recurso de aggravo, para a Egrégia Câmara Civcl do Tribunal da Rela-
ção do Estado, não tendo, porem, proseguido no mesmo recurso, nem mesmo
assignado o respectivo termo. Era o que se continha nos ditos autos e tópicos,
pedidos por certidão, aos quaes me reporto e dou fé, Juiz de Fora, 16 de
maio de 1916. Eu, Juvenal Augusto da Silva, Escrivão substituto, a subscrevo
e assigno. Juiz de Fora, 16 de maio de 1916. — Juvenal Augusto da Silva.
Estavam eslampilbas do Eslado de Minas, valendo collectivamente dois mil
réis, devidamente inutilizadas. ;

A firma de Juvenal Augusto da Silva eslava reconhecida pelo Tabellião
publico desta Capital Federal, Damasio Carneiro de Mendonça, cm 18 de
tnnio dc 1916.

Contos da guerra
>

CAMPO
Cadft vez ípte Bertlta escapulia da

granja para ir até ao povoado, á casa
de mama Touvcnt para onde eratn. en-
dereçadas as cartas do seu primo Fran-
cisco, experimentava cila emoções terri-
veis contra as quaes tomava precauções
que de tão exageradas se tornavam im-
prudentes. Essas epístolas preciosas
eram guardadas num bolso secreto, sob
o corpinho; sentia. Bertha o contado
agradável de tel-as colladas ao peito e
a certeza de que o tio Barrault não as
descobriria nunca.

Na extensa e solitária granja em
em que viviam, Barrault reinava como
uni déspota, Toda a gente temia esse
homem enfezado e violento, que, ape-
zar dc rico, trabalhava sem descanso,
vr.ngloriando-se de ser tão severo para
com os demais como para elle mesmo e
de não ter coino amo senão a sua von-
tade. Sua mulher, emquanto viveu, foi
uma escrava submissa; seu filho Fran-
cisco não ousava falar sequer na sua
presença e os creados c empregados na
lavoura curvavam-se deante delle me-
cos pelo respeito que.por medo.

Bertha, quando ficou orphü aos doze
annos, havia sido por elle recolhida,
tendo como unico bem a roupa já gasta
que vestia; desde então a pobresinha
viveu na granja mais couto creada que
como filha adoptiva.

Um dia, seis annos depois do se
achar na granja, Francisco manifestou
desejos de fazel-a sua esposa. A oppo-
sição do velho foi de tal fôrma violcn-
ta que ambos, aterrorizados, nunca mais
falaram de tal projecto, mas, intima-
mente, juraram que o despotismo d'
Barrault' não seria capaz de separal-os

Sobreveiu a guerra. Francisco teve
que partir, promettendo a Bertha que
llie escreveria não para a granja, mas
para a casa da bòa mamai Touvcnt.

Para Bertha, durante muito tempo,
essas cartas foram sua única alegria.
Ella nunca ouvira dos lábios de Fran
cisco as phrases que eram ditas agora
em cartas apressadas. Parecia encon-
trar nellas maiores energias e como
Francisca não se cansava de repetir que
a amava cada vez mais, Bertha se sen-
tia, não obstante a sua anciedade, mais
feliz. De vez em quando pedia, para
afastar suspeitas, noticias delle ao velho
Barrault, que invariavelmente respon-
dia:

— Francisco está bem. Mais cordato,
pois já não se recorda de ti.

Inesperadamente, porém, não se re-
ceberani mais cartas delle e tres sema-
nas depois, que foram dc tormentos
atrozes para Bertha, numa manhã em
que cila regressava com as mãos vasias
da casa du mainã Touvent, viu sair da
granja o sr. Bailly, o alcaide, cuja visi-
ta, pelo facto de estar elle de relações
cortadas com Barrult, devia ser provo-
cada por algum acontecimento muito
grave. Correu até elle e foi informada
de que Francisco, após um ataque, lia-
via caido nas linhas inimigas, cujos sol-
dados o recolheram coberto de sangue.

Louca dc dor, Bertha correu para a
granja, onde a recebeu o velho Bar-
rault que lhe disse cerrando o sobrece-
nlto:
.— Nada de chiliquesl Elle... elle

morreu... E demais, que to importa?
Não era nada teu e não o seria nunca;
em troca, era meu filho e eu não digo
nada I... E agora, a trabalhar!...

¦E Bertha, nesse mesmo dia, o acom-
panhou mecanicamente nas fainas quo-
tidianas.

A GUERRA
Verdun
Violentos combates no

bosque de Avocourt
Paris, 19. (/!. //.) — Communicado

official das 15 horas: . . ."Na Argonne Occidental, o inimigo,
aproveitando as conseqüências da ex-
plosão de uma mina. tentou penetrar
num pequeno saliente da nossa linha
perto de Saint Hubert, mas foi-lhe sus-
tado o passo pelos tiros dc barragem da
nossa artilharia. As suas tropas forani
em acto continuo recaassadas ipara as
suas trincheiras.

Na margem esquerda do Mctise, hon-
tem, ao fim do dia, os allenAs renova-
ram os seus ataques na região do Bos-
que de Avocourt e na cota 304. Foram
ataques de extrema violência, effectua-
dos com grandes cfíeclivos pertencentes
a duas divisões recentemente chegadas.
Apezar disso, as forças inimigas foram
impotentes para desalojar-nos do Bos-
que de Avocourt e das nossas posições
da cota 3<V1. No centro, entretanto, lo-
grou o inimigo apossar-se de uma pe-
quena obra de defesa ao sul da cota
287. Yarias tentativas que fez porém
com o intuito de ampliar nesse .ponto o
seu progresso foram sustadas pelos uos-
sos fogos. Nas encostas a- nordeste da
cota 304 fracassou por egual uma ten-
tativa, do inimigo com o fim de retomar
o ifortim que lhe conquistámos hontem.

Na margem direita do Meuse e no
Woevre, actividade mediana da artilhe-

A SITUAÇÃO KO
ESPIRITO SANTO

'Victoria, 45 — (Do correspondente)
— A situação da cidade é séria e gra-
vissima. Os opposicloajstas são espan-
Sidos barbaramente peia folicia c ca-
pangada. O deputado Madruga acJta-se
sem meios pira se retirar da cidade.
As communicaçõcs telegraphicas do Es-
tado estão Interrompidas, não se sa-
bondo se as linhas foram cortadas, ou
se os telegramnias têm sido subtraídos
na estação dc Itapoca.- Têm chegado
pessoas foragidas dessa localidade, m-
clusive muitas famílias, trazendo ape-
nas as roupas do corpo, descalçadas,
dominadas completamente pelo terror
ali implantado. Pela chegada do_ trem
de Diamantina, ouvimos declarações de
passageiros, que informam haver nas
estações marginaes á estrada famílias
numerosas, que abandonam seus lares
naquella cidade, .perseguida» pela ca-
pangada do governo, fugindo á sanha
canibalesca dos policiaes. As casas
particulares tèm sido arrombadas, va-
rojadas, saqueadas. O sr. Gerson Lou-
retro, moço conceituado na 'Serra, che-
gou a Itapoca descalço, machucado e
aterrorizado. Sabemos que o governo
determinou as mesmas violências aou-
trás localidades contra a opposição, du-
rante estes últimos- dias que faltam para
a posse do .novo presidente do Estado.
Em Gradapary, recomeçaram as scenas
de vandalismo.1 ¦ m 1 —

De Portugal
Lisboa, 19 — (A. H.) — Os depu-

dados Antônio Fonseca e Cortezao adui-
ram para amanhã as interpellaçõcs que
pretendiam fazer ao governo a respet-
¦to da política geral de Portugal.

Continua cm, todo o paiz a mais
absoluta normalidade.

NA ARGENTINA

,1 -
K--
TV

rante Mattos, dr. Miguel•.,:, c senhora, penem 1 Li r.o Kamos,
; <¦,* ii/* víhiinucrnue tir. Krncsto Cris-

,* 4. M.itwel Heis. dr. J. T. Sc:i-
9tíht o Cenliora, 'íf. Augustu Mciia e

:,.*-x. '.?'.'"'ilieiro BraiMio Xavier, presi-
,. -i. '—¦•¦noi Riiccrior dn llahia: drs.

.,- A"faA, Álvaro Cova, .íoão Tonrinho e'•'*¦*:..», secretários do Kstado; co.
,-l,...,» Cuia, nresidente do Sena-

.*;•.: .'¦• '.'««tas BiSo, João Martin1;. Gon-
!•>'¦..» Líiii. jcronyir.o Gonçalves. Eduardo
V-»: ••: 'i>-'.-i'io Pessoa, Cnrloí Guimarães,
Vv- . r<.->-V'0, Gustavo das Neves, Hc-r-
i-....'. . !..,.. Aurélio Velloso. Manoel Duar-
x- : .n i<! .l',i Pinho. Wcacesl.ío Guimarães.
i'.-.ti.<. Innca, Carlus. l;reire, Abrahão

•" ... » i-. :,-..mo Moniz e marechal Sole-
:-.i t, %i':--;ti, senadores estaduaesi dr.
I\...,.:...l, dr Carvalho, nresidento da Ca-
mciu <¦ fniilia; drs. Pereira Moacyr. Can-
.'.'.o V.ll.»Itaaf. Octaviaoo Sauact. 1 e.iro
Jfrn-* ll.ticlria Minta, 0""°' Monteiro,
Io«í iUtii*a, Dias I.inja, Anirro de Assis,
lei,. '¦).,!.<'. Ccsir Sá, Jonatliaa Rcqueiao,
Áif.wi., li.-rlia. Vllotnliló de Campos. João
M.)>-.-¦¦¦•. !;.-.-,n!:ti l.ima, Cosmo dc Vanas.
Ui-'-i r;-.-.-::Iei. Souza Carneiro, unetato
l.r( .. '.-.ilo Samoaio, Cdso Spinola, Al-
tes i'c::'tra, Archinicdcs Pe.-soa Thco-.on-.o

Martins, Xavier Maratics, Corrêa de I.a-corda, Carlos Pinto, Anüüo Dourado, IVdroCosia, Arueo de 1'rcitns, deputados esta-
duacs; dr. Pacheco .Mendes prefeito dacapital; dr. Paulo fontes, juii seccional!Antônio Cosia Lino o João Costa Leal. emnome ila direetoria da Associação Commcr-ciai da Duliia; dr. Vcsvne de Abreu, dr.Uminrdo Kamos. dr. linrrcti Brayner esenhora, commendador João Noiva, dr. Cris-sivina Filho, dr. Arlindo Fragoso, dr. Freirel-illio, dr. Gonçalves Moniz. director daSiuidc Publica da llahia; dr. Ampliilonhio
dc Carvalho, dr. Eduardo Lopes. dr. Ame-rico Barreto, coronel Amado Bahia, coronelI.opcs de Carvalho, lloracio Seabra. con-
fcrinlc da Alfândega; dr. Augusto de Mo-neecs e familia, coronel Jeronymo Sodré c
família, dr. Corria dc Menezes e familia,tlt-. Martins Rosas e senhora, coronel Diasl.iaia e familia. dr. André Arcollo. Heitor
Mcuiz, Ekus .Moniz, dr. Henrique Autran,
dr. llulcão Vianna. dr. Jeronymo .Sodré,
dr, Francisco Sodré. mme. 'So.lré Vianna,
mme. Dantas Sodré, dr. Silvestre de Farias,
dr. Alves kequião, canhão dc corvela Ara-
23o, dr. Mario Monteiro dc Almeida, dr.
Bernardo Jamhclro, coronel Freitas da Sil-
va, dr. João Dantas, d. Cora Sodré, dr. Ma-
ria Aurora Sodré, dr. Themistoeles de Me-nezes, d. Maria Anna Moniz. d. Adelaide
Moniz, dr. Vianna Bandeira. Alberto Ma-
calllãw, dr. Francisco Rocha, dr. Fernando'lotirinlio, coronel Carlos Comes. dr. Carri-lho. coronel Santos Marques, dr. Baptista dosAnjos c íamilia, lenenlc Abreu, drs. PedroMello, Durval Fraga, Adolpho Valente, Aris-lides Brandão, Mattos Souza. AugustoPrisco, Amaral Moniz. Mario Torres. Pa-checo do Oliveira, Oscar Cunha. Custa Pinto,Almeida Cunha. Américo Velloso. KdcardSauchcs. Alberto Muylacrt. Demetrio Tou-
rinho. Glycerio Velloso, Júlio dc Brito,Octavio Barreto, coronel Sebastião Affonso
Alves, professor Antônio Bahia, cortinei
Vicente do Amaral, dr. Pedro Celestino, dr.
Sá Barreto c senhora, dr. Juvcncio Alves
e familia,, dr. Ccsar Cardoso e senhora, J,a-
fiiycüe Fraca. Oliveira Rodrigues e senho-
ra, Dirceu Villas-Boas, dr. Rosai vo Teixeira,
Ar unido Sylvany, Francisco Scassa, JoãoCardoso c Senhora, escrivão Sá Barreto.
tabellião Ijeln-iro de Moraes dr. Kilo Pc-
reira. José Barreto c família, capitão Al-
cobiiideg, Armando Sapucaia, coronel Aros-
tinholíOpcs e íamilia. Bento Bcrillo, Alher-
to Sá. Afranio Aratiio Pinho, dr. Uodrí-
Btics dc Oliveira, coronel Antônio Felix, dr.
Lopes c familia. Aristides Casaes c senho-
ra, dr. Tliyrso Paiva, dr. Mario IVixolo e
familia, José Sabaclc. dr. Lauro Villas-Boas,
dr. Oscar de Argollo, Arthur Góes. Martins
Catliariuo, dr. Carlos Scviudo, dr. Carvalha!Franca. Arnizaud Mattos, A. Azevedo,Irincu Velloso. tenente Kego. Saturnino l.o-
liei. ror..ncl Maneei Cardoso, dr. Malcher de
Hncollar e faniilia. major Apoio. dr. Deme-trio Lobão e senhora. concRo Pedreira, dr.
Tliarsício Junquilho, coronel Manoel Cava!-
canli, Miranda Rosa e muitas outras pessoas,
por carlas c cartões.

Aa

Segundo noticia; reeelvdas nesta capiial,
falleceu no dia :íí do corrente, eni Palmyra,
Minas, o dr. Ar.tonio José Nicoláo.

'1-hu sua residência na 'Avenida Paulina,
casa n, fi, Ksíaclo de Sá. falleccu hontem n
sr. Josc Ro Irigúcs tle Almeida Novaes, í"
official ds Ministério da Justiça.

O seu enterro terá logar hoje. savido da*
quelia avenida, ás a horas da tarde, p^rao cemitério de S, Francisco Xavier,

Por telcgranwia recebido 3e Santa Luzia
do Carangola, sabemos ter faUccído hontem,
naquelh cidade, o coronel Olympio M.vha-
do, chefe político e presidente do directorio
do partido republicano mineiro em Caran-
gola.

ULTIMA HOM
Alyarino de Assum-

CHARUTOS VERDUN
500 lis.UM. 300 Rs. — DOIS
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NA POLICIA CEXTHAL

Apanhou íiovnuo vccln-
íniiva ii mulher

O livro de partes diárias da delega-
cia do 5° districto registra esta coisa
extraordinária:"Agostinho Fontes, casado com Ma-
ria l.ancelloti queixou-se de ciiie seu
sogro Custodio Cardoso da Silva ag-
greditt-o por haver o queixoso recla-
mado sua mulher, afim dc leval-a cm
sua companhia, pois são casados ha no-
ve mezes".

Jlas Laiiccllotl contou a coisa como
a coisa ú. Gostou da sua mulher e com
cila se casou. Até ahi muilo bem. Sue-

cede, porém, que o sogro, tão ranzinza
que até parece .sogra, não o quer em
companhia da filha.

Pude agir a policia
nada.

no caso í-? QualSe a esposa de l.ancelloti qui-zesse. já ha muito tinha mandado o
pae ás urligasl...

'*»¦»»»¦¦
E F0I-SM A MALETA

, O sr. T. Teixeira, çroprielario do
Caie Cascata, deixara sobre uma ca-
deira a sua maleta de mão, emquantp
conversava com um amigo. Ao voltar-
se dou por falta delia. Um larapio,
sem que elle presentisse, furtára-a. O
sr. Teixeira correu a levar
policia.

A maleta continlin um revólver, tinta
patente da Guarda Kacional e vários
papeis de importância.

queixa

Quando o inverno chegava a seu ter-
mo,' um dia que Bertha passava pela
casa -de mama Touvent, onde não havia
•voltado desde que se dera a catastro-
phe, disse-lhe a boa velha:

Então, minha pequena, não tens
recebido mais noticias?

Por que me pergunta isso?
E' que... tu salies... ha vezes

que... que as coisas não se esperam...
e que... não, mas não te assustes,
acalma-te 1 E' que... olha o que tenho
aqui para ti!..,

Bertha ia desfallccer, nias, recobran-
do a calma, arrebatou das mãos da
mama Touvent a carta que esta lhe es-
tendia e como louca exclamou:

E' delle, que não morreu I
Effcctivamente, dizia-lhe Francisco

que 03 inimigos o haviam recolhido fe-
rido e que estava prisioneiro. A carta
era cheia de ternuras e terminava com
a noticia de outra enviada ao velho
Barrault.

Contentissima, como é de imaginar-
sc, Bertha não penspu mais senão em
dar a boa nova ao tio, mas para justi-
ficar essa carta 'seria necessário <le-
nunciar as anteriores e tal era o terror
que o velho lhe inspirava, que só a
lembrança dessa idéa a fazia tremer
como um débil junco verde.

Pensava nisso quando de repente se
encontrou face a face com Barrault.
Buscou um pretexto que pudesse justi-
ficar a sua presença naquelle sitio,
mas, adeantando-se, o velho tomou-a
pelo braço e disse-lhe:

Tu tens noticias! Leio-as cm teus
olhos. Elle não morreu I

Não; está -prisioneiro, balbuciou
a pobresinha. Disse-m'o um soldado
que acabo de encontrar,

_ Mas não podendo persistir na men-
tira, mostrou a caria. Barrault arran-
cou-lh'a das mãos e depois de Icl-a
convulsivamente, mirou d'alto a baixo
a rapariga e ao vèr-lhe os olhos razos
d'agua, disse:

Perdòo-tc pelas cartas. 'Elle vive,
isso é o essencial, tí' necessário acre-
ditar que te ama, acerescentou após
ligeira pausa. E, tú... lú lambem o
amas... já o sei... De modo que...
quando elle voltai-... está claro... é
mister que se sinta feliz,,, tem odi-
reito...

Bertha não pronunciou uma palavra;baixou a cabeça tristemente, pensandonellc, que estava lá, prisioneiro e sem
carinhos: emquanto dia sc sentia felizsó cm pensar que guando regressasse,
ciberia a ella a missão de lhe fazeresquecer os amargos transes por que
passara. — F. BoUTET,

<~. ..-^ ^ \ —» ti- ._

Pelle Oleosa?
asMtunKwxsncMESBxsnsEii

A 'Loção Adstringente", de Mme. Solda
Potocka, contráe os poros, brauqueia,
refresca c tonifica a pelle.

A "Loção Adstringente", dè Mme. Selda
Poloclea, corrige a excessiva oleosidade
da pelle e é o mais saudável iixalivo
Jo Pó 'de Arroz nas cutis oleosas,

I^tmSriliria n fliuirno ? . ,Loção para os Cravos . de 'Mme.
liSPinilílS C Cl (HOS í Selda Potocka, limpa e desinfecta a

SO.MIJO O SBtJUtdSO SC|> ittotptü BIIIQ. M|pd

Pelle áspera
A "Loção de Embellezar a Pelle", dc
Mme, Selda Potocka, amaeia a cutis e
e: o melhor fixativo do Pó de Arroz
nas epidermes seccas.

Os aviões inimigos lançaram na noite
de 18 para 19 tres bombas sobre Gerar-
dmer (Vosges), causando estragos in-
significantes.

tini piloto francez abateu perto de
Saint Meneliould um avião allemão
cujos tripulantes foram feitos prisionei-
ros. O alferes Navarxe, pelo seu lado,
tambem abateu o seu décimo avião des-
¦de o inicio da campanha. O apparelho
inimigo, 'fortemente attingido, precipi-
'tou-se vertiginosawetUe e esphacelou-se
sobre o solo nas circuravisinlianças de
Bolante, ua Argonne."

Charutos VIEIBA DE MELLO
os melhores

EG1PPCI0S*
Uma nota do governo aus-

triaco sobre o torpe -
deamento do "Dubrovnik"

Vienna, 19 — (T. 0.) — A proposi-
to do torpedeamento do Dubrovnik, o
governo austro-hungaro entregou a se-
guinte nota aos representantes diploma-
iticos das nações neutras:"A's 10,3o1 da ni. do dia 9 de maio,
o vapor de passageiros austro-hungaro
Dnirovinik foi destruído no Adriático,
ipor dois torpedos lançados sem prévio
aviso por um submarino inimigo. O
primeiro torpedo alcançou por cstrhor-
do o navio, que começou immcdiata-
mente a afundar-se. Todas as pessoas
que estavam a bordo corriam para oc-
cupar. os botes salva-vidas, quando re-
pentinameuto explodiu o segundo tor-
pedo, destruindo um desses botes oollo-
cado a estibordo e matando as pessoas
que já o haviam occttpado. Etn um se-
gttndo bote conseguiram salvar-so deze-
seis pessoas; e algumas outras forani
recolhidas por botes procedentes da
costa, que tambem recolheram mais
duas quo se tinham lançado ao mar.

A bordo do Dubrovnik viajavam 19
passageiros, entre os quaes se encon-
travam dois sacerdotes e varias mulhe-
res c creanças, Até agora já foram cn-
contrados tres cadáveres de mulheres;
faltam quatro passageiros e quatro tri-
¦pulantes.' 

A agencia Slefani informou, a 10 de
maio, que um submarino francez havia
torpedeado o Dubrovnik, accresccutan-
do que este era uin transporte e que na
oceasiâo carregava munições. Esta af-
firmação, entretanto, é inteiramente
falsa. Em primeiro iogar a capacidade
do Dubrovnik era de 480 toneladas, não
podendo, portanto, o navio conduzir tro-
pas ou munições. Em segundo logar, a
distancia a que operou o submarino era
tão considerável que sc tornava impôs-
sivel distinguir a classe de pessoas que
conduzia o vapor.

O governo austro-litingaro declara
que o lançamento do segundo torpedo
contra o vapor que se afundava, c vi-
sondo os botes salva-vidas que se acha-
vam no costado do mesmo, deve ser
qualificado como um assassinato inter-
nacional.

A communicação torna egualmente
responsáveis pelo attentado os governos
da França e da Itália, tendo ao mesmo
tempo em consideração a nacionalida-
de do submarino c o facto deste operar
de accordo com as forças navaes ita-
lianas.

O governo austro-hungaro recorda, a
propósito, o torpedeamento do navio-
hospital Electra, e os dois ataques roa-
lizados a 12 de fevereiro e 5 de abril,
contra os vapores Daniel e Erno, que
felizmente escaparam incólumes, dizen-
do que nestes casos os torpedos foram
disparados por submarinos inimigos,
tambem sem prévio aviso. Outrosim
menciona o caso do vapor Zagreb, que
escapou ao afundamento nas ihesmas
condições, no dia 2& de fevereiro.

A nota austro-hungara concluo pro-
testando energicamente conlra os men-
cionados actos criminosos."*
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DE PORTO ALEGRE

A chegada do sr. Borges
de Medeiros

Porto Alegre, 19 (A. A.l — Chegou
lioje a- esta capital o dr. Borges de Me-
cleiros, presidente do Eslado.

Ao- seu desembarque, que esteve mui-
to concorrido, compareceu um grande
numero de pessoas da nossa melhor so-
ciedade e os membros do Partido Ke-
publicano rio-grandensc, sendo feita
uma imponente manifestação de apreço
a s, ex. por parte do povo,

O chefe de policia, dr. Vieira Pire»,
orador db partido, pronunciou um dis-
curso, atacando a imprensa, que em Im-
próprio momento causou desgosto no
seio do partido.

O dr. Borges, agtadeccndo, disse que,
apezar de physicamente ainda enfraque-
cido, tem forças bastantes para bater-se
pela verdade republicana. S. ex., conti-
r.uando, considerou os Estados como pe-
quenas pátrias com tendências cada vee
mais a se separarem. Declarou ainda o
dr. Borges que o positivismo é a única
politiea capaz de salvar a Republica.

Porto Alegre, 19 (A. A.) — O jor-
nal Ultima Hora, referindo-se ao dis-
curso pronunciado pelo dr. Vieira Pi-
res por oceasiâo da chegada a esta ca-
pitai do dr. Borges dc Medeiros, diz
que elle não está na altura do cargo
que exerce, dcante da linguagem que
usou uo seu discurso.

A revolta dos presos em
Cordoba

Buenos Aires, 19 — (A. A.) — Com-
oiunicam de Cordoba que, apezar das
enérgicas providencias tomadas pelo
governo, continua o estado de subleva-

ção -dos presos da penitenciaria daquel-
Ia cidade.

Os sentenciados, uma vez atacados

pela guarda do edificio, localizaram-se
no pavilhão central do presidio, ahi
se entrincheirando e resistindo ás inti-
mações das autoridades. A força mili-
tar -mandada para auxiliar a rendição
dos amotinados cercou o pavilhão cen-
itral, afim de fazer os sentenciados se
renderem pela fome.

O governo exonerou o director da
Penitenciaria, accttsado em parte coino
responsável pelas oceorrencias que nesse
instituto so estão passando.

alé ifins de março dc 1916, atravessaram
o território suisso cincoenta trens
transportando soldados gravemente fe-
ridos, sendo 8.166 franeezes e 2.201
allemães. Quanto- a troca de prisionei-
ros de guerra militares e civis effectua-
da por intermédio da Suissa, elevou-se
a 111.439 homens, dos quaes 97.753
franeezes e 10.581 allemães.*
Um accordo entre os allia-

dos e a Suécia
Londres, 19 — (A. H\) —• Sir Ro-

tert ICettfl anii^iwliou .agora ,á noíta
que ficou concluído hoje o accordo que
vinha sendo negociado entre os alliados
e a Suécia.

—¦—«———B*1!—S

Na S. B. das Aries Ifecanicas
A ELEIÇliO DE MONTEM!

A Sociedade Beneficente Protcctora
das Artes Mecânicas realizou hontem a
sua -segunda assemblea geral ordinária,
sob ã presidência do general Thomaz
Cavalcanti, tendo como secretários _os
srs. Accacio Leite e dr. Lafayetc Côr-
tes.

Depois _da apresentação do parecei
da commissão de contas anual, appro-
vaudo as contas e aetos administraii-
vos, foi a asscmbléa convertida em col-
legio eleitoral para eleição do primeiro
conselho administrativo, de accordo
com os novos estatutos; servindo de
escruíadores os srs. Balthazar Ferrei-
ra de Castro e Theophilo Alve» Bltten-
court.

Votaram 144 sócios e foram eleitos
por maioria de votos os srs: Paulo dos
Santos Jacintlio, dr. Mario Bcbring,
Áureo Cândido Bcnevides Duarte Fe-
lix, dr. João Teixeira de Abreu Sohri-
nho, Cornelio Marcondes da 'Luz, Ma-
noel José Brasil da Silva, dr. Juli.i
Pereira Leite, 'Adolpho Tavares, Euge-
nio F. iMargarinos Torres, Álvaro Pi-
menta de Albuquerque, Braulio Martins,
Miguel Ignacio do Nascimento, Carlos
da Silva Gusmão, Guilherme Barhedo,
Joaquim Telles, Ernesto Telles Matto-
so, Antônio Monteiro da Silva, Joa-
quim Pinto Sampaio, Miguel Pappater-
ra e Júlio A, Moreira Silva,

Tarde Acadêmica
IA Alliança Acadêmica realiza hoj<\

ás 4 1I2 horas da tarde, na Sociedadü
Rio-Grandcnse, uma festa literária, cin
homenagem "A Vida Acadêmica".

A ordem dos trabalhos é a seguinte t
I —. Discurso official, da A. A., Al-

cantara Tocci. II — Trechos de prosa
José Galhanonc, N. Sanclns e Ary Vlei-
ra. III — Versos, Plinio Ayrosa. IV —
Conferência illustrada, E. Wanderley.

— Figuras da academia, Ary Vieira
VI — Discurso official, da A fida Aca*
demica, Daniel de Deus.

E ESTA ?

Um marido impedido
de entrar em casa

O sr. João Ribeiro de Carvalho é
funedionario üa Cantareira. Ditó o
leitor: isso não vem ao caso. O que
houve com elle? Explicaremos. O sr.
Carvalho é casado com d. 

"Anisia 
Ca-

valcante e reside á-rua Delphina n. 15,
na Tijuca. Honteai elle procurou o Io
delegado auxiliar. Uma queixa»

Doutor, eu sou casado.
Muilo bem.

—. Tenho Tesidencia.
Muito bem.

—• Mas um facto grave oceorre..»
Qual?
Estou proltibido de eutrar cm

casa.
Traiu a sua esposa?
Não, senhor.
'Então porque o proliibemr
Nâo é bçm o termo: não me dei-

sam.
E quem não deixa?

O sr. Carvalho explicou. Ha tempos,
na ilha do Governador, sua esposa
pòl-o fora de casa e por outra a Can-
tarcira o suspendeu. Sua mulher está
disposta a readmittil-o, mas o outro
não deixa.

E .0 outro quem é?
Um commissario do 2S0 districto.

O sr. Carvalho saiu, certo de que o
1" delegado tomará etn conta o seu
caso.

A' venda na Casa Faziu. Casa das F;.zeu.Ias Pretas, A' Exposição,
Ramos Sobrinho & C.—Depositários gerais — -COSTA, PEREIRA & C.

pçao

t 

Álvaro dc Ass.tmpção, irmãs,
sobrinhos ¦ ¦- - noiva Leonilda
•Atatlcnio :;'¦:•• " celebrar hoje,
sabbado, --, corrente, uma

missa por sua ninin. .... egreja do Car-
mo, ás 9<boras: par;', esse acto convi-
dam seus a;:iiyos, ficando desde já
agradecidos. 'i";')

STA VILLA MLLIXAI1
Hcnlizou-so a quarta

caçada á 1'ii.nosn
Realizou-se hontem, na Villa Militar,

a quarta caçada á raposa, dirigida pelo
epitão Ca.-:ello Branco. Serviu de ra-
posa o 1" tenente Barbosa e de cães o
2o tenente Pessoa c aspirante Marques.

Tomaram parte neste sport toda a
officialidade do 1° regimento de arti-
lheria montada, alumnos da Escola Mi-
litnr c officiacs de outros corpos da
Villa Militar.

A caçada despertou vivo cntliusiasmo
á officialidade e á numerosa e brilhante
assistência, em que se viam elegantes
amazonas, pelas peripécias vencidas
pelos caçadores em per: euição á ra-
posa.

A ultima parte do percurso consistiu
na transposição de entrtucheiraniento
<le infan teria habilmente: construído
pelo i" batalhão dc engenharia cm seu
campo de instrucção.

Finalizada a caçada, o tenente José
da Silva Barbosa (raposa) íoi alvo dc
significativa manifestação pela orienta-
ção intelligente dada ao percurso dc
caça.

O coronel Innoccucio de Vasconccl-
los, commandante do i° regimento de
artilheria, congratulou-Se com seus com-
mandados pelo feliz exito da caçada.
*—' ' —as «»
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Ernesto Souza
BRONCHITE

dão, Asthma,
Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
ire o jppeüi! e produz a

lorca muscular.
GRiVNADO * C« i»tl» Marco, 1«

O ministro da Fazenda devolveu ao
seu collega da pasta do Interior as
conhecimentos de depósitos feitos no
Thesouro Nacional, por diversas fir-
mas fornecedoras do dito ministério,
afim de serem os mesmos depósitos
transferi-ios para o exercício correute.

O DESEMBARAÇO DO SAL
_ A decisão do inspeçtor da Alfândega,

dedtaioamlo os esc:,ipiurar<ios iNcstor,
Cunha e Filgueiras Lima para apura-
rem o que de verdade havia nas va-
rias denuncias que recebera dc irregu-
laridades commcttidas no desembaraço
do sal c pondo em pratica novos .pro-
cesses para a pesagem desse produeto,vem dando o melhor resultado.

Como ternos noticiado, desde que o
sr. Paula e Silva tomou tal decisão,
mtiilos tèm -ido os acerescimos — e
alguns bem grandes — verificados nos
carregamentos de varias embarcações,
o que até então raramente sc dava.

Nenhuma, porém, tão eloqüente como
a du hontem.

Procedendo á posngcm do carrega-
mento da chata Bahia, que pelo mani-
festo devia per de 120.14o kilos, o fis-
cal Marcondes constatou um accrcsci-
mo de 6:.000 kilos, islo é, de 50 "j0
do manifestado !

O imposto tíesse accrescir.it>. que
será cobrado cm dobro por íer exce-
dido os 10 "I", facultados pc-la lei, anda
eni 1 :r40-$ooo.

A chata Bakij foi descarrega Ja no
Retiro Saudoso.

CMEANÇA PERPIPA

Um menino ilt- tres
nnnos está no 14"

A policia do 14a districto encontrou
hontem vagando pela Praça da Repu-
blica uma menina dc 3 annos. branca,
pobremente vestida.

Esta creança está na delegacia, á cs-
pura de quem a vá reclamai-.

"gj-f' ii
"MOIiKQinü BALHIKO" ViltOU"ÜICHO". . .

PARA A COLÔNIA

A partida Uc ISO indi-
viduos

Hoje pela manhã, partirá com destino
á Colônia Correncional, o rebocador
Quadros, do Ministério da Marinha,
<ltie para aii levará 120 indivíduos, des-
ordeiros e vagabundos iodos»

E o 214 deitou-lho a
mão

tVs 41!- da tarde de hontem, o guar-
da civil reserva z4t. Álvaro Vieira,
prendeu o desordeiro conhecido Zacha-
rias da Silva, vulgo Moleque Balciro,
muito protegido pelos politiqueiros cá
da terra.

_ Ouvindo apitos de soceorro que par-tiam do botequim da rnn do Rezende
n. 6.{. o guarda 244. reserva, correu ao
local e chegou a tempo dc prender Mo-
leque Balciro, quando este. de revólver
em punho, tentava assassinar Ar.tonio
Pereira.

Moleque Balciro. •'• ttm desordeiro «...
mido c não reagiu contra o guarda,
oorqtie este agiu com presteza, não lhe
dando tempo a que fizesse o menor mo-
vimento. Tomou-lhe a arma e !tvou-o
preso.

A porta da delegacia o desordeiro dis-
se que sentia muilo não ter podido'"apanhar o guarda de geito''.

O delegado do 12" districto enviou
Moleque Balciro. com um officio de"rccommendação", para a policia Cen-
trai, de^ onde elle será mandado como
pensionista da colônia.

O guarda 244. reserva, foi muito ficm não

P novo sub-secretario das
Finanças da Turquia

Londres, 19. (.1. A.) — O dr. Heinz,
membro proeminente do Partido Liberal
allemão, foi nomeado sub-secretario das
Finanças da Turquia.

Para depois da guerra
Londres, 19. (A. A.) — Telegramnias

vindos dc Washington, dizem que a
commissão dc Marinha da Câmara, arçi-
provou uma resolução, autorizando o
presidente Wilson a convidar ás nações
do mundo a 'estabelecer, unia vez termi-
nada a guerra, um Congresso interna-
cional com poderes supremos para rc-
solver pacificamente todos os confli-
ctos. que se derem entre dois ou mais
paizes. »
A partida do general Ma-

hon para Salonicá
Londres. 19 — (A, H.) — Annun-

cia-se officialmente a. partida de Sa-
lonica para o Egypto do general Ma-
hon, que vae assumir o commando das¦forças britannicas que ali operam.

O general Mahon será substituto pelo
general Milncs no commando das for-
ças inglezas concentradas em Saio-
nica.

COSTUMES CHIC?...

La Maison Nouvelle
9, KUA GONÇALVES MAS, 9

A opinião de um critico
Londres, .19 — (A. A.l — O co-

nhecido critico militar suisso, coronel
Feyler, em um artigo hontem publica-
do, analysando a situação actual das
operações militares, augura que os aus-
trincos apezar da violência e intensida-
de da offensiva que estão realizando
contra os italianos, deverão cm muito
'breve tempo evacuar toda a região do
Treuto. *

Charutos VIEIRA OE MELLO
os melhores

COEEANA

As medidas adoptadas pela
Suissa durante a guerra
Bmin, 19 — (T. O.) — O Consc-

lho Federal suisso acaba de dar á pu-blindado o terceiro informe sobre as
medidas políticas e econômicas ado-
piadas pela Suissa durante a guerra.
Esse documento annuncia quo a neutra-
lirl.tde da Suissa foi varias vezes vio-
lada por incidentes de fronteira, mas

exceptii.tdo5

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TBÍNOZ
ERNESTO DE SOUZA

Extrarto fluido das tres 110-
zes : Noz de Koln, Noz Vomicu
e Noz Moscada.
TÔNICO ESTOMACAL e DIC-
RETI CO, contendo ainda a

MELISSA, o ANIZ c o
(iMRVÃO.

ANEMIA, DEBILIDADE NER-
VOSA, Más digestões, máo hn-
lito, peso do estômago, dores
de cabeça, falta do nnnetite.

GRANA DO S»0.-1° de Marco. 14

NO EXERCITO

Reunião (a commissão de
promoções.

Sob a presidência do general Benta
Ribeiro reuniu-se hontem a commissão
de promoções, que apresentou ao ijunis-
tro da Guerra a seguinte proposta de
promoções:

Artilheria — Com o falíecimcnto do
capitão Aplirodisio Borba, a. ir, confor-
me publicou o Boletim do D. G. de 15,
tudo do corrente, abriu-se uma vaga
deste posto que compele ao graduado
Mario Berlink-, ao qual cabe classifica-
ção no quadro supplemcntar,

A vaga de i" tenente resultante dessa
promoção compete ao. s° tenente Alei-
des de Mendonça Lima Filho.

A commissão deijça de apresentar pro-
posta para o preenchimento da vaga de
2o tenente-_ resultante dessa promoção,
por não existirem aspirantes a officiae3
com o curso d'arma.

_ Cavallaria — Com a reforma do ca-
pltão Thomaz de Aquino' Carlos de
Araujo, por decreto de 17 do corrente,
abriu-se uma vaga deste posto que, por
ter sido a ultima preenchida por anti-
guidade, compete, por estudos, ao i° te-
nente Mario Barreto, ao qual cabe cias-
sificação no 40 regimento, como ajtt-
dante.

Dessa promoção resulta uma vaga da
Io tenente que, por ter sido a ultima
preenchida por antigüidade, compete,
por estudos, ao 20 tenente José Silves-
tre de Mello,

Dessa promoção resulta uma vaga du
2o tenente na qual deve ser incluído o2" tenente João Bonifácio da Silva Ta-
vares, transferido da infanteria, por de-
creto de 19 de janeiro do corrente
anno.

Graduação — De accordo com o ar-
tigo 1° da lei n. 1.215, de 11 de agosto
de 1915, a commissão propõe que seja
graduado no posto immediatamente su-
perior o i" tenente da arma dc arti-
lheria Manoel Martins Ferreira.

<'»Q^Bibi

FORTALEZAS QUE
DESARMAM

SE

A missão do capita»
Fructuoso

Para arrolar o material de artilheria
cxisteiile nas fortalezas de Óbidos, da
Barra do Castelló, no Pará; de Cabe-
dello, na Parahyba do Norte; e na de
N, S. da Conceição, no Ceará, foi no-
meado o capitão Fructuoso Mendes.

Dentre este material, será classrfi-
cado o que ainda pódc ser utilizado em
fortiíioações c outros quaesquer servi-
ços, sendo o mesmo rcmeltido ao mate-
rial bélico para ler o conveniente des-
tino. ¦ii n ¦¦' ¦
NO ENGENHO DE DENTRO

COM OS CORREIOS

Ék'-¦¦:¦}-
¦)

que. exceptuados vários ataques, esses•da 244. reserva, foi muito feliz I incidentes careciam de importância
ter sido opatilia/lq a sei.to. O .Cgnsçlíifi fçdsrai tüaÃtfgttft flue,

Caiu de um trem e mor-• rcu na Assitcncia
Hontc-.n pela manhã, na estação do

Engenho de Dentro, deu-se um desas-
tre de que resultou a morte de uni fo-
guista da Central do Brasil.

Entrou naquella estação, cm marcha
regular, um trem de subúrbio, em que
ia á frente da machina o foguisla Fran-
cisco Ferreira da Silva, portuguez, ca-
sado. residente em Ricardo de -Albu-
querque. Ao passar o trem pela can-
cella da rua Padiiha, o infeliz, perdendo
o equilíbrio, caiu na linha. Na queda,
bateu com o craneo sobre o trilho fra-
cturando-o.

Francisco foi conduzido pvra o Posto
dc Assistência c ahi medicado. Quando
o tratamento ia ent meio, o pobre fo-
guista veiu a fallecer, sendo então o
seu cadáver removido para o Necrole-
rio.

—gqXftHga ".Tfr tm» m %4vmmmmí

ENTROU ARRIBADO

Uniu reclamação dos
moradores de Santa

Alexandrina
Queixam-se os moradores da rua

Santa Alexandrina da maneira irre.gulai
por que recebem a sua corresponden-
cia, sempre com grande atrazo, faoto
esse que lhes está causando sérios pre-
juízos.

Chamamos para o caso a altenção da
direetoria -dos Correios, afim de quesejam tomadas as devidas providencias¦para sanar o mal.

Faliiu em Minas e íoi
preso aqui

Noticiámos hontem a prisão, na pra<
ça da Republica, do turco Jorge Sou-
chavi, a requisição da policia mineira.
Ao ser apr;sentado ao 2" delegado au'
xiliar o turco e.xhibitt tuna patente d«
tenente-coronel da Guarda Nacional,
sendo por isso, recolhido ao Corpo de
Segurança. Succede, porém, que a po-licia de Ouro Preto informou a nos.vi'
que Sotichavi é .negociante fallido frau-
dulentamente e como tal processado «
pronunciado como incurso nas -penas
dos artigos 336 paragrapho i° do Codi>
go e 168 n. 5. A sua ipatente foi cassa-
da em i" de dezembro do anno passado
Sabedor disso, o 2" delegado auxiliai
mandou recolhel'0 ao xadrez até a hon
do embarque para Minas, o que se vc-
ri ficou hontem.

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou hontem a quantia de réis
oo;srj2$722 e desde 1 do corrente a
de-i.õ27:645$zj4.

Eni egual periodo do anno passado a
renda arrecadada importou em réil
I.4I4:970SS36.

—«*-*-«>¦»-»——-——¦—

A FACULDADE DE MEDICINA
DA BAHIA

120 dias de Gênova ao
Rio

-Arribado, entrou liontem em nosso
porto o cargueiro italiano Concczione,
que se destina a Buenos Aires.

Devido a desarranjo que teve- nas
machinas, durante a viagem, gastou o
cargueiro, de Gênova com escalas emMarselha, ao nosso porto, 130 dias deviagem.

Após ab?.stccer-se de carvão! pror-
S«U5*, SMfJtB Ç Çonçcr-tlons-

Acadêmicos nuo perde-
_. ram o anno
Diversos alumnos da Faculdade de.

Medicina da Bahia pediram ao minis-
tro do Interior permissão para prestar
exames na t" época, de uma cadeira de
que dependem, e na segunda, das ca-
deiras do anno subsequente.

O sr. Carlos Maximiliano declarou-
lhes: "A lei nova leve por _ fim exa-
ctamente pór termo ás facilidades an-
teriores. Todo alumno matriculada
preslará exame de todas as mnterias
cm dezembro. Não repetirá o anno só-
mente quando, reprovado em uma ca-
deira, fizer da mesma bom exame cm
março. Os requerentes não estão nejfte
caso; portanto, pt¦VPtn I*PeJU-P.i**

tdcratu o jiniio, V,t2
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CONTRA O TYPHO ?

CAZAMBÚ
HE ATROS & CINEMAS/

NOTICIAS & RECLAMOS
COMPANHIA PALMYRA BASTOS

Era .¦ recita de assinatura., a querida
companhia Palmyra Bastos porá hoje em
.cena g delicada opereta do Massagcr I e-
ri nico.

O bello trabalho quc nessa peca tem a
«lit.il. portn_ue-a. secundada dc modo digno
de louvores por sons colIeRas, constitue um
attractivo só por r,i sufíicientc para attrair
hoje ao Polacc-Theatre uma concorrência
numerou e telecta, ,"¦¦

Além diiso, a opereta c daí mais lindas
c i ntt-re6ian.es.

¦___. ¦ *__¦

COMPANHIA MARESCA—WEISS
Volta hoje ao cartaz, mais uma vez, a

encantadora opereta — _- signorina dei
tincnatoarapho, um dos grandes suecesso
tia companhia italiana dc opcrctas Marcsca-
Weiss.

•E' um delicioso cspectaculo, a «iue nao
«devem faltar os apreciadores da boa nm-
¦ica que «inda não tiveram ensejo dc apre-
ciar a graciosa peça, quc tão brilhantemente
é interpretada oela aplaudida companhia
ora installada no Carlos Gomes.

"MATINÉE -LANCHE", NO
TRIANON

A companhia dirif-ida pelo applaudido
«ctor Alexandre Azevedo dará hoje sua pri-
«i.eira malinie btanclie, no Trianon.

Durante o cspectaculo. gue consta da de-
liciosa comedia — 20 dias á sombra, hav.
ri um esmerado servigo de gelados, oífe-
tecido aos espectadores.

A nota chie c elcsantc que vae dando
•os seus espectaculos a cxcellente troupe
Alexandre Azevedo, certamente terá, p*r

-(farte «io nosso publico, o acolhimento que
tllc co-Luuift dispensar a toda*, jis inicia ti-
¦vai, como essa, dignas de applausos. .

A' noite, duaa -icsaões, com ao du- 11
eombrt\

aip 
A* NOITE HOJE, NO ASSYRIO

Vae ser das mais encantadoras, a noite
<I_ hoje. no bar Assyrio, o elegante "rendez-
¦»ous" da melhor sociedade carioca. Serão
apresentados novos cantos e dansas, consti*
tuindo uni dos princioaos atlractivos da noi*
te as tres surpresas que ap. arecerão no de-
correr do cspectaculo.

Brevemente, a artista Clara Weiss rca-
Jiz.rá, 110 Assyrio, um grandp concerto de
•despedida.

FESTIVAL ARTÍSTICO. NO >
PASSEIO PUBLICO

Realiza-sc hoje, no Passeio Publico, um
interessante festival, orf*-inizndo pelo can-
.onctisia Tamberlyc- c dedicado á impren-
iu c classes armadas.

Tomam parte neste festival dezoito or-
listas, entre 05 quacs Bahiano e Eduardo
.1..3 Neves, A's 10 horas da noite, será
«xectttado o tango mixto brasileiro, creação
•lt- Tambcrlvck c composição musical do
juaestro 1». Xavier Barnabé, pela bailarina c
cançonetista Elza Ferreira.

O "AMERICAN CIRCUS", NO
REPUBLICA

O programmá de liojo é dos mais interes-
cantes que tem apresentado o "American-
Cifcus", destacando-se o numero dos leões,

-<;i!c c assombroso.
Para n mariiiíe de amanhã, «repara, a di-

•rc_t;5o um programmá dc* Kranilea novidades
_ attracções.

A* noite, haverá um grandioso festival,
¦cm homenagem ao aviador Santos Dumont,
¦quc assistira ao cspectaculo em que tomam
imrtc todos os artistas do "American-
Circus", .uc seguem breve para S. l'aulo.

MUSICA
CONCERTO SYMPHONICO

IC no dia 24 do corrente que ee realiza-
ti o 3J° concerto da Sociedade, de Con*
certos bymphonicos, no theatro da Natu-
tecia, com orchestra consideravelmente ^ au-
iíinetitada, sob a regência do maestro Fran-
cisco liraR...

Kxccutar-sc-á, além do «programmá ohai-
xo, o suite de Teliaickonisky, intitulada
.812, pc._ dc grnijdc effeito orchcstral.

-progranimí. ê o seRiiintc :
— Plictlre. Ouverture, J. Masseneti

a __ Pcer Gynt (ame suite d'orchestrc),'"!¦.. Grieg; 'I.a plaintc d'Jngrid; Danse ara*
•lie; Repatriement de Pcer Gynt (Orage);
iChanson do Solvcjg; 3 — VII symphonia
cm lá maior. J., van Reetliovcn; I —
Poço sòstcnuto. Vivace; II — Ãllcçretto;
111 — Presto.' Assai meno presto; IV —
uMIeRro cou brio.

Com um «programma t_o caprichosamente
organizado, e dc crer que a sympathica so-
«iedade registre mais um suecesso noa seus
cnnacs.

0 CARTAZ DO^DIA
nos Tiii-Vi-nos

I.I5CR-I.I0 — A celebre revista portu-
gueza *'l>e capote c lenço", continua cm
j>_cna suecesso,

ili t..o cedo, ao que parece, não será ella-retirada de scena, a julgar . pela grande
¦concorrência que todas as noites afflue ao
.Recreio e pelos cvdorosos_ e contínuos aç-
¦piattsoa .ns principaes artistas, com repeti-
iio.. pedidos de "bis",

Ds Cernidos são alvo das mais cnlhusias.
tias victorins, principalmente quando can-
•tam o patriótico ITj.uno 00 Brasil.

S. PEDRO — Fi-eram um enorme sue-
cesso "os santin-egn . os eyclistas «cen.
tricôs que esrearam no S. Pedro, é iim nu-
mero cheio de situações coaucas e de arris-
cadissimos trabalhos,

A revista com esta preciosa. attracçao,
certamente será novamente apreciada pelas
dezenas dc milhares de espectadores que
até a«|ui a tem applaudido com cnthusiasmo,
"Meu boi morreu" caminha para o centena-
rio e no emtanto todas as noites tem esplen-
didus casas. . .

Amanha, nn "matinée", -os excêntricos, o
enlevo dos nossos bebes, farão novos nume-
ros cm honra dos seus pequeninos admira-
dores, que como dc costume encherão com
as suas familias os mais distinetos logares,
a noite duas sessões com a immortal re-
vista. *

S. TOSI** — Ucm inspirada andou a cm-
presa Pasclioal Scgreto cm fazer exhibir, no
seu popular theatritiho da praça liradentes,
o empolgante c attracnte film dc costumes
portenhos — "Nobreza gaúcha".

¦E' um arrebatador drama de amor, de «pi-
sodios os mais emocionantes, cujo. entrecho
prende o espectador, de principio a litii
pela intensidade de sua acção.

•Hoje repete-se o magistral film.

NOS CINEMAS I I

PARISIENSE — No elegante centro
de diversões do sr, Staffa, exhibc-se hoje
uma monumental o ,ra «J-.nematograpl.iai,
— "O circo da morte" ou "A ultima soi-
rce de gala no circo Wolfson", peça de
scena-- as mais impressionantes, em oito
arrebatadoras episódios, Além disso, a
montagem d'" O circo da raorte" é lu-
xuosa c deslumbrante.*

ODEON — O nosso publico, que ji
teve ensejo dc vibrar ante. o desenrolar
empolgante dos primeiras séries do ma-
gestoso film  "Vampiros", novas c vio-
lenta, sensações experimentará hoje, sc
for assistir a uma das sessões do "chie"
salão da Companhia Cinematog-rapliica
Brasileira, onde se faz a esbibição de
mais um episódio do grandioso film, epi-
sódio intitulado — "A evasão do< morto",
Quanto á interpretação, basta dizer que
está ella confiada a míle. Musidora e a
Jean Aymé. Haverá mais a representa-
ção dos films: "I.eoncio Papá", gracio-
aa comedia, c "Gaumont Actmiidadds'
ura numero interessante.

¦k
PATHE' —' Os apreciadores da htera-

tura franceza conhecem o celebre romon-
ce de Victoricn Sardou — "A mordaça",
dc um enredo altamente impressionante.
Pois é com essa notável obra que o luxuo-
so Pathé vae boje brindar os seus J«habl-
tués". No film. os principaes papçis se-
rão interpretados pelo bella , e seduetora
Hcspcria, Gbione, o famoso Za-la-Mort, c
Alberto Collo, sempre elegante e inipec-
cavei. •s

IDEAI.  Este conceituado cinema at-
ferece hoje aos seus "habitues" -um film
verdadeiramente graudjoso e imponente—"A mordaça", extraído do famoso roniau-
ce do grande escriptor franecz Victoricn
Sardou. São seis actos de 6cenas os mais
arrebatadoras, que empolgam de principio
a fim o espirito do espectador, Comple-
tando o programmá, teremos o instructi-
vo film "Monumentos c panoramas dc
Gênova", c mais como extra, na "mati-
ncc". a interessante comedia "Um gatu-
no descuidado".

AVENIDA — Um deslumbrante pro-
gramma, é o que hoje se exhibe, neste
confortável cinema. O programmá de
hoje consta do seguinte: "X n. 3... •
eicsrfaordinario fllm policial cm 3 actos,
tendo como protagonista Eddic Polo e
Wurdock Macquarre; "Corações rouba-
dos", comedia cm a netos, tendo como
principal figuta, 110 seu desempenho, o
applaudido artista Billic Ritchie; "Tio
Sam", (*• ..ric).

IPJS — Este popular salüo offcrece-
rá hoje aos seus innumeros freqüentado-
res mais duas séries do phcnomenal dra*
ma policial — "Suborno". As dua.s lio-
vas séries, cujo exhibição, dar-se-á hoje,
são: "A luta contra o trust da tracção',
em 3 partes, e "A victoria do povo", em
2 actos, de um entrecho admiravelmcntc
urdido. Scguir.c-lhe-ão o lindo drama —
"Os escolhos do amor", interpretado por
Grace Cunard, e o drama dc liison, em
2 actos, "Amor c dever", Este ultimo,
só será exhibido na "motinec".

•S

PARIS— "A evasão do morto", truar.
ta série do incomparavel drama de aven-
tura. policiaes, magistral e estupendo tra-
balho da Gaumont — "Vampiros", *,a
nota culminante do programmá do hoje,
neste procurado cinema. Coorerão ainda
na tela do Paris, a graciosa comedia co-
lorida da Gaumont, "Leoncio quer eer
papá", o delicado drama dc amor, em 3
actos, "A fascinante nor de liz", cm 3
longas partes, c o "Gaumont Journal ,
ultimo c attracnte numero.

NOS CIRCOS

SPlNliI_,I — Realiza-se hoj'e a tercei-
ra recita da companhia dramática nacional
qu. está trabalhando nesta casa de espe-
ctaculos. com o emocionante drama em cm-
co actos — "O Josc do Telhado". ,

A distribuição da peca foi feita a rigor,
pelo actor Francisco de Mesquita, O pa-
pel de Rcgedor será desempenhado, mais
umn vez nesta capital, pelo popular actor
Machado (careca) levará, sem , duvida, mui-
tos «ios seus admiradores ao circo Splnclli.

Amanhã representar-sc-á o drama em -I
actos — "O Poder do Ouro".

Única e
Verdadeira ciu*a da HÉRNIA 011

qa.bradni-a
t._.M 01•KU VOAO. por meio <li» CINTA..HKttXIAlUA BI-BCTBIOA

No grande estabelecimento do Professor LA_ZA-iNUMc.ku_.u_grau .
Kl NI todo 4 os apparelhos são íabricados sob me
dida, conforme o caso e a enfermidade, não tendo
nenhuma mola de (erro, são leves e invisíveis, garan-
lindo uma contenção suave e perfeita, tambem das
Hérnias at mais volumosas ipodeiulo, o doente tra-
lK.H1.1r, fazer exercidos de gytnnastica ou cquitação,
ficando co-npletamente curado, sem operação al-
numa. As pessoas que *ioffrcm da Hérnia escrevam
liojc mcitiio ao Prof. l.azzartui. olin. de obter o tra-
lamento gratuito.

ATTES-
TADOS DE

CURAS

Consulta das
g ás ia c

das 2 ás 5.
O domingo
ate meio

dia.
RIO DE JAXKIKO-LAI.GO DE S. FRANCISCO N. 43

Obeaíiladc, ventre caido, rins moveis, dôrcs rheumaticas, «scintica,. debilidade
nervosa curada com especiaes e modernos opparelhp3i clcclricos. UcpartiçSo ortopc*
dica par,*! senhoras, dirigida por uma duma especialista.

AVISO — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará um professor
oriliopedico ás seguintes cidades MELLO HORIZONTE, Hotel Avenida,
os tlins 3_, *__, 2_, 24 o 25 corrente. 011 RO PRETO, (írniulc
Hotol «is dias 27 e 28 corrente, e JUIZ DE ÇO-RA, Hotel Rio
du Janeiro, on (lias 30 o lil e 1° do junho próximo vindouro.

CASA DALE
ROÃ DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto con» a rua dos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
¦:. ENCANAMENTOS

e METAES
J\ IT APURA ESTA' DE AZAR

A nomeação do conta-
dor foi annulliida

O ministro da Vinção declarou sem
effeito a designação do contador da
„stí__a de Ferro Itapura a Corumbá,
Ilofíney Horncby Dolierty para exer-
cer ;i_ funeções do thesoureiro interino,
c designou pnra substituil-o o guarda-
livros João Theodoro da Rocha.

Hotel Nacional, vRRAmo, 55 _
Excellentcs acconamodações p_ra í.inillias e
cavalheiros de tratamento. Cozinha de ia
ordem. Diárias de 6$ e ?$. Sem diária.
4Í000. Teleph. 4.67. Alves & Ribeiro, S

A POLICIA 
•Cnm suspensão releva-

da e nma demissão
O chefe de policia resolveu liontem

relevar a suspensüá imposta ao escre-
üh-ite Carlos Harc.llos Leal, tendo exo-
ivçradn por conveniência do serviço, o
com missa ri o interino Roberto dc Ma-
cedo Guimarães.

60$, .5$ e 70$000
1 Ternos de casemir.- ingleza, pura li,
.freto ou de cõr, sob medida.

ALFAIATARIA PARIS
j» — RUA URU--AYÀN . - ;t

(Não leo» filia!)

Sports
TUR?"

DARIAS NOTAS
Aragon, trabalhou liontem, á larde,

na raia do Jockcy, tendo feito 1.000
metros cm O5 ".

O pensionista do .enlrainciir Valero
Puyo, foi montado por Luiz Arava.Espaüa, montado por Luiz Arava,
trabalhou hontem, á tarde, 110 pradofluminenseJ depois dc fazer uma parti-da de 500 metros, o filho de Marcovil,
galopou 1.050 metros, em 73 ".

Suas condições são cxcllenles.O jockey 'Domingos Ferreira, mon-
tara, na corrida dc amanhã, 110 lockey,
os animaes Patrono, David, Battcrv,
Gragoalá, Goytacaz c Argentino.Michacls, trabalhou liontem, pelamanhã, os animacs Argentino c Cuido-
bpano.

Bliss c Guerreiro, trabalharam jun-tos, houtem, á tarde, no Jockey, diri-
gidos por Ricardo Cruz e Fernando dc
Andrade, respectivamente,

Ilattcry, montada por Domingos
Ferreira, galopou hontem, á tarde, no
hi-ppodr.nio fluminense.

A pensionista de Braulio Cruz, fez
duas partidas cm boas condições.

Aurélio Olmos, trabalhou hoiiit.n
no Jockey, o cavallo Atlas.

O filho dc Stingever trabalhou en»boas condições, Itcndo marcado 500metros em 36 ".

FOOTBALL
ENCONTRO INTERESTADUAL

O Botafogo joenrá amanliã contrao Muckeiizle, de S. Paulo
Mais uma luta entre cariocas c paulistasse desenvolverá nos campos sportivos destacapital.
O Botafogo receberá amanhã 3 visita <io

Mackemie, lilialo .. Associado 1'aulista ile
Storts Athleticos, realizando com o mesmo
umo sensacional prova de foutball. lista
punida Krá !«>vada a effeito uo campo do

club carioca, sito . rua General Severiano.
Os teams devem ser:
Mackenaie: — Casemiro;
Dario e Plinioj Pastana.
Claudino o Sbalders; I-crrér.
Oscar (cap.), Zeochi, Jarbas e Grecco.
Botafogo; — Cyro; wiggande e Osny;

Tuiu.5. Rolando c Teaguc; Menezes, Aloysio,
Vadinho, Leo e Arlindo.

Os bilhetes para esta pro-a acham-se des-
de já 4 venda,, aos pretos de 3$ e 2$, na
Papelaria Americana, rua Assembléa 90, e
ao Expresso Nienieyer. avcni Ia Rio Branco.

Antes -da partida intcr-ostadual, haverá
um encontro entre .os segundos teams do
Botafogo c do Fluminense.

-J: tfe í)t
OS "UTOPISTAS , DO .AMEBiroA,

DESAFIAM OS "HVPOXHETI.
cos, do fiiüsunense
Respondendo a um desafio do capitão

doa "Utopistas", team composto, em sua
maioria, de directores do America, os "Hy-
potheticos", do Fluminense, declararam ac-
ceilar a lula amistosa. Esta partida realizar-
Si-a amanhã, ás 8 horas da manhã, no cam-"¦o do America,

0 capitão dos "Hypotheticos" solicita o
coniparecimento dos srs.: L. Borgcrtli, Vi-
ctor Moura, T. Roxo, Rego Barros, Totta
Rodrigues, Loló, Mi Pollo, Vasco Abreu,
A. do Castro, Álvaro Costa. Marcondes
I-trraz e reserva, amanhã, ás 7 horas, no
«tampo do 1'Iuminensc, afim de segu.rcm,
incorporados, para o local do jogo.

tjt ik |b
O CAMPEONATO PAULISTA

O encontro entre o S. Bento e oPalmeiras será onnnllado ?
Os jornaes paulistas publicaram a re-

clamaçao da A. A. das Palmeiras, relati-
va ao encontro dc camoconato em «jue esteclub foi derrotado, pelo score de 5 a 3,pela A. A. S. Bento. Trata-sc.de um caso
uc mfracção ao parauraplio i" do art. 21aos estatutos da Associação Paulista, con-binada com a do art. 6i da mesma lei. No
primeiro, oxige-se is dias dc registro para
quc. um sócio dc club nossa jogar. No se-
gundo, proliil se aos jogadores filiados dc
tomar parte . jogos promovidos por 

"ligas
estranhas, se., licença da directoria.

O jogador Dias, do S. Bento, disputou
pelo Lorinthians, da Liga Paulista, um
prazo inforior a is dias antecessores da
prova Palmciras-S-Bento.

Ora, os estatutos estabelecem as seguin-
tes penas respectivamente para as duas
transgressões: a de perderem os clubs aquel-
l'.-s jogos cm ouc apresentarem jogador sem
registro; a exclusão do iogador que dispu-
tar, sem licença, noutra Liga.

O sr. Dias, portanto, foi collocado neste
dilomma: ou ter inscripção na data cm quedefendeu os (.orintliians e soffrer a pena-lidade de exclusão: ou rão ter inscripção
nessa data c, por conseguinte, como a data
antecedera de menos de i.í dias o encon-
tro b. Bento-Paliiieira., não ter, ipso facto,
inscripção para a referida partida.

De qualquer fóniia. o iogador do S. Ben-
to não dispunha dos renuisitos improscin-
diveis para disputar o embate official de
campeonato.

Collocada a questão em termos bastante
claros, a A. A, das Palmeiras, de posseda mais legitima das razões, declarou ao
conselho superior da Associação desistir dos
pontos da victoria o que tinha direito, pre-ferindo' realizar novo encontro com .a so-
ciedadc adversaria.

Este nobre Resto do campeão de 191** cau*
sou a cxcellente impressão que era de es-
perar.

Entretanto, levantamos uma proposição que
reputamos importante, ao assumpto: podem03 corpos administrativos da Associação at-
tender aos desejos das Palmeiras, em face
da disposição expressa da lei, mandando
considerar derrotado o club infraclor ?

_ Acreditamos que não. O acto de corte-
zia e lealdade da associação da Floresta
deve unicamente nroduzir o effeito moral
quo delle se deprehende. No campo da Te-

Saudade 
appareccrá como uma bella prova

B sportismo e de amizade ao S. Bento.
Nada mais pôde fazer.

A victoria da Palmeiras estará consum-
mrdalogo que^ a Associação reconheça -o
sr. Dias como implicado nas disposições ci*
tadas.

ti: * *
AMERICA FOOTBALL CLUB

Hoje, ás 8 lioras da noite, haverá trainings
ontre teams infantis, e ás 8,45, entre o Io
e s° teams,

i° team:
il. Cunha — Santive

Calventc
Koehler — Komulo

•• team:
Thomassi — Siyto

Deitou!
Mario — Capilão

Reservas: Moacyr, Mesquita. Aibire.
Pede-so, por nosso intermédio, o compa-

«cimento dc todos os ptaycrs escalados á
hc ra marcada.

"A MUNDIAL" 
~~

COMPANHIA DE SEGUROS
Sede: Avenida Rio Branco

SERIE "A"
5.1o FALLECIMENTO

_ Tendo fallecido em 14 de julho ul-
tinio, cm Pacoty, Estado do Ceará, o
segurado sr. Francisco Antônio No- jgueira, .apólice 11. 1.493, avisamos os |srs. segurados da mencionada serie |«iue na sede d'"A MUNDIAL" ticha-i
se o recibo da «luota respectiva, quedeverá ser resgatado de accordo com a
cláusula JV «Ias apólices emittidas,
vencendo-se o primeiro prazo cm 20
do corrente e o supplemciilar — sem
garantias — em 30 _e maio corrente.

Rio de Janeiro, 1 dc maio de 1916.— A Directoria.

Estado dc S. Paulo
Resumo da loteria de S. Paulo roa-

lizada em 18 de maio de 1916.
PRÊMIOS DE 50:0001000 A 500.000
11150 50:0001000
52559 8:001.000
40404 i. 4:O00SO0O
55336 2:0005000
8140 liOtiOÍOM
24671 1:000.000
25828 í 1:0008000
«5483  1:0001000.
5546 .00.000
6146 500*00»
9197....,,,,.,,,. 500.000
26229 500.000
50U1 500.000
52911 50 gOOO
56629 500SOOO
66989.... 500$QOO

PRÊMIOS DE 2001000
7156 9610 16011 16246.16708

20536 21170 28264 29999 40134
41571 42056 44358 47216 48946
50308 52096 66448 57188 58937

PRÊMIOS DE 1008000
7627 7715 9328 16559 18995

19597 21416 23187 26787 29201
300158 33857 35735 35996 37948
38293 39701 40266 41283 45963
46215 47058 50151 506*». 52568
53178 55043 59613 59701 59921

APPROXIMAÇOES
11149 e 11151 600*000
52558 e 52560 500JOOO
40403 e 40405 à0'i.K_
55335 e 55337 KOOSOOO

DEZENAS
11141 a 11150.... i. 1001000
52551 a 52500 ;. 60S000
40401 a 40410 601000
55331 a 55340 G0SO0O

CENTENAS
11101 a 11200 40.00a
52501 a 52.00 30..0
40401 a 40500 2OS00O
55301 a 554'10 -0J00O

Todos os r.umoroa ..rm**_ailos em
em 50 tem io.ioíio

Todos os números terminados em 0
tom 5ÍO00, exceptuando-se os termi-
dosem 50.

A autoridade policial — Dr. João
D. de Souza.

O tlscal do governo—Dr. Amazonas
Pinto.

Os concosalonarios.J. Azevedo lc C

X_O_.H__R.I_A.
DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Auctorisrifla por contraeto do

6 de setembro do 1912
Extracçüo de 18 do maio 1916

PRÊMIOS DE 50:0008 A 1:0005000
16417  50:0008000
3875 5:0004000
14128 3:0008000
10141 3:0008100
17221 2:000.000
4508 1:000.000
4794 1:000*000
7152 1:0005000
7972 l:O00SO00
9540 1:0001000
11725 1:00010(10
J2964 1:000000
13506 1:000.000
14770 1:000.000
1512. 1:001.000

PRÊMIOS DE 500.000
2663 4333 4675 4918 5142
6328 6872 7022 7261 7895
7314 7430 7783 10269 11181

12676 155G1 163S3 17930 18581
142-17 18, .5

PRÊMIOS DE 2008000
1531 3062 3551 3605 4351
4376 4503 4581 4796 5866
6545 6814 7091 7156 S023
8123 8130 8828 8430 8827
9545 9735 9922 10450 10152

11712 12918 13527 13800 138S9
14671 14772 15S71 17427 18618

Todos os mimei os terminados em
417 t.m 1008 e os terminados em i7
t6m 50JJ, além de qualquer premio
que lhe caiba por sorte.

Faltam 52 prêmios de 100g e 1702
de 60. que constam da lista geril.

S. Martinho do Porto
Casa especial de pctistticir... á portu-

Riieza ABERTA ATE* A UMA HORA.
Tem gabinetes para familias —RUA DOS
ARCOS N. 3.
¦'. ¦ I ¦ I I 

Massa de Tomate--ISêàfl
de Conservas Alimenticias.

Gottas Virtuosas dte0Esr0nue._
Curam hemorrhoides, males do utero,
ovarios, urinas c a nrouria Cystitc.

¦ »¦.«»
O QUE A TODOS INTERESSA SA-

BER, d quc a Joalhcria Esmeralda, dc-
vido a ter de entrar cm balanço, está
vendendo por pregos tão baratos que
causam espanto!

10.200 PESSOAS
Já se ulilisarani do gabinete que a

Casa Vieitas, á rua da Quitanda, goinstallou na sua secção de Óptica, paraexame _ rigoroso c gratuito da vista edeterminação do gráo exacto que cada
pessoa examinada deve usar. Da uti-
lidade desse exame não c necessário
encarecer a vantagem, pois muita gen-te, por ignorância do gráo das lentes
dc que se deve servir, tem visto aggra-
var-se de dia para dia a fraqueza do or-
gão visual, e não são poucas as pes-soas que pelo mesmo motivo têm che-
gado á cegueira.

LOTERIA.

Loteria do Estado da Bahia
Resumo dos prêmios da 3* ex-

tracção do plano n. 18, em beno-
fido do Instituto Geographico e
Histórico da linhia e outras institui»
ções, realizada em 18 de maio
de 1916 sob a presidência do dr,
Edgard Doria, fiscal do governo.

73* extracção de 1916
PRÊMIOS DE 15:0008 A 2008000

63427  15:001.000
1398:1 2:00.180(10
5436 1:00 .01017103 50'_0i_
79093 5003000
3619 200 .00
10867 200S'H*0
20609 *_00<000
67914 200.000

PRÊMIOS DE 100.000
23822 27117 33107 52087 Ü09Í7

59870 75914
PRÊMIOS DE 508000

11433 19194 27409 31470 32488
40933 60463 72426 72373 77-433

APPROXIMAÇÕES
63420 e 6342S 75W..
W?S2 a 13984 50.000

543o e 5(37 255000
DEZENAS

63121 a 63430 j.lOOO
13981 a 13000 105OOO

5-431 a 5440 105000
CENTENAS *

eiIOl a 63500 3<jnn
13901 a 14000 3.000

5401 a 5500 2.000
Todos 03 números tormin .dos om27 têm SSOOO.
Todos osnumeros terminados om7 tem 18000.
Os números premiados pelos 2

finaos do primeiro promio não tomdireito a terminação simples.
Os concessionários J.Pcdroira _ C.
ES

ÂP â Q h P A WQ é na pua Uruguayana 145*UAO A r AnlO Não tem filial, 50$, 60$ e70$
Ternos sob medida de tecidos de pura lã, feitio no rigor da moda

co_is_c_m:_b_r,cio
Kio, 20 da maio de 1916.

NOTAS DO DIA
Hoje, á 1 hora da tarde, deverá reali-

z_,r-8e a assembléa do Banco do Brasil, ãs
3 horas da tarde, as das companhias São
Luiz a Coxias e Usinas de Produetos Chi-
micos, ás 3 horas da tarde, as das com»
panhias ViaçSo e Construcçôes e .seguros
de Vida "Guanabara".

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Sociedade Brasil Mercantil, dia aa, ás 3

horas.
Companhia Expresso Federal, dia ii, a

1 1I2 hora.'Empresa Auto-Avenida, dia 24, ia _ ho-
ras.

Companhia Estradas de Ferro Noroeste
do Brasil, dia 27, ás 2 horas.

Companhia de Seguros C. I.loyd America
no, dia 30, á 1 hora.

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 3°»
i 1 hora..

Companhia Predial e de Saneamento do
1-io^ de Janeiro dia 30, á i hora.

Companhia Siderúrgica Brasileira, dia 30,
ás -: 1 hora.

Companliia Propriedades Fluminenses, dia
31, á 1 hora.

, REUNIÃO DE CBEDOnES.
Faileneia dc J. Caetano de Oliveira, dia ss,

á 1 hora.
Faileneia de L. Soares Figueiras, dia 26.

á 1 1 |a hora.
Faileneia de Standard Oil Conipany oi

Brasil, dia 20. is 2 horas,
Fallcncia de B. Rabello & C, dia 30, -

1 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANN-NCIADAS

Directoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura, para illuminação electrica, publi-
«¦1 c particular da ilha de raqueta, dai 23,
á 1 hora.

Superintendência do Serviço dc T.inipesa
Publica e Particular, para a venda de fer-
ro e oço velho, dia 27, á 1 hora.

Superintendência do Serviço de I.impcsa
Publica e Particular, para a venda de pneu-
m.ticos e câmaras de ar velhos, dia 30,
á 1 hora.

Na Directoria Geral dos Correios, para a
execução de obras nos departamentos de".ssi.nantes" c "districtos" da -' secção
«Ia sub-directoria do trafego postal, dia 31,
ás 3 horas.

CAMBIO
Hontem, este mercado abriu firme, com

os bancos sr.caudo a 12 i|i6 e ia s\$2 d.
c comprando o papel particular a j_ 7I32 d.

Pouco depois de iniciados os trabalhos
o mercado passou a funecionar cm alta, vi-
gorando para o fornecimento de cainbiacs
as taxas de 12 3I32 c 12 i|8 d. c cm
seguida esta e a de 12 5I32 d. c para
a acquisiç-io das letras dc cobertura a de
12 1I4 d.

No correr do dia o mercado firmou-se
ainda mais, sendo feito os saques a 12 .i|8,
12 sl_2-e 12 3I16 d. e a compra do papel
-particular a 12 9I32 d.

.V tarde, o mercado enfraqueceu um
pouco, passando os estabelecimentos banca-
rios a sacar a 12 i|8 c 12 SJ3- d, e a
adquirir as letras de cobertura a ia 1I4
c 12 9I32 d.

Para os vales ouro o Banco do Brasil
conservou a taxa de ti 40I64 d.

•Os negócios -conhecidos foram desenvolvi-
dos, fechando o mercado cm posição fir-
me. ohtendo-sc saques a 12 i|_, ia 5I32
e -12 311 _ d. e collocação para as letras
de cobertura a 12 9I32 e 12 ;>|i«_ d.

A' ultima hora constava ter um banco
sacado a 12 7I32 d., carecendo, porém, dc
confirmação.

Taxas affixadas nas tabellas dos bancos :
Londres 1- 113_ a 1 - 313-
Paris  í;o7 a $710
Hamburgo, ...••• Ç8._a

A' vista :
Londres 11 13I1. a 11 2.I32
Paris. ........ $715 o $722
Hamburgo. •••••¦ $820
Itália. ....... íílij .1 Í600
Portugal. . .- .. , . a$930 a 2$98s
Nova Vork. ,,,,-,, .$220 a .$294
Montevidéu, . . , , .$>.go a .j$6oo
'Hespanlia. ..... $835 a $84.
Suissa  ?8io a $815
Buenos Aires  ijSoo a 1Í815
Vales ouro por 1$ . 2$-'95
Vales do café  $713 a $715

LIBRAS
Os soberanos foram cotados a _-»$ooo,

!9$7.òo c ig$6oo( ficando com vendedores
a io$8oo c compradores a io$6oo.

As transacções conhecidas foram restri-
ctas.

LETRAS UO THESOURO
As letras papel foram cotadas ao rebate

de 7 por cento, ficando com compradores,
conforme a data dc emissão, aos extremos
de 7 a 7 1I2 por cento o vendedores de
6 a 6 il- por cento.

Os i.c_*ocÍos divulgados careceram dc im-
teresse.

SILVA LIMaT-Í-BEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos quc prestam boas contas de ca..-.

ÜAFE-
•MOVIMENTO-DO MERCADO

Kilos Saccai
Existência cm 17, dc tarde. . . 199.953

t Entradas em iS:
I',. F. Central. . . • • 49.560
E. F. Leopoldina . . . 108.680
Cabotagem. . . . , , 10.920 2.821

Total ....
Embarques cm 18:

Kuropa. . • • .
. . . 202.774

5.750 5-750
Existência em 18. dc tarde. . . 197.024

Entradas desde i dc julho ate hontem:
3.073.537, c saidas, em egual periodo,
3.207.<]->:! ditas.

Hontom, este mercado conservou-se, du-
rante todo,o dia, completamente paralysado,
tendo, corrido os preços dc io$8oo a n$
(i.ominaes), por arroba, nelo typo 7-

A Uolsa de Nova York abriu com 4 a
6 nontos dc alta.

Passaram por Jundíahy 7*800 saccas,
..... , ni-oo a iiS-ioo

. . , , , . io$8oo a n$005
1 _$.joo a io$õoo

9 , , , , . . IO$OQQ a IO$20O

MERCADO Dl; SANTOS
Em iS:
Kutrad.is: 8.117 saccas.
Desde i: 114.415 saccas.
Média: 6.356 saccas.
Desde i de junho: 11.051,032 saccas.
Salilas: 81.355 saccas.
Existência; 888.,1S4 saccas.
Preço: 5$ooo por io líilos.
Posição do mercado: firme.

PINTO. LOPES & C.
Rua Floriano Pei-colo, 174 — Pres.

tam ut melhore, contar de café,

A Agencia eeral das Cooperativas Agri-
colas do Estado de .Minas communica u
seguintes
COTAÇÕES DV, CAFÉ" POU 15 ICILOSi

Cafés do Sul e | Cafés de oatra.
Typo | Oeste dc Minas | procedência.

Comni, Cõr | Comm. Cõr

12S562 a I2$664 I2$562 I2$66.)
12*255 a 12Í459 I2$255 I2$4S9
H$S47 a u$8.|7 ll$847 I1S847
n$439 a UÇ745 n$439 n$745
li-o._ a iiS2«« uSo.Q n$23„

Observações
Mercado estável.
Cambio: 12 3)32 firme.
Paula: $740.
De accordo com a alta, an qualidades aci-

ma dc 7 não acompanham os preços rela-
tivos, sendo sempre os dc còr mais valo-
naados; continuando depreciados os cafés
bi.ix.s, devido ás entradas dc £5. Paulo.

L'age & Irmãos commuuicam que &3 co*
tações de café são as seguintes :

rol 15111,01

3.
4.
5.
6.
7.

I2$200
_IÍ9.a
Jl$ÓO-
II$.00
II $009
I0S600
10.200

XARQUE
Existência em 12 . . . :4.60o 1,314.000Entradas do R Grande 3.36o 302.400

Saidas. '¦:>:. t <
Existência, hontem. -,; ,Cotações:

Rio da Prata
Patos c mantas . •¦ tMantas. ......

J?ít> Grande
Mantas ,
P.tos e mantas . , .Matto Grosso
fí Paulo, Minas c Rio
Patos c mantas

17.960 1.16.400
3.460 311.400

14.500 1.305.000

I$IOO

1$000
ÍJOOO

$QOO
$S6o

1$240

I$oCo
ijuoo

$060
1540

Posição do mercado: frouxo.

ASSUCAR
Entradas cm iS: 3.600 saccos.
Desde i": 44.036 ditos.
Saidas cm rtí: 2.956 saccos.
Desde Io: 68.525 ditos,
Existência em 10, de tarde: nos trapi-

c!:es, 120.12J saccos; nos armazéns rçcraes,
33.924 ditos.

Posição do mercado: indeciso.

IJranco, crysti*.
Crystal, amarello.
Mascavo. . . ,
Idem, j« sorte,
Mascavtnho. . ,

COTAÇÕES
$660 a $680
$580 a $õio
$460 a $500
$680 a $700

$500 a $600
ALGODÃO

Entradas em 18: 66.1 fardos,
Desdo i": 6.358 diios.
Saídas em iS: 568 fardos.
Desde 1": 6.903 ditos.
Existência cm 19. de tarde: 3.660 fardos.Posição do mercado: paralysado.

Pernambuco. .
R. -G. do Norte.
Parahyba, . . .Ceará, , , ,

COTAÇÕES
29$ooo a 31 $000
2.$000 a 30$ooo
29$000 a 3o$ooo
_9$ooo a 30.000

BOLSA
Hontem a Bolsa funecionou onimadissi-ma, t«n_».se registrado desenvolvido nu-mero de negócios,
.As apólices geraes, -ficaram mantidas, as(IC1909, as dc 1915, as Populares, e nsaççi/es das Docas da Bahia, fracas; «s dasâlinas S. Jcronymo c as da Rede Mineira,sustentadas; ns apólices Provisórios, as Mu-maiiaes c as acções do Jlanco <lo Brasil fir-rnçs; as das Loterias e as das Terras man-tidas.

, ,. VENDASApólices :
Geraes de 200$, a a ,»¦-•• tDitas ideai, 1, a ..... .Ditas de 500$, sa.,.,..
Ditas de i:uoo", r, 1, i, i, 1,*. -«. . 3. li 5, 10, I, :o, 14,

1, , ¦ . ,•Emp. de 1903, 33 
Dito de 1909, 5 a . . , , , ,
Dito idem, 2, 30, 6, 7, i_,

9, 
Dito idem, 6, 20, 9. a , , ,.Dito <le 1912, 3, 10, a •.,',* ,
Dito de 1915. de 2oo$ooo, i, i,

.i, 1,1,..,,,,,,
Dito idem, de 4:000$, 3, ¦ 3. 2 a
Dito idem, de 500$, 1 a .". . .
Dito idem, de ::cqq$, 50, 59; a.
Dito idem, idem, 15, a-,",-. •
Dito idem, idem, c|juros dc ia

de março, 6, 7, q , , , , ,
Judiciarias, 2a...,,..
Municipaes de £ 20, port., 14 q
Ditas de 1914, nort., to, 100 n.
E. de Minas Geraes dc 1:000$

50, 
¦E. -do Rio (4 .«), 9 a , .-
Bancos :

Commercial, io, a , , T e .
Brasil, 16 , ,
Loterias N. do Brasil, 700 â .
Loterias •".. do Iirnsil, 500 s|o

30 dias •Minas S. Jcronymo, 100, íoo,
ta ,.',?, 

Ditas idem, íoo, íoo, roo, 200,

Ditas idem, 200 v|c 30 dias a
Docas da Bahia, íoo, íoo, a •
Ditas idem, íoo, íoo, íoo, íoo,

100, a 
Ditas idem, 500 v|c 30 dias a *
Rede Sul Mineira, íoo, 100 a

Dcbentures:
Mercado Municipal, 20 a , • v
Docas dc Sn-ntos, 100 a.. * •

8oo$ooo
78o$ooo
i.0O$O0O

í»40$000
8S.i$ooo
7S3$oo

;8s$ooo
78õ$ooo
805$000
*735$ooo

78.ÍJ000
740Ç000
.86J000
;8?$ooo

7/0|ooo
755.000
3i5$ooo
183J000

7?8$ooo
77Ç000

1451.000
ig«3$ooo
13500o

i3$5oo

J2$000

22$500
23$000
29.000

..oíooo

..oSooo
2S$000

19.1*000
204$000

I' * ' 
.Chapéo duro /Mmi/WMlà

LEVEZA E ESTYLO

A venda
nas ct.as M

Orna com toda a rpiim,;

Rua da Carioca 8 t 40
_ Larga /34

Dito de 500$, rort. .
1'ito Minas Geraes.
Municip, do 190 .
Ditai nom
Ditas de 1904, port.Ditas nom
Ditos <le 1914, port.Ditas idem, com. •
Ditas de 1909, port.

Bancos:
Commercial. . . ,
Brasil l
iLavoura. . . , , t
Çommerci. ....Nacional Brasil • .
Mercantil. . ...

C. de Seguros:
Garantia. .....
Brasil
Minei va
Auglo Sul-Americana
Confiança. . , # ,
-iidemnizadora . . .
Integridade. , , ,
Previdente. ....
Argos

listradas de Ferro;
_»'. S. Jcronymo. .
Noroeste
Goyaz
Rede Mineira. . ,
Norte.do Brasil . ,
Victoria a Minas .

C. de Tecidos:
Brasil Industrial , .>
Confiança . , • ,
Covilliã ¦
Petropolitana. . . ,
S Felix
Majéense

C. Diversas'.
Docas da Bahia . .
D. de Santos, nom.'Ditas ao port. . , ,
Loterias
T. e Carruagens, ,
T. e Colonizução •
Centros Pastoris . ,
Çonst. Brasil, c.40 ."
Carbureto dc Cálcio
Usinas Nacionaes. •
Hanseatica . . . . ,
lMcIIi. no Brasil. .
Mclh. no Maranhão

Debenluresi
Docas de Santos. .
M, ..Municipal. . ,
Tcc. ..-..eciise , ,
America Fabril. • ,
M. Fluminense. , ,
Urasil Industrial. .
Tec, Alliança . . .-
Tec. Botafogo. . ,
í'. Paulistana , ,- :
T. C-ónffonça. . # ,
P. Industrial. , .
S. Eclix ....
S. P. Alcântara. .
Tecidos Carioca. .
Linho dc &apopcmbr,_
B. U. de S. Paulo
T. e Carruagens. ,
Santa Helena . . .
Ind. de Valença . .
Tijuca. . , , . ,

78.5000
19.$000

3i8$ooo
i83$5oo
-iS8$ooo
162J000

I5O$O0O
2oi$ooa
120$OOt>

2005000
17Í00Ü
26$00O

S.ííooo
I-$000

6oo$ooo
95ojooa
2;.$soo
50$oo)
;i_$ooo
28$000
i7$ooo
2o$Q00

4U$OO0
35*.ooa

250$000

I20$000

405000

203$500
I90$0OO
I40J000
ro.t$ooo
iSo$ooo
100$OOU
20..$O0O
ioo$ooo

I9o$ooo

i,»o$ooo

200$000

SoSooo
X90$000
19í)$oúo

4io$ooo
777*000
i89$ooo
195JU00
3i5$ooo
30O$OOO
1835000
i&5$ooo

t99$ooo
IOj$ooo
i4S$ooo
I75$ooo
2005000

1 j$OOD

85$ooc

5o$000
5205000

_!2$000
IO$000

27ÍOOO

265000

iSo$ooo
ia6$ooo
35ÍOOU

:&,.$ooo

28$500

4_7$ooo
13J000

7_oo
i6$ooo
fio$ooo

220$000
uSJooo

70$ooo
315000

202$000
itíyjooo

?30$»lOO
155500»

88SOOO
46$ooo

1 !?_«$_ 00
iSjjooo

i8o$ooo
1805000
1_0$000

_00$000
i5o$ooo

CIUtOMOA DB DIVERSOS
MERCADOS

ARROü
O mercado continua abastecido de arligodc Minas e do Estado do Rio, cotando-se oespecial de 28$ a 30$. o bom do 245 o 255,c o regular de 185 a 20$ o sacco.

EEIJAO
Mercado frouxo, com erando stock do ge*ecro iniilatinho armazenado.
A safra paulista oromctte ser abundante.

Ccta-se o proto de 15$ a 155500, o mulati-
nho de 10$ a 125, c a novo de 15$ a 16$
o sacco.

Dito, bom
Uito do norte, branco .Uito regular ....Dilo, idem, do Norte,

raiado. . . . . . 285300 aARROZ ESTRANGEIRO:

33*300 a
3t>5oooo.i.
285300 ai

3657-õr•3*.|7,W -.."¦n
3«»7Ò.., - :'k

Agulha, de ..... ,
Dito dc a'. . , ,- , •;
Inslc2

ASSUCAR
Branco, crystal , ,- .- »
Crystal, amarello . . .Mascavo # ê
Bmnco. _• sorte. . . -,
oomenos
Mascavinho

ÁGUAS MINERAES
Nacionaes:

Caxambú (48 garrafas) i
Lambary (48 garrafas). .
Carabuquira (48 garrafas)
S. Lourcnco (48 garrafas)
Salutaris (48 garrafas. ,

Estrangeiras:
Vichy (50 garrafas) , .
Perrier (50 garrafas) . .
Dita (100 quartos)*. . ,*
Scltcrs (24 garrafas . .
P. Salgadas (48 garrafas)
C. Moura (48 garrafas) .
AGUARDENTE

P*«ty • . ,Angra
Lanipos  ,
Bahia. .»,,,.,
Macei. ,,,..,,
Aracaju. ......
Sul  . .¦":,

ÁLCOOL

905000 a 93530»
NSolia -:

365700 a - 3853005

Í660 

a '-..' UteX !
5B0 a: ¦.-¦Mi»,1 j;»_-Sié
460 a --¦•.«"«W.M"'!.. .:.
Não Ba • Yíl :'-¦¦¦¦'

$500 a ^"'M - -. ¦
• ¦; -'-'-M ¦!¦*.'¦•

a85ooo • «íJooaJ/ ':-.
aj$(*oo-_.-.-*j|tBív.|
335000 a «jjooo I ,:Y; '

.|ooo«---»j4oj*'.*¦?¦••¦
235000 a S45oá-_.. .. .

585006 a
565000 a
665000 a- ..

J^omiria! ¦

48Sooo-a . 485oo«
405000 a ¦;¦ 40500» 

'¦

5856o*''
...í$oo»'<
665i-oo

36 gráoi, .
40 grãos. .
ALFAFA

. 170S000 a I75íooo-t
, 1605000 a i6sÇoon
, ijotooo a 1555000
. 1505000 a 1555000
1505000 a 1555-100
1505000 a 1555000
1505000 a 155500»:

480 li»ro»
2405000 a ajotoo»
2605000 a 2705000 j

Nacional. ...... Í280 a
'•strangeira, kilo. . . 5280 a

A-LIiiI 1 li. *
Penalva, lata 3S000 aPort, lata de 16 litro» 385500 aPortuguez, lata. . . 15500 o _}Uu_,trancei, lata de 16 litros 295000 a 335000Francez, lata . . •, •. 35000 a afcs»
ALPISTA . « '

,. . For 100 filio,Nacional.. ...... 545000. af 56Í000

_ .0»
¦;*'*'l'

3.001 ,'l
50SOO» ,

.oooil

DATATAS
Devido Ss entradas do cencro chileno, o

mercado mantém-se em calma, cotando*5c o
nacional de 240 a 280 réis o kilo.

ALFAFA
Mercado firmo c com boa procura, cotan-

-D se a nacional de 280 a 290 réis, e a
estrangeira, dc 260 a 280 o kilo,

MILHO
Mercado frouxo, havendo falta de embar-

ques para o norte, cotando-se o vermelho
de 55800 a 6$, e o mesclado, de 5*. °o a
55400 o sacco.

BANHA
Mercado firme e cora regular orocura,

cotando-se as lata; dc 2 kilos de 1.4S0 a
15500, e as de 20 kilos, á razão dc i$soo
a 15520, por kilo.

FARINHA DE MANDIOCA
Mercado firme para as qualidados. espe-

ciaos, e frouxo para os grossas e peneiradas,
cotando-se respectivamente aos preços de
i_5Soo a 155200, de 14$ a i4$5oo, de 125800
a 135 c dt 95 a 105, por sacco.

VINHO
Mercado bem supprido do gênero especial

do Eio Grande, cotando-sj dc 3»5 a 355ooo.

CEBOLAS
Mercado firme, cotando-se por caixa de

155 a 135500, e por cento de a5f a 25400,

RECEBEDORIA DE MINAS
Arrecadaçüo do dia 19 . • • 8:2305330
De 1 a 19 136:7565656
Em egual periodo do anno
passado 3o6:9i2Si77

ALFÂNDEGA DO RI3
Renda arrecadada hontem:

Em ouro 73:'7o5"0
•Em papel  H7:i8z$2S9

Total 190:3525458

VENDAS POR ALVARÁ'
«Apólices -Geraes de 2005, 77i$ooo
Ditas de i:ooo5, 4, 3, 12 a S^ojooo

OPPERTAS
Geraes de i:ooo5 • 8455000 8365000
Enip, dc 1903, , 8755000
Dito de 1909. . , 785S000 7S25000
Dito de 1911. . . 78.5000 ;?8?aoo
Dito dc -I9I-* • . 8io$ooo 805^000
E. do Rio (4 0|°) . 775000 —
Dito .de 1915. . . 78S5000 ;8j5ooo
Judiciarias • » * 7Co$ooo

Renda de i a 19 . . t . 3-205:1395951
Em egual periodo de 19:5 . 3.126:6325531

Differença a maior cm 1916 78:5075414
Differença a maior em 1916 132:5445806

Presos correntes do mercado
do Rio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:
100. kilos

Especial. .; .- -,-... 505000 a 5.»$3*>o•Dito superior. . . _• • 41^700 a -i5$o_o

Estrangeira . . , , ,
ALGODÃO

Pernambuco. . . . ,
Rio Grande do Norte. ,
Farahyba
Ceará «¦•¦.'

BREU
Claro t-Su libras) ,- ,
Escuro, idem. . . _ .

BATATA.
Nacional, por kilo. 

':_

BORRACHA
Mangabcira, conforme a

qualidade, por is ks.
BACALHÁO

Pcixeiin. , . ; -í'j :-s
t,«Pc • . . '-.
Aoruega. ..,.*,

BANHA
Sanha de Porto Alegra,

lata de 2 líilos . . ,
Dita. idem, lata de 20

Uio. ,.*.....
Dua da Lairuna. lata
grande

Dua de It.jahj. lata de
.2 kilos

Dita, idem, lata grande
Dita «le Mina., lata d«

2 kilos. . . . _ .
Dita, idem, lata grande

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Fato» e mantas . .¦ , T
Mantas. . . . i -. ,

Hio Grande :
Patos e mantas. • • .

Matto Grosso:
Patos e mantas.- i . «
S. Paulo-Minas c Rio.

CARNE DE PORCO
Do Paraná e Santa Ca-

tharina. .,,,,,
Eio Grande. •.¦«¦»

CIMENTO *

Dova . , ¦iVi',',']

Catliedral ......Alpha.. ..,.,. ,Fyramide ......
While St Drothers '. 

, _.CHAMPAGNE '

NSo lia
295000 a
2g5oóo a
395000 a
29S000 a

31$000
30500o
305000
3o5

525000 a 525000
Nominal

.. $180 a 5_G.

305900 a 4o5oo»,
. " (L

7i5olio a 73foo(
90$A-0 _ .2100/
ySfstio -_ í_05o'i-ti

855800 ¦ XS$2M1

89540» • mifioo
75?6oo o gotoot

N3o h»
Nilo ha

Não tia
72$ooo • 74$4o»»

NSo*Iia
1 f 1 oa_a ,j|^»,í:

i5ooo,a i 4ÍÓÍ...'-.

^86.**'$900 a IS
ifio»

Í060

Franceza. ...
Portugueza. -,- t .

COUROS

Sola "Felotas"
Sola "Mineira commum*?
Sola "S. Paulo ", coniniuni
Banto Calharina. de i". ,Segunda e bai.a. . ,Correeiio (o meio). . .Atanadas. R. Grande (cadada um) ,
Afanados, inferio.* até (ca-da um)
Atanadas de Campos (cadaum)'. .,..,,..

CACAU

Bahia. • ? t _ v s •„
Pari ...'.. *
Pernambuco. ,.,-,.,,

CEBOLLAS

150004
$9001

Por bjrrlca
S5S000 —

Não ha
Não ha '

265ooo. —
SÕÇooo — ¦

Por caixa
100S000 a aiotoo*
1255000 41 1355001

a58oo a
35400 a
1600 a
J800 a

3540.0* a
M$ooo a

ltio Crcnde . -,-
ERVILHAS

Nacionaes ....
Ditas, estrangeiras . . ,,.,f__„

FARINHA DE MANDIOCA
De IVirto Alegre:

Especial. .»,,,,
Primeira ,
'Pina. ........
Grossa .....,,

De Lafuni;
Grossa. ......

FARINHA DE TRIGO
Moinho Inglês

Scmolina. . , -, v ,
Buda Nacional. . , ,
Nacional. , , , . ,
Drasileini ,

Moinho Fluminense
Especial

_fo_ ' í. f-«58o» I V
Woo a _iooo \.'

OO 3 JSOOO '
3Í40»

345000 a 26$00» *]*%

165000 a i65ooo ,' -i ', ¦ _&

225000 a 265009 ^¦'&'</|í

m
\ ¦

•**•_* , a
- ¦¦>«

¦- 

»

Kilo
NSo . ha
Não ha

Não ha
Cento

25400 a.. 258ot>

Nomihae» .
i.'.5íí°? a -1205000

325400 a .325900
285900 a 295800
305700 a 315I-0

N_o_a

205000 a ax^itio

365500 a
365300 a
355000 a
345300 a

-,- -• ,-, 365000 .
Leopoldo 3s5ooo aO. O. ..... .

Moinho S.nta Cru_Terola
Santa Crur. . , , . ,Paulicéa. .... 1 ,

FKIJAO
Preio

De Porto Alegre. . ,Dito, ideni, da terra. ,Dito. idem, de Sanía Ca-
tharina ......

Dito .manteiga. . . .
Dito, de córes diversas
Dito, mulatinho. ¦ , ,

375ooo,
3657oa
355500
345700

365506
355500
34Í500

36S500
35Í50C
3455O0

100 kilos
25$ooo a 26$;oo

Não ha

3.$000 a

365000 a
355000 a
3-i5ooo a

._y.i

16S700 a'
235300 a
2o$ooo a
aojooo a

Hi$7oo
Sliiàttr".,
265j»i»
2_|jooo *«'..

3-0 O CARCUNDA — ROMANCE PORTUGUEZ

Capital Fcfleml
Resumo dos prêmios dn 10 loteria

do plano n. 340 10S* extracoào do
anno de VDIO, realizada etn 19 de
maio de 1916.
PHKMIOS UE 2O:OOCS000 A ÜOD.OOO
15337  2O:0n0íOiO-,4062 2:00n,_00
4-101 I:000.ii(i0
372:.2 1:000$000
55405 1:000-000
23528 -00..00O
45220 SOUÍOOO

PHKMIOS DU 200.000
4442 4446 5337 0936 SS50

18599 2»-703 25337 56137 35899
42141 458 . 45337 5*1337
prfmios nn 1005000

SG_ SOO 1007 60 . 6155
CIÍ17 66*. 7001 OS09 14607

154:12 16121 177.3 18.19 18557
]'.013 21213 21597 24096 2C14Í
27156 28062 29405 20493 31388
84867 36780 3S303 39378 42702
45951 40100 4618S 4758-1 47613
48091 48670 51156 52375 57250

APPnOXIMAÇOES
15336 o 1533S  200,. 00

4001 e 4063  100S0OO
DEZENAS

15331 r» 15310 sojooo
4061 a 40. 10.50CO
Tados os números terminados em

37 têm 4S00CI.
Todos os números terminados em

7 têm 2S00.) except\iando-se os terrni-
nados cm 37.

O fijcal do svverno, Manoel Cosme Pinto.
O direct.T-prcsidente, Alberto Saraiva drFonseca.
O director-assis'ente, dr. Antônio

Ohnlko des Ssntos Vire1, -.ice-prc.i-
dente,

bem o ar livre e

de que ia talvez

E* fatalidade minha! Quando a ventura ii«,e sorri, quando a esperau-
ça me alenta, quando julgo que .poderei emfim ter utn momento de felici-
dade tranqtiilla, tudo,se esvac como um -sonho, tudo me persegue como sa
eu fosse maldita!

Enxugou uma lagrima que llie rolava impertinente pelas faces.E pude eu ouvir aquelle homem, sem ter ficado ali logo morta de
desespero! Ali! quanto mafs cruel não foi este com as suas injurias, do quetodos os outros que rh_ faziam infames propostas! A esses nem os conhecia,
ignorava quem -eram, com,o elles próprios me desconheciam. Este, porém,abusa da sua hospitalidade e quer valer-se d'ella para me lançar aos ouvi-
dos infâmias que terei de calar, porque é o marido da minha bemfeitora, odono^d'esta casa, onde eu vim encontrar a salvação!

E apertava as mãos, colérica e desalentada.
íoi assim que Jorge a encontrou.

Que tem, .Marcella? Porque a vejo tão alterada?
A joven esfregou rapidamente o rosto para desvanecer os vestígios das

lagrimas. Que poderia ella responder? Diria a Jorge que João de Aguüar,
no d elle, era um miserável, um infame? Neirij em tal podia pensar. Era ioi?
(oso «me se calasse, e havia de calar-se.

Não^ lenho nada. Sr. Doutor. Estou hoje um pouco nervosa!...
O medico olhou-a com ternura e carinho.

\.nlia dar um passeio -pela quinta... Far-lhe-lia
puro...

Marcella ia acceder ao convite. I,embrou-se, porém,
achar-se de novo, frente a frente, com João, e contevc-.e.

Então, Marcella, não quer vir?—• Não... Não vou!...
Porque?
Porque.. .«•(jgilio medo...

—'Medo?!... _1?*«quê, louquihha? Quem poderá quercr-llie mal, n'esla
casa, onde todos a estimam tanto?...

Marcella fizera rrçal cm arriscar aquella phrasc! Encheu-se, pois, de
coragem -e retorquiu:

'1-m razão, Sr. Doutor. Eu é quc sou uma creança!... Que queri•lem-me enchido todos de tantos mimos!...
—. Venha então conun,igo. Alinha tia e minha irmã esperam-na.

_ -Marcella resolveu-se então. Jorge offereceu-lhe o braço com galan-
teria encantadora, e os dois jovens desceram á quinta, sobre cujo arvo-
<edo os últimos raios do sol punham tons fulvos.

Era bello ver aquelle grupo, aquelle par gentil e encantador.
Jorge era mais alto e mais forte, mas o talhe tra elegante, e correcto.

Marcella, mais baixa do que elle, com a cintura estreita, que quasi sc podia
.envolver com as mãos, formava contraste gracioso com o seu companheiro.

O medico sentia por certo prazer especial em a conduzir pelo braço,
porque, logo que desceu á quinta, abrandou o passo, c em vez de dirigir-se
direitamente para o jartiim, onde sabia que estavam sua mãe e sua tia. des-
ceu pela rua de carvalhos, contornou depois um massiço de altos e velhos
castanheiros c alongou assim o passeio.—1 Então... ainda ten» medo?

Marcella corou e oüiou para o seu companheiro.
Não, não tenho!... Quando o sinto ao pé ds mhu, rena;ce-n*r_ a

confiança e acredito que ninguém me fará mal.
Era tão franca e tão ingênua esta resposta, que Jorge estremeceu, e

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA»

Y-Y
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Era dc sonhos aquella existência.
_ _ iMarçclla nem tinha conhecimento do que se tstava operando no seuintimo. Havia nella uma anciedade vaga. indefinida, incomiprehensivelIA s vezes suspirava c admirava-se d'csses suspiro, perfoltamente _»vo-luntarios. Em outras oceasiões, se levava as m,5os ás faces, encontrava «.tasiiumedecidas pelo pranto e perguntava a si própria*Porque choro eu agora? _• '

Marcella entrava «'essa edade cheia de mysterios, quc c a edade'èn-canladora da mulher. Período da existência cm que o coração se dilata**o espirito como que e absorvido na contemplação dc vagas idéas, que s£sdades nao devera cila deixar-vos, ó deliciosas filhas de Eva? *Nao lia eco que não seja azul, transparente, infinito; não ha cantíco»
.cio d.ll..!.'. 

d0CM V0'UPiaS íara ° CSpÍrÍt° ^ se cmbala <= adormece no
Idade em que tudo é esperança, sorrisos, ventura! Idade de amores!De amores, sim, e cra por amor quc Marcella suspirava, comeTerá ain..por amor que os prantos lhe inundavam o rosto'

penSenTos^cret!,.' 
'"^ ÍS°,ada' tCnd° I10r COmpanhia unica °s ™>

„.0-0stremccetl ,ycn^.° 1"e uma f;eura dc homem lhe surgia na frente eavançava para ella, íitando-a attentamente. Era João dc Aguilar a ouem eikraras vezes, tornara a ver desde aquelle dia em ..ue ouvira a s„? £._,£.*tora prolubir-llie que voltasse aos seu aposentos.
. Do coração cila abençoou taes ausências, porque João de .triiilar ini.p»rava-!he receio, medo perfeitamento invencível. Nunca lhe! e queceraaquelle olhar maldoso com que elle a olhara esquecera

_.,1. v_,i. ,aC1Ucl!e 
di,_ JoSo dirf^ia"se Para ella humildemente, e Marcellapode ver ficar que el4 estava um pouco abatido. Ao vel-o, o seu .primeiro

sua S . P"r.,Ue.r1!lC7e-Ír«reíUEÍ,.r-Se em «sa. _o'lad. de.IHena
disse-lhí J°a0 

t0m°U"lllC ° mso e cm tom supplicantc,
Não me fuja, Marcella 1... Peço-lhe!..,

A joven parou, embaraçada.

tinh-fes-ado0^.'-,0^011"1!!? 
a "T' C0.ndu2ÍU-a P«a o banco onde a donzellatinlia ts,ado sentada e tomou lugar junto d'c!la

fmnT »,'!?„ n,,Cnlna' pcla 5ua condescendência. Se soubesse ha quantotempo eu aguardava este momento... para lhe faliar! ^Quer-me íallar? A mim,?!...Sim tenho tantas coisas para lhe dizeri..
v.r ,Ur>,"a*.**mbora ?. sua repugnância por aquelle homem, não podia dei*
d- sua hemfPÍ.nr.UC ."* ^ ° d-.no da casa oni* íòra «colhida, o marido
tf &ÍScn^-.•sSffi.,nB,*d,0 de'Xar d° allCndeI-°- C por isso- mui-
^fltt,^ me áhh'- VerJade "* W ^ muito

*-* Sim, é certo... tenho estado ausente... Os rrteus negócios...«Mas aqui mc tem prompta a iíüvil-o, Sr. João de Aguilar.
dizei* oa3ur>qr_S,ia?0nSerV0U"Se POf algl'm ttmS° CaIad°' COm° Sc receiasse

—¦ Então?. Estou esperandol...
_,.,„.. n, 

dlif*.,.cu,dade é quc... não sei como principiar! Diga-m_ meninaNunca lh: a_Kr.__.am ,,ue é linda, formosa, deslumbrante dc bc!'ezaTA joven corou e baixou os olhos. : 
*-'

j±jM

¦ •¦

¦ "h
¦ ..,.:'«títif

¦_*___ _L___________-_

'4 #
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•** ¦ 

¦'

-^«^¦-."-«rt-*81^-?---^ -'¦" _!_--

fi
"•*'-".'.



ftAí'.„ .z;z -¦

*¦**"*•**¦*•-(» ''• ¦*.¦•*¦

--'IS-hslt*.™

[ji -..«ni.

Ç&ES DO PORTO
WU«'*>5i*«cac6ew.<»l* tc. a«luu-..m atracado* no Ciei4c-J**?
i^^V?Knp«°*d,i Porti O0 dia " dc nlal<) de ^

EMBARCAÇÕES

Ir,*IIAl-PU P taiflrt,=f KASÍO 140MI I
'í. ckMo.

Vapot,.
Vapor..

Naciohal
Nacional

3
':¦'•' 

:*..*¦m z\
- l.
E..« |.Chal_.B....t *»r«ci()na«5..

F. S|ag,. I Chatas....} Nacionacs.
_ 9
V. io

•*¦?
i6-l

,*(iw*r*(-j» ;?** • k. • i*. '«

Vlipor.'....tHàcibnal . •
'. • « . »•*. _ V t .i*.' • ' «. •¦ • 'â.
V%MJ!...'.'.l''Vlacional' .
* • ..«vtef- t»--l'*.; • • • • • '•

Ciiatii';.ir*Naelop'aci .

Chatas.

itt (Chatas.. Mapa

' 
Naciouaci

__ l^acionaes

"Murtinho*

Diversas.....
Diversas
"Eidelense"..

'"Ciiliatão".'.'.

Diversas.'....

Diversas

Diversas

0MS1VAÇÕM

Vago.
CaBotageiH.
Vago.
Vago.
Vagai.
Vago.
Vage».
Desc. de generoí da
tabeliã H.

Exp. de mangantr.
C|c. da «. vapores.
Vaio.
Cabotagem.
Vago.
Desc. trigo.
Vago.
Vago*
C|tj. do «Walter D.
•Noyes\

Vogo.'
C!c. do "Vasilcfl
"Constantinos'

Desc
Vogoi

bagagem.

li,a'Moner*t.- ^o; « K J-M. tjpeír J7»i
à R. X. itíísa; 'n-R *«.;»tótt*í. «i.: *
Dias GWck; se, « V. Monteír»; gS, «
M Scimád*; 49ü * .M*n»,-«ato; 

~V_f

[Nazar Irmlo; 3t, a J\ Moore; So. a Ri-
beiro. Filho; i, o S. Macedo; zo.de foi»»,
a Th' Pereira; s. 4 ordem; 43. a B. Al-
vesris de arroz, o C. Pintor f° *-"í"
rinha, a Souza Valle; ro. i ordeini ode
fèijío. » J.. M. Cardoso; s, i* Zaaiitü;
9 lata» de manteiga, a Gomes Ijmao: Jj0
caixas d» jpoiabada, 4 ordem; 3 fardos de
oatirost a G. P. Cerqueira. ¦

Pela 'E. *r« TherezopoU», carga recebida;
4 jacis de frutas, a I/ebrüo.

Ha Cantareirai carg» recebida: t.734 «aç.
cos de assucar, a *F. N. Keatisoü. e 6 de
miih», a R. Eritta. -':¦' .

Pela E. F. Central (llantima). carga
recebida: 373 saccos de urrou, e 240 de
feijão, í ordem; 8, a Mario Pinto; 300, a
Z. Ramos; 273. a losí Anacqum: soo, a
A. Mariano; 19, ai J. Oliveira; 33 de ar-
roz, a J. M. Andrade; 89, a T. 'Borges;
40 de milho, a P. Almeida; 4o, a A. Poi-
Tery; 285 de farinha, a Pereira Júnior,
290 fardos de alfaia, a S. Lavrador: 570.
a Barcellos: 33 saccos de tapiocai a. Pinto
Lucena; 30 caixas- de sábio, a N. -W'».
38 fardos de P»PoIr_,a Osear Rueltfe, 27

, rolos de sola, aí. k. Wather: »!?.«
Uos de sebo, o H. Kalku.il;. 27 *!»•«'¦',«
1 álcool, o. C. Malbs, e 30 cantas de allios,

a R. Torres. ,
Pela I.. F. Central do (Brasil (Sao

Diogo) — Carga recebido ; 25 • 'ata. T«le
manteiga, a 'Damazio; 10 ditas,

T
¦7 "-.

m

pito amendoim. •. , .
.íl pito,, branca* idenif k ...' jGito^-verniellií. 

"idijmá 
«.

•Dito. íiiiÍMrí.-"'. ¦¦*:¦'_,. -,
Dito, branco, áítrangeira
Dito, fradinho. idein .*

Fumo em corda
Rio Noyt:

Especial..; « • -,- -i -i t
Regular. ••••*•. ¦». x

àul de Minas:
Segunda. . . y * t. *¦
Especial.' .*•.•¦'•,>: V v
Pmneíra. ••••¦> •
Ttrceira , • :e * .'•: « <

Goyuno:
Especial. • t « v s 1
ltçgular . . . .. ,. .., .

FUMO EM FOÍ-UA.
S Do Rio Urandç:, . .

lí amarella. . . . . v
• a", idem ......

i" commum .....
a", Idem. ......

1. FRUTAS
Maçãs, caixa, v f ••• -•¦ 23$

. . ,- - 20$.

2(i$7oo 3o$ooc
36Í700 4»$ooo
20Í.000 2.1$300
25ÍP00 28Í300

t4$p*0Q*a q6$ooo4f5oo 67$7O0.

ror kilo
a$ooo a 2Í200
ijdoo a

líooi». a
15600 a
iÇ/oo a

. $úoo a

i?8oo

i$ioo
i$8oo
i$..oo
$800

3Í30O. a 2$joo
íjüeio a i$ooo

i$15o a
ijooo tt*
i$o;o a

$930 a

iSaoo
1*050
l$ll)0
1Ç000

26$ooo a 28$ooo
f$20O

30$00a a
io?qoo a

..3$30»
ig$00O

m

*k,i

Pcias, caixa
Mangai, caixa, . . ,. .
Uvas RIO Grande,'caata'
Ditaa, estrangeiras, barril' OORDURAÜ
Rio da Prata, idem . -.
Rio Grande. ., ....

t Miitridí-nro. ..«•••' 'qLYCERHÍA

Bruta, sem- vazi.liaine. .
Hntta. em l.taálle ín\t

e ss kilos .... .'Loura, sem v'ízili.amc- •
Loura, om tatns dcia i|a

c 35 kilos. . e • *
Branca, sem vazilliame «.
Iiranca, em latas dc 1311*2

e 23 kilos. . . .....
; Urnnce em latas de 4 kilos

-Urancft, em lutas <Ift I c
2 kilos. ......
MANTEIGA.

Modesto Calone, Sortidas
lír.ttl Frcrci;. lata > •. *•
l.cpeiciier. .lata..'.. -.;« *
Modesto Gatune, li.a .* >
.', Br 11111. . . ,. , .-, .

. ?.* Minas L .. ¦ '* »¦ is
MILHO

Y..uu;ellfc-j-jf. terra»
liio, (Sviico, idem

Ti!lo, M. terra, minto-: .
Dito, «¦larolla, iv. Norte

MAIK1RA
Americfiio, pel. . . . «,
Uczina/ duzia. .,..-.
t-ponocl dilzia ¦ .. .1 ..
Sueco, tranco,. . ,
líitn vermtüm .. »;

. Pinhn do. Parani'
i9 c.ualiilaile , ... «
2" qualidade* . <; <

OLEO
De liiiliaça,-.Iala.* ¦
DÜ3; barril .' .. r

QUEIJOS
De Minas ., .... >¦

i?H0SPHOR0S

Uio Branco .• . 1
... ai.ulu.-ste. ^a 

-,,
Pinheiro; . , . .
Y|tiraiiKa'. » r • i
liaio- X. ¦ •¦ •*¦ *«
Mimosa .. y •«. .•' :•

CSRA.
Vpirangav ...
Olho . . •.; v •« :
Rolo X . ¦•; 1 * .

SAL

De Cabo Frio .* 1'Mossoró. . . .• Arâcáty. . *? * i
SABÃO

Em 27 tijolos. -.-
En; 9 barras. . .*

000
;ooo

Não ha
Não ha

50$aoo

$980 a,
S.j8o a
.980 a

líooo
J$000
$980

Por kilo
4$ooo a 4$o°o

4Ítoo a
f-Jnoo a

5$too a
6$ooo u

6S100 a
ú$.oo a

4$ooo
S.000

SÍioo
0$ooo

6$ioo
6Í300

2$700

6$300 n í$300

Kão lia
Náo ha

2$J0O 0
Não lia

3$ooo a .$3i)e.
2J400 a s$8oo

¦ 8?ioo a 95400
io$5oo*« 11 $300
b$.(no a SjUoci

Não ha

* $440 n S440
. Ijajooo a I32$ooo
,. N?olia
. i6«$ooo a ifí.oSooo
t lOoSewo a ifio$ooo

óyíooo
70$ooo a
6g$ooo a

2$00O
1ÍO00

$8ao 2$9°o

Lata
50$ooo 5o$ooo
5o$ooo s-oÇuoo
49S000 —
48fooo —
48$ooo —
«Ssoo —

<í4íoao a
6C5000 a
ü.-$ooo a

Por ío kilos¦*i$tiúo 4$o°°
tóçoa 4&3O0
3J900 4J300

Tor kilo
$700 S7°°
$700 $700

Por caixa

r

!

m 
" 

¦

Oleina, vlrffcm, cm tt-
jolos, 4 kilds • 2$2J0 a

Oleina e virgem, em tv*
jolos pequenos, 3 kilos »?700 a

Oleina e* virgem, eiu tt
jolos 1*. r. a-líilí*. • íi

Especial, em tijblos, 4 K;.
Especial, «tn tijolos, J t
Especial, idom o, «, 2. les.

Especial de pefio- «...
Virgem de peso . . .
Vintém sitporior. . .

VINHO
Kio Grande
Collarcs. tinto, superior .
Dito, inferior
Virgem do Porlo. . . .
Verde portuRiicz. . . 1
Lisboa, tinto. .....
Dito, branco, r.( nríio-i.- .
Viltucira, tinto ....
.Hísmnliol ttntu. ....
Dito branco'' Vernioutli (CinjartõV . .
ílortUBiicx ...-.'. .
!•':;;ncc?., caixa. • • * <

VINAGRE

Branco ,..-.- r. • ,
Tinto

VELAS
Grandes, dc 5 r 5, caixa

de as pacotes ... « . MÍ.^o 1
Poeiucnns, dc 5 e 0; caixa

de 35 pacotes. . . . 9?3oo a' Fragatas de 5, caixa ele
20 pacotes. . . ._ . zc$dOO a

Í,Gcimiotoras.. dç C. caixa
de 20 pjce.lcs. .... 2i».,oo a

Carro, caixa de.iç nacotes ijfsco a
Carro "Brasil.itü", CaRa

dc 30 pacotes. . . 20$ooo a
Dpmesticas, cai*a de, 23
pacotes 1..Í300 a

Locomoteiras "Brasili-iras,
de 6, c. de :õ pacotes 2.1S000 a

Conilor. c. dc 33 pacotes 325000 a
Brasileira, caixa de 25
pacotes 325000 a

"Brasileira", cm lata, 13
yjijiãr. ......«• 33$soo a

._s""VJmlista, caixa de ^5 P*1*¦U totes. ... ... 2'55°o n

r$200
..$300
2?550
1$700

i$2ob a
,.$300 a
j$55o a
1S700 a

1'or kilo
í-80 a $780
$520 a $520

, $(Joo a $600
Pipa

itíoâooo a r8o$ooo
S20$o«xi a 5«io$ooo
450S00Q a 4805005
¦|0o5ooo a 540J000
.iGo$tioo a c-ioÇüoo

Não ha
,Í7o$oi)o a sooíooo
;oo$ono a 8oo$ooo

Não lia
4*;o$ooo a soo$ooo
34$ooo a 36Í000*^4$noo 

a 365000
4iíouo a 425000

Por pipa
ffiOÍOGO a ,15°$ooo
330$doo a .isc$oo,)

I4Í500

9$_:oo

32 $0.00

2l?jno
15?5"0

2IÍ$000

Ypiranga,- idem. . .- tt 37*500 a 27JSOO
Colombo, idem í6$»oo a 26J000
Colombo 2, idem. ... 33$ooo a esJoíO
DIVERSOS
Anua«ra«, por lítlo. . ;
Amendoim cm casca, por

100 kilos '
Alcatrão, por kilo. . .
Canüica. por 100 kilos .
Fubá de milho, 100 ks.
Fareilo dc trigo, por 100
kilos .¦¦-. 8$ooo a

Gazolina. por caixa. . . ie)$30o a
Genebra, por caixa , . 48S000 a
Kerozene, por caixa . . i2$gso a
Línguas do. K. Grande,
uma 'ifjoo a 1*000

Lr.drilhos,. por millieiro 330S000 u 3305000
Mate em folha, por kilo Í400 a $560
Poivilho, 100 kilos. . . ..4$eioo a 5651100
P.issa», por caixa. ... 185000. a 18S000
Presuntos, nor libra . . 3$3oo a 3J600
Tolhas, por millieiro. ... . 330S000 a 33o$ooa
Toucinho, por kilo . . i?ioo a 1Í280
Tapiúca nacional, por ioo

kilos. . . ... . • 40S000 a 5o$ooo
Tremocos, por 100 kilos isíooo a is$3oo
Vigas de ato, por kilo. .. .420 a M'0
CHA' _

Kilo
Verde .- . . 8<ooo a I2$ooo
Preto Sjooo a 10Í00-

C01ACÕES COMMEnCIARS
Communica-nos o Serviço dc InformaçilcS

d'. Ministério da Agricultura:
Durante o perioilo dc ir d; abril a ti. ue

maio, o mercado dc Pernambuco (Uecitcj
foi o seguinte: ,

^jmear. — Entraram SÍ.7C9 saccas; stocR,
220.000; preços por 15 kilos: usina, primei-
ra 8$ a 85.|oo; dc soaitnda. 7S60U a 85;
erystacs, 7$.oo a 8S300; «lcinerara, nao
houve; brancos, 7$Soo* a SS: sómenos, 0?
a (í$ioo; brutos seccos, 4$50o a 5$! masca-
vados, 45500 á 55; brutos melados, 35400.
Mercado estável. .

Algodão. — Entraram 5.=77 saccas; stock,
cerca dc 10.000 ditos. Trecos, por 15 ki-
Iob; 33$ a 35$ooo. Mercado regular.

Álcool a aguardente, — Entraram i.cat
barris. Preços; nlcool, i5Soo. a 2f« «e cana-
da: artuardente. $900 a i5ooo.

Café — Preços: gênero novo, «o? a 105500
p. r is kilos. ,

Farinha de mandioca — D«j* sul. preços
por sacco de 5o kilos. 1.5S a 16.S;. do. Estado,
preço por sacco de 100 kilos, 24Ç tt
io$ooo. . .

Feijão mulatinlio — Novo, limpo, do sul,
preçot por sacco de 60 kilos. 15Ç a 16?;
barrado do sul, .17$,a «7$Soo..

Milho — Do Estado, de 105300 a io53oo,
di sul, dc u$.loo a iiísoo. por sacco do

Pellct'. — De cabra. 25G00 a 2$7.oo uni-
dade; ele carneiro, i5soo- a i$.íoo. idem.

MANTEESTO BlT IMPOBIAÇAO
I'clo vapor nacional Sergipe, dos portos

dr, norte. Carga, rocebida: 500 farelos dc
nleoelão, 2.600 saccos dc assucar c ioo to-
neis de álcool, á ordem;: 1 caixa do raquetas,
a T. S. Coelho; 1. a P. Succar; 1, a Bor.-
dallo; i, a A. M. Andrade;.. 1 rolo dc
sela, 3 Sequeira; .1 saccos dc poivilho, a
I. li. «Maltarazza, e 150 fardos elo algodão,
a F. O. Pedrosa.

Pclo vapor nocional Haqnera, dos portos
do sul. Carga recebida: t fardo dc couros,
a ordem; 1 caixa ideai, a J. Bastos;, i. a
G. P. Cerqueira;. 15 ditas de línguas, a
onVm; 1.1, á ordem; .10. a T. BorRCs; 50I2
caixas de eompotas, á ordem: 1 rolo Ue
sela. 11 José Silva; 5.000. caixas dc. cebolas,
a Macedo Silva; 10 caixas dc ovas, a ontem;
io elitas de cebolas, á ordem; 50, ri Hoclw'& 

C; 2; fardos de carne, a A. Sumann*;
21, a Scg. Veiga; 25 saccos do feijão, a »
Alvos & C; 27 amarraelcs taboinhas, a A
Rodrigues; 3 caixas idem. a C. C. Braluua,
2 fardos dc palbücs, á mesma:, 20, a h. A.
(iMiomas; 20 barris, de cerveja, a C. A.
Paulista; 50 rolos do sola, a J. Braga; 10, >
Carlos Leite; 182 saccas de cafç, a Lage
Irmãos; 30 barris de oleo, a N. C. Moraes;
so a A. Teixeira; 50. 3 C. F. '1. Allian-
ca: 100, a J. Rainho; 8o volumes, a S. ver-
rc-rn; 30, 11 A. Ney; 35 caixas, a Brandão.

Pelo vapor nacional íliiiícom". dc Santos.
C..rffa recebida: 30 barricas do sulfato, a
Dias Garcia, c 500 dc café, a P'"10'.. „

Pclo vapor americano "\\ altez D. Noves
de Nüvti York — Carga recebida : So
saccos e 300 caixas dc ccvadinlia, i-ll dc
cevada, 35 de lupulo, (ioo barris do breu.
35 barris 

"do 
tintas, 7 dc oleo, 'o* h,arncas

de saes, ioo latas «le tintas, 45 fardos ile
fumo, 5 ele papel, 88 latas dc soda causti-
ca, 17 caixas dc couros, 7 volumes dc mor-
cadorias, 4 barricas dc tintas, 2Í saccos
ele sementes. 1250 do cimento, 9,1 latas
d» coda cáustica, 117 caixas da oleo, 50
caixas dc pnpel, -1 de papelão, .to saccos
dc tspioca, nulo á ordem; 100 barril dc
urcu e ioo caixas dc aguaraz, a J. Uainho;
.ido. a Iliii-.c; 3 barris dc «nxofre, a U
ile Noronha; 1 caixa de presuntos, a A.
Sponn; 5 volumes dc papel, .a l.. Couto;
10 barris de oleo, a C. M. Brasileira; 33,
a C. B. Enérgica; 100 barris dc saes, 11
Pereira dc Araujo; 12 caixas dc mercado.
rias, á ordem; 20 barricas de saes, n L.
Obsburgh; 50. a 'Lopes Freire; 04 de
parafina, á Companhia riat Lux; 30 la-
tas dc tintas, a J. Uainho.

Pclo lugar nacional "1>. Guilherme , dc
Itajahy — Carga recebida: 301 saccos dc
arinz c 49 dc sanga. á or,le*m.

Pola 15. 1'. I,«'..i'..l.liii'i — Carga re*
cebida: milho. 63.1 ¦ "ns, a Mario do Sou*
za; 118. n V. ordeji; i.i3, a «\. ordem;
1.144, á ordem; 564 a It. Queiroz; 2.15,

a S. Veiga: 43. a Avellar; 9.;. a-A. lol«
lerv; 7'. a Sciiucira: 19. a <-. a. cinio:
10, a Mario. Pinto; 336, a II. Martins; 96,
a P>. Alves; ío, n 15. Costa; ia a 11.
Irmão; 28. 11 J. Neves: 19. a Ferraz Ir-
mão: 10, a B. Albuquerque; 270, a l.
llotgcs; 126, a J. S. Frassard; 78, a. U.
(Lopes; icei. n Queiroz Moreira: .14». a
1!. X. Lessa: 31 s. ele milho, a .1. Moorc;

24S000 _-o, a li. «lc Lemos; 30. a C. Pinto; 30. a
,.2$ooo A. Jardim; 34, a J. B. Manuo; 7. a C,

l.czcndc; 5. a F. Moreira: 5. a H. Limai
3j?oqo ji, a 1**. íltorffcsj 4t, a T. S. Ouimnrãcs;

56, a P. M.; 52, a C. Pinto; 56. a S.La-
,7.5500 vrndor; (IS. a Souza Valle; >C>, n X. ordem;

a P. Leão; 8, a r. M. Filho; 72. a
.?5co A. j-emos; 21, «i C. Moreira; 21, a I'ry

,,. -.  a G. Kl-
ibeiro; 5 ditas, a *M«sdeiros Rocha;, i9.m-

tas, a Teixeira Uorges; 20 dita?, a ,Wite.
ria Modelo; ao caixas de manteiga, a mes-
ma; 3 engradados do manteiga, a ordem; 4
caixas de nianteiga, i Leiteria Boi; 70 ja-
tai ele mantciKa á mesma; 6 ditas, o _.
Amarantc;. 8' caixas dc queijos, a João
Cunha; 24 ditas, a Damazio; 4 ditas, a
G. Ribeiro; 4* ditas, a J« Simões; 8 di-
tas, a N. Saraiva; 14 ditas, a A. Bocck,
6 ditas, a P. Almeida; 4 ditas, a:_-. U-
mão; 4 ditas, a O. «\lmcula; 4 ditas, a
P. Almeida; 25 caixas dc manteiga., i or-
elcm; 16 ditas; a Bordeaux; 1 «aixa ele
carne, a Castro Guimarães; 5. ditas, a rer-
raz Irmão; 3 ditas, a Corrêa R'1»""™', ,'
dita. a João Cunha; 1 dita, a 11. Albtt-

• querque; 5 fardoi de carne, a P. lrmao,
3 ditos, a Ferraz-Irmão;* t diio, a J.«, »i-
mões; 24. cestos de carne, a h. (-.rijo; 4
taixas do carne, a B. Albuquerque; 4 <B*
tas. a B. Albuquerque; 4 ditas, o Alves
Irmão; 10 caixas de toucinho, a Avelino
Lessa; a ditas, a C. (.uimaraes;, 8 ditas,
a A. Scnnann; 4 caixas dc carne, ao mes-
mo; ifi oaixas dc toucinho, a II. Aum-
querque; 42 ditas de batatas, a Julio Lou-

249 ditas, a R. Torres: 6 ditas, a C.to, »-,-„  - - -
Almeida: 5 ditas, a Justo Pinheiro; 1 cai-
xa do lingüiça, o J. Simões; 7 saccoa de
feijão, n J. Pinlieiro; 14 saccos de bata-
tas. a Ferraz Irmão; 100 quartolas dc sc-
bo, e Mendes; 2 latas, de manteiga- a lia-
chado; a ditas, a M. Pinto; 13 ditas, a
I. Ribeiro; 6 ditns, a C. Bastos; 10 ditas,
ü: Almeida; 32 a G. il.; ao. a A. b.;
20 latas de mantciita. a .1. Ribeiro; 51, a
Amarantc: 7, a T. Borucs * C.;. j, il*
Costa; 26, a F. Moreirasi, a ordem; 1, a
F. Aurora * C: 2 a, }. Cruz » t.; 1
iacá dc queijo, a Álvaro; 2. a M. Gomes,
2 a 1». Lopes; 6, a G. Irmão; 22, a João
Cunha; 26, a P. Lopes; 7, q João Cunlia;
7. a P. Lopes: 4. a M. Saraiva: ej, a Jnao
Cunha; 2. a A. Barroso; 8. a M. Kocha;
., ao mesmo; 8, a C. Vasques; 10 latas

iile.ni, a Damasio & C; 0. lucas a G. Kl-
beiro; 3. a João Cunha; 3. ao mesmo: 7, a
A. Irmão; 10. a Damasio & C; 3. a M, sa-
raiva; 15, a G. Ribeiro; 7. a A. Barroso;

a João Cunha; 2, a A. Irmão; 7. a João3,
Cunha
Avellar «e C

fi4$ooo
66$ooo
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:\. Bock; 10. ao mesmo; 2, a
8. a A. Boefc; 14. a 0. Ri-

beiro s C; 3, a N. Saraiva- 6 a A. Bock; 8,
ac mesmo: 3; a (.. Ribeiro ic U; 3, a .1-
Vasques; 10 caixas idem, a J. Andrailc; 14
latas dc manteiga, a A. Armando; 14. a A-
Irmão; 4, a J«. Barbosa; 1 laças d«) carne,
á B. ordem; 2, a IL S. ordem; ... a 1. or-
dem; 6 ditos dc toucinho, a P. ordem; 5
á Z. ordem: 5. a H. ordem; 2 caixas d.
requeijão, a G. Irmão; o latas de biscoitos, a
M Carvalho; 4. ditas, a J. Carvalho.

iPcla .lv. í. Central do Brasil — (S«
Diogo) -~ Carfra recebida : — 30 Latas de
manteiga a J. A. Ribeiro; 64 a C. ,B. La-
elididos; 24 a Pinto Lopes: 100 caixas de
iii,-,-itciga a Ordem; 50 ao mesmo; 15 latas
de .manteiga a P. .Almeida;. G.i a A. K.
Oliveira; 320 caixas <le queijos a Ordem,
3 a C. Vasqucs: «5 a M. Rocha; 17 a Al-
vcs Irmão; 8 a 'G. Ribeiro; 5 a T"âo,l.uiiüí
C; 5 n J. R. Pereira: 10 a.G. Ribeiro C.í
14 ao mesmo; 13 a João Cunha: 15 a !»•
Albuquerque; 28 caixas dc batatas a Au
misto Simões; 50 a Wiber C; 10 a V-Dcs-
fufano; a4 a A. Scmiilth; 16 a D. Rama-
lho; in a João «Ia Ctmlia; 34 a D. l.tuna-
Itio; 1,4 ao mesmo; 46 ao mesmo: u a C.
Duarte C: 240 a 'A. Garcia: 20 a D«. Cor-
deiro; 230 a C. Pcrez; 50 n R. Grasscsch;
;o a Julio Soares: 107 a R. Torres; 5.1 a
Soares Bastos; 50 a Macedo Silva: 20 a
D. Ramalho; a-l- a Alves Irmão: 1.1 a G.
Irmão: 30 a D, Ramalho; :z a T. Borges;
12 n Th. Pereira; 9 a 11. .Albuquerque; 1
caixa dc c.irne a I. R.' Pereira: 3 a C.
Ribeiro; 3 a M. Silva C; .1 a 'hei. Gr'jo
C.j 2 a Macedo Ribeiro: 2 T. Bordes: 2
a A. Pinto C; 3 a . Carlos; ro caixas
ele toucinho a A. Scbmielth; 18 a D. Rama-
lho; 10 a líd. Grijó.; 2.00 mesmo; 6 a
Macedo Ribeiro; 8 a T« Bnrges; r'a.'A.
Pinto C; 4 caixas dc- queijos a Christo-
vão; 4 a Ribeiro; 10 a Moreira; 6 a Rego;
43 a Gaspar; 4 u Medeiros; 7 a Guimarães;
d 00 mesmo; 2 ao mesmo: 1 a Barreto; 7
a Vasqucs; 16 a Cunha; 3 a \ nseiiics; 3
a Saraiva: 3 n Coelho; 3 a «Vives Trniao; 2
a A. Bock Loiig: 5 a Lane: 5 a 'Gaspar: 3
3 Ordem; 2 a Fernandes; 8 a Corrêa; -»
a Muniz; 22 a Saraiva;- 14 a T. Carlos: 4
a Vasques; ', a Ferraz Ecüo: 4 a Hock:
.1 a Damazio C.J ca Cabral; 4 o loao
Cunha: 1 a Hó*.,*:.,,: io a l.opes: 2 a filma:
10 a Carneiro: 3 a Hfcrmcnegiluo; 4 a >>u-
cies; r manta de come a Torres; 1 a Lolace

1 cesto de rctiueijãn .1 Montado: rn Rocha;
t "esto ele lingüiça a Piilto; 1 a Morara: 1
a 

"Monteiro; 
1 it Pinto; 1 a Chaves;,i ces-

to ele tripas a Cruz; 1 caixa de lingiuca
a Ordem; 4 caixas de frutas Ç. Conservas:
1 caixa de requeijão a Y. Cel.le; 6 latas
de mauetiga a Filial; 1 a Ordem; 11. a
Amarantc: 10 a Lopes: 1 caixa dc queijos
a Marques; 3 a Gaspar; 8 a Kocha: 4 ao
mesmo; cinco no mesmo; tres a Costa,
12 latas de manteiga, a Pinto; 1.1 ditas,
a Lopes; 2 ditas, a Dublcau: 9 ditas, a
Wi-an llcck: 3 ditas, a Rcclicl; 3 elitas, a
Fritz: -.2 ditas, a A. Irmão; 58 ditas, n
C. M. Conservas: 4 dites, a Feixeittti 10
ditas, a Domingos; 1 dita, a F«; 11 ditas,
a Pereira; 76 dilas. a ordem; 1 cr.graela-
do dc manteiga, a M. Pinto; 2 latas .de
manteiga, .1 Ribeiro; 1 caixa de manteiga,
a Cruz; 1 barril «le aguardente, a l'i-

gueiredo; 17 caixas de queijo, a l. Uli-
veira; íl ditai, a T. Carlos: 12 dilas, a
Saraiva: 3 dite», a T. Carlos; 12 dias.
a Saraiva; 5 ditas, a T« Carlos; 4 ditas,
ao mesmo; l dilas, a Gaspar; 4 ditas, a
Damazio; 8 elitas, a Santos; .1 '.luas, a Al-
vos; o diios. a Carneiro; 3 dilas. " Ko«-
cha; 2 ditas, a Teixeira: 40 saccos ele mi-
lho a G. Almeida; 1 caixa de banha, a lv.
Grijó' 5 caixas de mcitelos, <io mesiilol «t
snecos de pinhão, a A. A. Santos; 5 sac-
cos de feijão, a Ç. Duarte: 20 saccos
ile batatas, a A. Garcia; 11 ditos,,a J.
Pinheiro; 4 ditos, a A. l'« l.aroo, .
ciiixus dc carne, a Sequeira; -1 uiia, a Al.
Costa; 8 dc toucinho, a ordem: 10 una3,
a Gaspar- .1 ditas, a Borges; <- ditas, a
Grij.i; 10 ditas, n Taveira; 4 ditas, a 1.
Borcos; 2 caixas dc frulns. a Cruz.

Mircilo Maia — Carga recebida: 3 Ia-
G, Lopes; i eliia. -

.IC. Pint»! a «tis. a. 5. Gom-ss 4-d:tí*-t*1
a* S. ÍL. Ribeiro; a> ditas, a Lafayette; 1
dita-,» A. Marttitat. 4. dito», 4 ontem; 4
ditw, a V. Souza; r dita, a P. Almeida;.
s dita. * F. Moreira; 6 ditai, ao mesmo;
4 ditas, e P. Almeida; 3 ditas, a F, Mo-
reira; r dita* ao mesmo;: 4 ditas,, ar C. «••
beiro; 8 ditas, a G. Eibeiro; 41 ditas, a
Jbío Cunfia; 5 ditas,, a H. Mercantil; 4
ditas, a-Pi Lopes; S «Utas, a L. Ribeiro;
14* ditos, a C. Ribeiro;* 1 dita, a Cabral
Irmão; 4 ditas, a 'L. F. Costa; 4 ditas,
a F. Moreira: 8 ditas, ao mesmo; 2 ditas,
a G. Almeida; 3- ditas. a. P. ILopes; < 2
ditas, a S. iL. Rioeiro; 3 ditas», á M. Pm-
to; 1 dita, a S. L. Ribeiro; s dita, a

'A. Pinto; í ditas, a P. Lopes; 3 ditas,
ao mesmo; 4 ditas, a P. Almeida; 4 ditas,
a M. P.; 2 a A. I I.; 1 requeijão, a C;
23 latas de manteiga, a J*. Santos & C.;
1:, o M. Andrade; 70. a Prista • C; 40,
a A. Pinto; 10, a C. Bastos; 63, a Ferraz;
30, a C. Duarte; 5, a L. Alb»; 6, a L.
Carioca; 7 jacis de queijos, a G. Lopes;
4, a S. L. Ribeiro;. 8. a L. F. Casta; 5, a
5, L« Ribeiro; 5. a G. «fonãq; 8, ao mesmo;
8, a Damasio a C; 6. a S« L. Ribeiro; 8,
a S. Mariz; 4, a C Duarte; 6. a O. Irmão;
ra saccos de milho; a S. L. Ribeiro; 16. a
J. Cardoso; 31. a B- Martins; 40, ao mes-
mo; 40, a B. Figueira; 28 ditos de feijüo,
a M. Schmidth; 13, a F. Almeida; 7, a
Macedo Ribeiro; 14, a S. Cunha.

Thcrczopolis: 18 caixas dc batatas, a M.
Bilva: ia, a L. Ribeiro; 14. a. R« Queiroz;
4. a M. Saraiva; 12. a Lebrão a C; 12, a
C'. Ribeiro; 16, a M. Pinto; 2. o A Mo-

. raes; 8 saccos de fe.ião,, á E. ordem; 4,
a C. Ribeiro; 8 ditos de farinha, a ,F. Mo-
reira; m, a H. Uma; 8 a M". Pinto; 4*»
ao mesmo; 8; a C. Ribeiro; io, a T. Bor-
Res; 9, ao mesmo; 8. a Lessa Valle; 4. a
A. Pinto: 2 amarrados de louro, a H.
Lima; 7. a L. Souza; 200 latas dc massas,
a Lebrão a C. . . ,Maritiina: 36 saccos de feuao, a ordem;
74 a P. Martins; 50. a T. Borges fc <_.;
24, á ordem; 45, a M. Chaves: 2, a L.
Macedo; 9. a Amandio Pinto; 6, a B. Irmüo;
6, a Teixeira Borges: 24. ao mesmo: a-,
à ordem; 6, o D. Rainho; 20, a José
Cmaquim; 4<i, á ordem; 66. a M. Cha-
vts; io, a M. Pacheco: 102, i ordem; 25, a
A. Santos; 47. á ordem; 10. a S. J. Fi-
lho; 11, a M. Rosai; 33. a D. Ramalho; 4.
a Ferraz Irmão; 15, a Corrêa Filho-,; 4; a
Ad. Schmidth; 12, a João Cunha; 10, a
Bcrnardes Irmão; 14. a D Ramalho; O,
a Couto Sc C; 3, a B. Albuquerque; 20, a
D. Ramalho: 35, á ordem; 18. a David
Coelho; 25, a C. Bastos; 76, a M. Chaves;
52, a Josc Oinaquim; 33. 3 ordem; 20 ditos
de arroz, a Pinto Looes; 45. á ordem; 18
a C. Bastos; 70, a Antônio Costa; 20, a J.
A. Teixeira; <Í7. a M. Santos; 100, a or«
«Icm; 40, a Soares Bastos; 240, a J. F«
Freitas; 56, a C. Peres; 105, a ordem: 12
a S. Veigs St C; 16G, aos mesmos; 15. vo-
lumes de biscoitos, a Rodrigues Queiroz;
5. caixas de bebida», a G. Zcnlia; ¦ 15
saccos de trigo, a Hissad lrmao; 20
volumes de queijos, o Ferraz Irmão; 30
amarrados de couros, á ordem; 17 saccos de
poivilho. a Lopes Freire; 12, a A. Barbosa;
3 «litos de tapioca,. ao mesmo; 2 ditos, de
cangica, a X. Washington; 00 fardos dc
aliafa, a R. Rodrigues; 30 serrões (lc tu-
1110, a Sequeira; 18. a Vieira Monteiro; 3
er.capados idem, a Carvalhal; 180 caixas de
batatas, a B. Albuquerque; 505 couros
seccos, n Nascimento Irmão; *jro caixas dc
águas, n Pedi-o; 700 fardos de papel, a pr-
dem; n rolos de sola. a Sequeira « C.;
icoli dc sebo, a H. Kalliiilit.

Pela Ií. F. Leopoldina — Carga rece.
bida: 23 saccos dc milha, a M. Iv.
Schmidth; 21 ditos, a A. Pollery; 39 di-
tos, a A. ordem; 33 elitos, a 1. Borges;
40 ditos, a C. Duarte; 83 ditos, a O. or-
«lem; 89 ditos a SI. K. Schmidth; 4;!
ditos, a M. Zamitli; -ifi ditos, it A. Morei-
ra; 42 ditos, a Dias Garcia; 24 dito.s, a
Souza Valle; 42 ditos, aa mesmo: .20 dt-
tos. oo mesmo; 20 dilos, a X. Washington;
20 ditos, a 11. Alves; 12 ditos,, a. A. Fi-
lho; 15 ditos, ao mesmo; 34 ditos, ao
mesmo; 55 ditos, a Ave'lar; 13 ditos, ao
mesmo; 15 ditos, a Teixeira Borges: 18
ditos, ao mesmo; 1-7 ditos, ao incsmo; 21
ditos, a Nazar Irmão; ali ditos, a M. ia-
mitli; 4o ditos, ao mesmo; 22 ditus, a M.
'Souza; 31 ditos, a Ferraz Irmão; to di-
tos, a Teixeira Serra; 22 ditos, a M. K.
Seabra; 14 ditos, a Dias Garcia: 26 (li-
tos, á ordem; 15 ditos, i ordem; 54 di-
tos, a A. 'Lemos; ifi ditos, a A. Pollery;.
41 ditos, a.1. Fcniuiu.es; 20 ditos, a John
Moorc; 20 ditos, a O. Pimenta; 24 ditos,
a C. Rezende: 12 ditos, a O. Pereira; 10
ditos, a 15. Lima: ifi ditos, a S. ordem;
14 ditos, a 11. «\lves; 5 saccos dc arroz,
i ordem; 30 ditos, a C. Pinho: 25 ditos.
a A. Calil; 40 ditos, a S. Moreira; 16
dilos, a A. Pollery; 25 ditos, a B. Al-
vcs; 28 caixas diversos, uo mesmo; 20
ditas, ao mesmo; 5 fardos dc carne, a.P.
Oliveira; 1 jaca «le carne, a Scq. Veiga;
,4 ditos, a Alves Irmão; 3 ditos, a Tcixei-
ra Borges: 3 ditos, ao mesmo; 2 ditos, a
1*. Carvalho; 8 ditos, a I\ ordem; 2 di-
tos, a C. Taveira; 3 ditos, a *M. Rocha;
1 dito, n J. Garcia; 36 caixas dc goiabada,
à ordem; 6 rolos de, sola, a t>. «Moreira;
1 caixa dc tripas, á ordem; 30 tonneis
de nicool, a Guichard; íS, a T. Rocha.
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U COMMERCIO EM P0RTU6AL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
MIA DO OURO K. «oj s»_tUb<*

POB.TUGAL.
Alente* em toda» aa comífcaa e imai.
Tritatn-se de todo» os negocio» forenses

a commerciaes: liquldaçlo de heranças» in.*
veat-rrio»,, testamento»; cobrança de rea-
da», obtenção e- legalisaçio de docomen-
tos, ete.

GRANDE HOIEt BORDES
POBTUGAL MSBOA
(Becotumeudado pel» Sooiedà-
de Pro pagado rn de Portugal)

Hotel de i" classe inteiramente
renovado. Luxa e conforto. Aque-
cimento geral. Banho» em.todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tudo compreüenaido

a 1.600 réis.

CORREIO— Esta repartição expedir» ma-
Ias pelo» seguinte» eaquetcsi.
Koje.: . ....
Itaqucra, para Victor», Bahia, Macei6

¦c Recife, recebendo, impressos atéi Si S M

Tas da manhã, objectos* -para^ «S"«rf.™
ás 6 d* tarde de hoje; cartas paia.* o mie

rior" otí âs 5 il» hora.'da manhü, idem

com .porte: dupla ate ai o.

D-^rlSa. Europa, via Lisboa. recebBa-
do tapV&oí até ás 8 horas da manta.. car-

tas para o exterior até- as 9 e obieiitos para
registrar até ás 6 da tarde dc hoic.

Imbituba e escs". "Itapcruna".. . .
Slaranhão c escs.,. ''Rio de Janeiro".
íBaljia. "Cannavieiras
Rio da Prata "Cubatão" ..... .
Amarração e escs.. "Mantiqueira .. .
Rio da Prata. "Aragttaya"
Portos do norte, "líahía". . . • •
Maceió c escs., "Capivary". . . .
Recife c escs., '*Javary". ....••
Portos do sul, "Itapcruna". . . .
Rio da Prata. "Scquana". . .. . .
Inglaterra e escs., "Jpestia". . • • «
Motittáddéo e escs.. "ci.ituruo . . v
Portos do sul "ArasJuahy" . . . •
Ceará c escs., "Amazonas". , . •¦
Caniocim c escs.. "Piauhy". • . .
Rio da Prata. "Voitaire". «• . -.
Portos do norte, "Olinda". . . . .

Junho:
Liverpool e escs,, "Oronsa". . • .
Aracaju' e escs.. "Itaipava". . .

23
23
23
23
24
24
24
=5
25
25
26
26
26
26
-7
27
30
31

!PMÍ
ANTIGAIi DO BR; 5IA0HAD0
m o melhor remédio, por via gastn-

ca, para curar a syphilis. E' de- gosto
agradável e não tem dieta
em qualquer pharmacia.

•»? — ^~

Vende-se

TERRA & MAR

tas
A. Castro:
ges; -i dim

CARNES VERDES
No matadouro dc Santa Cruz foram alia-

tidos hontem: 579 rezes, 77 porcos, 2S car-
nciros o 4S vitcllos.

A matança foi 'feita para os. seguintes
marchantes :

Canelielo IS. de Mello, 57 rezes c 2 por-
cos; Durisch & C, 34 rezes; A. Mendes
<S- C. 71 rezes; Lima «t filhos. 64 rezes,
13 porcos e fi vitcllos;, Francisco V. Gou-
lart, 84 rezes, 27 porcos, 3 carneiros c i4
vitcllos; C. Sul Mineira, 21 rezes; João
Pimenta de Abreu, 25 rezes; Oüveira Ir-
mãos &• C«, 91 rezes, 27 porcos tt 10 vi-
tellos; 'Basiho* Tavares, 24 rezes e 11 vi-
tcllos; Castro & C, 7 rezes; C. dos Rc-
talhisitas. 15 rezes; Portinho Sr C, 31 ie-
zes; Luiz Ilarbosa,. 17 rezes; F. P. Oli
veira & C, 46 rezes; Fernandes St'-'Mar-
condes, íí porcosP c Augttsto ^^, Ja Motta,
7 rezes. 25 carneiros -ü 7 vitcllos.

Focam rejeitados: 7 rezes, 4 porcos c 2
vitcllos.

Vigoraram 110 Entreposto de S. Diogo
o.s seguintes prcçcis: bovino, $4(10 o $500;
carneiro, i$_U>o e i$3oo; porco, i$2úo a
i$30o c vitella, $4'!0 a$?o«i.

BUBIIIMAS
v.APORES ESPERADOS

Portos do sul, "Maroim". ....
Rio da Prato, "Darro"
Nova York o escs., "Minas Geraes.
Portos «Io norte. "Jnvary", . . .
Santos, "Q. Vlcfona"
Srntos, "Rio de Janeiro" . . . .
Rio da Prata, "Garonna". . . .
Inglaterra c eses., "Ortega". . ¦ ••
Inslatcrra e escs., "Araquaya". . .
1'orlns do iiorto, "C.ipivary". . . .
Bordeos e escs., "Scuuana''. . .- .
Portos do norte. Tara". ....
Rio ela Prato, "Desna"
Xova Vork c escs., "Voitaire . . .

Iitniio:
Calláo e escs., "Oronsa". ....
Portos elo norte, "Coari"
Portos elo sul "Sirio" . .... .
Nova Vorl: c escs,, "b. Paulo . ,

VAPORES A SAIR
S..n'os c Paranaguá, "Murtinho." . .
Recife e escs., "Itaqucra".. . . .
Ii.glaterra c e«s., "Darro''. . . .
Rio da Prata, "Rio dc Janeiro . . .
Portos do sul; "Itatinga'
Portos do sul, "Maroim". .,.. .. .

StocUlolmo e esc?., " Mr. v ictoria
,,C m"?tC'gca.xa"s 

de wiifos. 
"a 

:"'Üor"- I BmÍUoi • ases., "Caroiu.a

n Pinto Lopes; 3 ditas, a Calláo c escs., "Ortega". *

Exercito
Poi transferido do 1° batalhão de ar«

tilheria para o 3» regimento, o Io tenen-
te Manoel Martins Ribeiro.
,.—. Os serviços do elcctriclsta do ex-

lincto arsenal dc' Guerra, dc Matto Gros-
so, Raul Rumos, «serão aproveitados no
forte de Coimbra até 31 de dezembro do
anuo corrente.

O- ministro da Cucrra declarou ao
cliefe do departamento do pessoal, que o
major Manoel Felix de Menezes, nomea.
do para servir na comniissão incumbida
de examinar a carga c descarga ela Es-
col.i Militar, esti comprelicndido no elo-
gio, que se mandou faztjr aos membros
da 

' 
referida commissão, pclo árduo traba-

lho de que deram couta com zelo c mtcl-
ligencia.

Foi mandado servir na 5" companhia
«le metralhadoras; o i° tenente medico dr.
Fábio Cleto David, em substituição ao
capitão medica dr. Leopoldo 1'elix de
Souza, que p.Tssoti a servir no 2° regi-
mento <lc infanteria.

Por ter sido desligado elo departa-
mento da Guerra, fòi elogiado o capitão
Alberto Aurora T«rra, pela valiosa coa-
djHiyaçáo que prestou âqucBa repartição,
com lealdade, intclligencia o zelo.

 Foi designado para funecionar nos
juntas de saneie da 5" resião. durante a
próxima semana; o 1" tenente medico dr.
Oscar Sampaio. _ '

Passou o servir na Cr. 3, como att*
xiliar do escripta. o i" sargento aggre-
gado do 56" dc caçadores, Firmo Torraca.

 Reúne hoje, á t: hora da tarde, sob
a presidência do general Gabino Bèzou-
ro, o conselho administrativo do quartel
general da 51- região.

Foi desligado da pharmacia militar
da dò posto medico da Villa Militar, o
a" tenente pharmaceutico Manoel Joaquim
dc Mattos Júnior, que foi mandado ser-
vir ua fortaleza de Santa Cruz.

__. Serviço para hoje:
Superior dc dia, capitão Jeronymo Fur-

tado do Nascimento, do 1o regimento de
cavallariã.

Dia an posto medico da Villa Militar,
capitão dr. Manoel Antônio de Andrade,
do t° regimento dc ártilheria.

A 5* brigada dará as guardas «Io Mi-
ni_terio da üiierra e Huspital Central,
patrulhas para o novo Arsenal c Inteit-
dencía da Guerra c os corneteiros para o
Collegio «Militar c este quartel general.

A' ei" brigada dará as guardas elos p3.
lacios do Cattete e Guanabara c a patru-
llia á disposição do official t do- dia.

A 4a brigada <brá o official para dia
ao ciuarteí general da divisão, dois offi<
ciaes para o serviço de ronda u quairo
oreic-niiuças para este quartel general.

A 3a brigada dará as patrulhas para, a
fabrica dc cartuchos e morro do- C*ap5o.

•Auxiliar dei, oíiicial ele elia, aniauuense
Anselmo Abnliuo dc Souza.

Uniforme, 5". '

* * *
Urinada Policial

Serviço para boje: *'¦__, , , _
¦Superior de dia, capitão 'Manoel da Ko-

cha Silveira. ... ,. . .
Official dc «ha a brigada, alferes Josc

Cândido da Nobrcga *c Silva.
Medico de dia ao hospital, ¦tenente' dr.

João da Cruz Abreu. .
Interno dc dia, «alfcres honorário Julio

Toscano de lírito.
Dia á pharmacia. niferes jiliarmaceutico

Augusto Aguiar Corrêa c pralico Camerino
Nascimento Unia,

Dia ao gabinete odontologico, tenente den-
tista Clodomir C.eciliano de Carvalho Du-

Inspecção de âaime, capitão dr. •Alberto <ie
Campos Goulart, tenentes drs. Gerçc.-i Lins
de Albuquerque e João da Cruz Abreu. ,

Musica de promptidão, a bandei da bri-
gada.

Auxiliar do official de dia a brigada sar-
gento Lahir.

Rondam: no 40 districto, alfcres Al.n.ie
ile Meira Lima; os patrulhas tenentes Ma«

23 noel Vieira da Cruz c Augusto José Fcr-
2.1 reira e Silva; os to" c :o" Districtos: ai-
24 feres José Joaquim dos Santos c na Saude
-3 tenente Alfredo dc Santa Barbara.
20 promptidão: ua cavallariã, tenente Abe-
-6 l.irdo Meireles dc Souza e no 1° batalhão
-6 de infanteria, alfcres Joaquim de Souza
3" Martins.

Uniforme 4".
* S: *

Corpo ilo Bomlieiros
Serviço pira lioje :

distado maior, 'tenente Bastos.
..Auxiliar, alferes Pinheiro.
Promptidão :
i« soceptro, tenente Alcântara; a» soecor-

ro. alferes Mendonça.
Manobras, atícres Eilguciras,
lEmcrgcncia, capilão Adelino,, e tenente

dr. 'fito.
Ronda, alferes Frederico.
Mcdxo de promptidão, dr, "layloí,
Uuiíonnc s*.

NOS ANTROS DOS''njTRlLIüES
__ UM QUE E' TAMBÉM PA*»-

SAÜOH DE NOTAS FAIiSAS

Sob o titulo que encima estas linhas

a .Voif-, «Je hontem, 18 do corrente, pu-

blicou uma noticia que não. é verdadeira

c que aífecto meus créditos de nego-

ciante, — pequeno é verdade — mas

que não quer desmerecer do conceito

publico. _,.,_
Ha dois annos, mais ou menos, que

exploro um botequim, na Villa *?tw%

ria, estação Marechal Hermes, residindo

ha nove annos ua localidade. Tive tam-
¦bem açougue, c tenho rcla.úcs com Mr

numeras pessoas ¦ de sérias responsam-
lidades quo podem attcsiar qual e meu

modo de v'da c moralidade.
No dia 8 do corrente, pelas 4 l10"5

e meia da tarde, apresentou-sc no meu

botequim o commissario Corrêa (agen-
te policia], arvorado em comimss.ario)
e o agente Lemos, que ine disseram

ter de proceder a uma ousca uo meu

botequim c commodo de minha rest-

dencia. Respeitador das leis e autori-

dades, immediatsimente franqueiei-lhes
toda a casa, nada de suspeito tendo

sido encontrado 1 O sr. <-orrca. íez-me

abrir a gaveta de unia «ommoda, no

meu quarto de dormir, vertfrcou di-

nheiro em papel c prata que eu!:a» ti-

nha e disse não ser aquillo que elle pio-
C"Appi-'c.hcndcu-me 

— da gaveta -uma

Mauser, um revólver e dois punhacs
peeiucnos. ,

Morador em localidae.e que e por de-

mais visitada«. pelos «amigos <lo alheio,

S0lI _ como todos — forçado a ter ar-

mas em casa, para defemler-me cm caso

de assalto c estranhei que tal prati-
casse o sr. Corrêa e, ao retirar-se, per-

gunlei-lhe: . . ,
—U minhas armas, sr. commtssano.
— " Contente-se em não ler\'al-o tam-

bem."
Isto foi o que se deu.
Nesse mesmo dia procure» o dr.de-

legado do districto a quem narrei o

facto. ... 5
Até hoje, tendo ja ido duas vezes a

delegacia, nada consegui.
Tendo o sr. Corrêa revertido ao

Corpo de Agentes, dirigi-me ao sr. ma-

jor Bandeira de Mello, que nao me

recebeu com attenção, e rcUrei-mc re-

solvido a voltar *ao districto parn,,,— no

caso dc não ser attendido — dinjir-me

ao sr. dr. 2" delegado, que, attencioso

como é, saberá ouvir-me.
Ponto final. Não oceuso . ninguém:

O commissario viu que eu tinha_ 500?

(era papel), mais ou menos; Viemos
¦para o negocio e mais tarde não encon-

trei aquclla quantia.
Manoel Anionio di. Msuo.

(J. 3747)

JEBGOOIOS DA CHINA

No Kcino da Ctoiitaaen»

1 Jornaes da larde e noite de. nontetn

publicaram coisas inveridicas sobre as

tríinsacçijcs do Alfredo Peres dc Si-

queira com íaurcnec «S> Comp. O facto
de se dizer que se esla ás vottas com

a. policia, tudo de roldão com a eterna

questão dos diplomas, só própria dc

quem não. «tem assumpto ou não sabe

dizer coisa nova., não constituo ,*prova
contra Lawrence cV C„ tanto maia que
na iiolicia nada ha ainda contra La-
wrence <S* C. 6ão emeios de atemorizar

para que Lawronce «3- C. espirrem com

o dinheiro; iporquc sendo negociantes
devem ter receio de descrédito. O cre-
ditó nada lhes vale, porque nada com-

pram nem vendem a credito, € o-es-
candalo pela imprensa só lhes pode ser

útil porque procedendo corrcctaniente,
as provas são a favor delles c Jião de
ottem com provas só faz altegaçoes fai-

sas. tawrcnce & 'fj. Tato «spirrarao
com dinheiro nem têm inquéritos pela
policial . ,

P-elas promissórias e mais docuracn;
tos que Lawrence Sr C. mostrarão a

policia, «aos redactores da imprensa e

a todas as pessoas que se dignem pro-
cural-os, verifica-se o seguinte:

1° — Lawrence «S- C. nada devem
a Alfredo Peres de 'Siqueira; e, pelo
contrario, têm a receber deste, por
meio de promissórias, avultada quantia
de livros que venderam a Alfredo Peres

e adiantamentos cm dinheiro como au-

xilio aqui c ao negocio delle no Para;

2° — O contrato que tinham com

Peres -para ser seu agente 110 Para

prohibe .expressamente de contrair

quaesquer compromissos; *. P°r
•¦• falso que Lawrence & U

isso,
tenham

conto edito-
lá dividas, mesmo porque,
res dc livros de magnetismo, nao po-

diam 6cnão itltaressar-sc .iP«a J«V
tal Peres vendesse as coisas, que da-

qui levara. Não .podiam autorizar a

íomprar borracha ou. outras coisas,

porque eram negocio diverso do delles.

r mesmo ninguém no Para «****-¦£;

genuo para vender tanlas coisas a cre

dito sobretudo a Peres, que Ia nao

goza de conceito, tendo,até assassina-

do ura homem, como pode ser iiifor-

mado por .telegramma pela coücetaada

firma Suarcz Hermanos & C---I'im!'l_'
do 'Paira, ou qualquer outra. Quem ae-

cusa deve apresentar cartas 011 docu-

mentos, provando o que allega;

,0 _ Lawrence & C. nada recebe-

raiii do Pará embarcado por Peres ou

quaW outra casa, a elles destinado

no conhecimento. Lawrence &. C, cí

ttuido aqui, não podiam estar Ia no

Pará ao mesmo tempo, opinando-se a

forca de que era de Peres, e mesmo

que pudessem estar lá po_r meio de

qualquer representante a Peres cabia

oppõr-se a isso, pclps. recursos que a
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Senhor!... Murmurou cila com encantadora expressão dc timidez
e de candura. .

Pois sc nunca Ih'o disseram, c deveras para lasíimar a cegueira dos
ollios que a tem visado! Nunca, juro-llie, vi mulher mais bella e mais sc-
dttetora do que a mciiiini.

f^Zr. João... !
Tci,'m querido luetar comigo mesmo, procurando esqucçel-a, nus

a sua imagem insistentemente permanece gravada no meu coração... Tal-
vez não me acrediie, mas desde que a conheço, sem saber porque, parece-me
que a tcniio visto sempre a meu lado, assim como está agora, -permittindo.-
ntc que a contemple, eiuc llie aspire o perfume dos cabellos *e lhe diga em
segredo imito baixiulio sem que ninguém possa ouvir-nos:

: — Marcella! Amo-a!
Rapidamente, a joven ergueu-se. com as faces afogucadas pela colora

e procurou ele uovo esquivar-se e fugir para casa, tnaa João segurou-a e
eti', toai ele voz cada vez mais humilde, proseguíu:

—•Não me fuja, peço-lhe. Não me abandone, supplico-Uic! Se soubes-
sc como tem sido tormentosa a minha existência desde que a conheço! Per*
doe-mi;. pois du bem vejo que não posso inspirar-lhe nenhum sentimento
intimo... Sou ura velho comparado com a menina... Mas que quer?! Por
ventura não suecede tantas vezes que o fogo arde intensamente «sob monta-
nhas cobertas de neve? Assim sou eu. Olhe para mim. Xão vê esta um-
dança no meu aspecto? Não reconhece que estou abatido, mudado? Tudo
por sua causa!

Marcella era virtuosa c pura, e não sc lhe albergavam 110 coração sen-
limemos pelos quaes tivesse de envergonhar-se. Não podia, por Isso, ouvir
aquellas palavras libidinosas, que o vicio desregratto mais do que o senti-
mento affectuoso punha nos lábios dc Jjão, sem sc sentir revoltada até o
intimo da consciência.

.... Aquelle homem, via ella agora, era um miserável 'dingmdo-iiie tac*
phrases. Armára-Ihc uma cilada, colhera-a dc «orpreza.

A ctonzella ergueu a cabeça 11'um movimento de altivez que João <1<%
Agttilar não esperaria encontrar n'el!a. e, encarando-o íacc a face, disse-lhe
com energia: ' ¦

-— Esqueceu, senhor, que e casado, e que eu nao posso nem ae\o ouvir,
sequer mais uma palavra dc seus lábios? ,,_,,.,

E fazendo depois mn gesto brusco, passou cm frente de João de Agtliiar
rctiro.i-se para casa. com a alma cheia de desespero, nervosa, sentindo

necessidade tle desabafar em lagrimas a raiva que d'clla se tinha apossado.
loão ficou =ó. ltôra tão rápida aquclla resolução dc Marcella, e, apezar

<la rispidez com que ella lhe íallára, era tão cheia dc melodias a voz; da
donzclla, que João, encantado por ouvtl-a, nem, mesmo poude lazer um

^SucMdeu-Uie- como na índia suecede ás cobras c ás viboras, ás quão»
basta o som Uarmor/so de uma flauta para que fiquem em cxcUittca aelim- 

Por assim dizer, sò voltou a si d'aquçlle encanto quando se viu so.
•ra bem verdade o que João dissera a Marcela, ibstaya mudada e :1.1a•

Rerdcra o sou ar zombetoiro, o .sorriso cymco que de orümano tmla
°0S,Andava 

alqtiebrado. como se n-aquclle cérebro onde se tinham gerado
tantas monstruosidades, alguma coi.-a se passasse de gr

Aquelle homem era digito de estudo, do observação,

psychologico bem raro. N'elle a razão era faoilniente dominada pelo instin-
cto. Podia mais naquelle organismo a tendência fatal, indomável, do que
05 dtctaines tia consciência. .

Nâo seria capaz de orgulhar-se, de desvanecer-se dos actos mãos que
praticara, porque tinha a noção dos erros e compreltendia ouc fizera mal,
muito mal. Mas as paixões ruins eram tão imperiosas, fallavam-llie com
tal energia, que o critério anttiquilava-se o a bestíahdadc do seu ser impti-
nha-se com toda a pujança. . ,

Sendo forte, como era, tomava-se fraco, e peior o que esta mesma tra-

queza era toda a sua força, força sinistra e formidável, que elle empregara
para formar um lago de sangue!

Era verdade o que elle acabara de dizer a Marcella.
\ joven exercia n'ellc uma influencia estranha e fatal, ."^parecia-lho

perturbando-lhe os sonhos, tal qual outr'ora lhe apparecera a imagem de
l-klcna. Aquclla graça gentil, aquelle rosto fresco e seduçtor, como que o
via elle constantemente, sentindo Ímpetos de cobrir de beijos
branca o rosada, aqucllcs lábios de cartnim.

Era uma paixão louca* desenfreada a que se lhe accçtidta no peito, e
que nella tomava ainda maiores proporções, porque mais do que antes
-'" --uccedera relativamente a Helena, sentia que não podia inspirar a Mar-

aquella pelle

accendia no

lie

ração.r
tido.

rave, que o «iroor-

conto i-lar

cella sentimento idêntico ao seu. .,
Desde eme sua mulher o prolubira formalmente ele tornar a apparccer-lhe.

João de Aguilar cumprira aquclla ordem, mas não «abandonara a quinta dos

Lencastres. Alterara as horas das refeições, ausentava-se munas vezes <lu-

rante o dia, outras nem «sabia dos seus aposentos. Sempre que podia, porem,

ia occtiltar-sc na quinta, c d'ali, som ser visto, seguia attentamonte os movi-

mentos e os gostos de Marcella. deleitava-se ao vol-a, a distancia que tos-

=e c a custo comprimia os desejos, que o devoravam, de vencer o espaço c

ir cahir-lhe aos pós. fallando-llie dc amor. ele ventura, de esperança!...

Mem sempre, porém, eram estes os pensamentos que o dominavam.

Havia oceasiões em que os olhos se lhe perturbavam e o sangue lhe

affluia ao cérebro, entoiitecendo-o. Era quando, «ao lado de Marcella, via

Helena de Lonoastre. __, ,, ..
lEntão. aquella mulher, que otttr ora tivera o dom de lho tazer. vibrar

intimamente os mais deliciosos accordes 110 coração, apenas lhe provocava

expansões de ódio e de cólera. Indignava-se por ter cedido ao senttmen-

to que o guiara, á paixão insensata que nutria por ella. e se a odiava agora,

nao monos profundo e não menos intenso era o ódio que a si próprio' 
consagrava, po- ter sido tão fraco, por ter cedido tao ingenuamente aquella

imposição da sua fantasia!... .
Occultava-se então ainda mais. c por fim deitava a correr e tugia,

Na tarde da sua entrevista com Marcella, João nao poude conter-se, e

apresentou-se-lhe, abrindo o seu coração, dizendo tudo quanto 11 elle se pas-

sava. Depois, quando ella. cheia de indignação pelas suas palavras, sc au-

sentou, João murmurou apenas:
-. Ella tem razão! Sou casado!... . .
E ficou-se por largo tempo como que enterrado cm cogitações, preoc-

cttpado por qualquer pensamento sombrio, a julgar pelo brilho sinistro que

lhe appareeia nos olhos. ...
Momentos depois levantou-se, e, sempre de cabeça baixa* dingm-sc paia

o seu quarto. , .
Marcella entrou nos aposentos de Helena, que eram tamuem

Ta nervosa, inquieta, e os labio.s agitavam-se-lhe, murmurando!

FALI/ENCHA D.1 STANDARD OITí

Para a historia dessa "honrada" fallida
1'azendo transcrever neste jornal e

com as mesmas cores no po/MilnnjJimp,
uma certidão do escrivão do 2° officio

judicial dc Juiz de Fora, teve a ano-

nyina fallida Standard* Oil o. objectivo
talvez de me levar ao ridículo, bem

como a meu sócio Lino .Rodrigues, na

espectativa talvez de que eu naç dana

ao publico, somente, uma completa e

cabal resposta sobre o assumpto dessa

falaz certidão. .
Credor cu c meu sócio, ambos parti-

cularmente, de meu primo Alberto de

Almeida Santos e tendo sido nos quasi

quem o estabelecemos no Uio das .Fio-

rcs, era muito natural que como seus

credores nos apresentássemos _em sua

fallencia 110 foro de Juiz de Fora.
Succedeu porém, que a Justiça, ali,

resente-sc um pouco dos reflexos da*

Standard e o certo é que a nossa in- t
dusão constituiu a principal cabala dos

syndicos da fallencia, que arrecadaram

para si todo o acervo do fallido, mes-
mo nn vigência da concordata preven-
tiva proposta por Santos, naquelle

juizo, isso pela forma por que se exerce

a Justiça 11.1 Calábria, pois ahi nesse

logarcjo, dias depois da entrada da

concordata era Juizo, saquearam o, es-

tabelecimcnto db concordatario, rctiran-.
do tudo quanto elle possuía, expulsan-

do até- sua esnosa da casa, que ficou
ao abandono c á mercê dessa lira/a

gente. .
Assim, a nossa intromissão nesse es-

caiiroso caso, seria talvez de conse-

quencias bem desagradáveis para seus

autores c dahi a campanha para nossa

exclusão da 'fallencia, bem como de

nosso vizinho e fornecedor de merca-
dorias ao fallido, sr. Alfredo Corrêa

Villaca, por cujo credito somos respon-

saveis.
Se não seguiu o aggravo interposto

por nosso advogado do despacho do

juiz, que nos excluiu dá fallencia, nuo

nos cabe a culpa nem a elle, e sim
aquelle que nessa cidade ficou meum-
bido de providenciar no sentido,_ e que
tudo .abandonou por motivos ate agora

por nós ignorados.
Como vê o publico, nada houve de

elosairoso nesse assumpto, visto que as

decisões cm classificações de credi-

tos di fallencia não constituem cau-
eus julgadas; deixando assim aberto, o

campo vasto da cobrança pelos meios

c acções legaes, cabíveis «aos titulos ele

cada credor excluído por taes decisões.
Continuamos a agir sem tropeços no

caminho reeto da disputa dos nossos
direitos em Juizo, ondç agora mesmo

pleiteamos a cobrança de vanos credi-

tos de novos devedores: nao conhe-
cendo embaraços, pois nossa meta e
uma só c se pclo facto de nos ser nc-

gado o direito de sermos admittielos na

fallencia de um nosso devedor, já de-
vemos ser tidos como menos dignos,
estamos nesse caso cm boa companhia,

pois ainda ha dias vimos o Bntish
Banlc ser também excluído de credor
ele, uma fallencia na ..* vara cível, onele

se apresentou «orno credor dc avultada

somma,
Em publicação anterior deu meu so-

cio conhecimento ao publico que o ve-

-s.inico Jornal do Brasil, que não ousa

de fretne uos aggredir, lhe c devedor

dc quantias avultadas, por titulos de
-"•ü necoite o por isso o máximo teste-

munlio da forca de nossa carteira.
Desse freguez, pela palavra de seu

ex-gerente, tomos cartas que _ta!vez nao

lhe' scia muito agradável pôr a lume,

o que faremos se nos obrigarem, insis-

tindo cm nos aggicdir, pela forma in-

directa e miserável que tem usado, para
com quem hontem lamutiosamente un-

pioravam misericórdia. .
Rio ele Tauciro, 20 de maio de 1916.

Joaquim Dutra n,\ Silveira Jl-x^or
Rua Frei Caneca n. tjo.

(M. 3797)

iustiça offorece. se é que tivesse razão,

èe houvesse esbulho, era perante» ms-

rica do Pará, para ser cumprida no Kio,

que se devia protestar «rotra esse es-

SuUio. Tares aqui não é negociante

não paga imposto, esta sem emprego

desde ha (muilos annos *c, (portanto,
não tem condições •^•««^fgi*
mandar Lawronce «S* C... As tar.tas

que desde ha muitos dias vem sendo

fecebidas de Peres, implorando auxili-o

de Lawrence 6- C, por meto de Deus,

são de devedor, e náo dc -credor. La-

wrence <S' C. prohibiram Peres de

subir ao seu eseriptorio, porque,este
queria que lhe fossem fornecidos livros

para, estabelecido, ateiar nellos fogo* c

cobrar da Companhia Seguradora. Tal

proposta não podia ser feita ,por La-
•vrenoe & C, porque o negocio destes
floresce e tem rcursos- sufficicntes para
não necessitarem do crime. Quem se
lembra do crime, são os que sc acham
na necessidade, tal como Peres,

Lawrence & C, pingando aos poucos
para Peres, já lhe haviam dado cerca
de seis contos, como provam pelos re-
cibos o promissórias; c como não são

paes dos que não querem trabalhar,
entenderam que deviam, fechar a porta.
Depois disso, Peres apresentavam com
arrogância, como credor, ohamando* de
ladrões, cm altos brados, desde a porta
da rua, á vista do pessoal e dos vizi-
nhos, ameaçando de morte, se não lhe
espirassem com n c-'—- is«o s»". se

ic dizer palavra I Vendo que I.àwícn-
ce Ur C. não se atemorisav.un nem sc
importavam de sei assassinados, por-
que crêem no espiritismo, na Justiça
divina mesmo deâlc esta vida, Peres
encontrou como cúmplice um advoga-
do, dizendo que Lawrence Sr C, lendo
milhões aqui e na America, como a
Standard Oil, entrariam com o cobre,
para ser dividido pelos doÍ9. O advo-
gado foi ha dois dias ao eseriptorio dc
Lawrence «S" C, como pôde ser attesta-
do pelo pessoal; disse o que se preten-

dia fazer pela imprensa e pela policia
so <j dinl.efi»' não- apparecesar por um.
meio semelhante, ao da mff* negra?: mas
o dinheiro não foi espirrado, c a con-
seqüência é a campanha de alguns jor-
naes, estes não se tendo dignado pro-
curar informações dc Lawrence & C,
sobre os motivos da (meixa. ,

O tal advogado disse que a policia
viria á casa de I.awrcnce <S' C. enrre-

gar tudo aquillo que elles ali Unham.

porque Peres disse; e porque Peres —

um qtúdam sem emprego, o disse, —

a policia se prestaria a tal esbulho, co-
mo se estivéssemos- na Calábria 1 Ln-
tão um typo qualquer, porque diz qM
o que está nas casas dos outros e delle-,
a policia vem e esbulha? Então a poli-
cia presta-se a fazer inquéritos sem
uma base documental vcrosimil?, Sem
conhecer, primeiro quem é o queixoso,
onde mora, dc que vive, quaes os seus

precedentes? Então o que um quidam
diz vale mais do que a affirmativa
dum •cotnnierciantc que merece credilo,
está estabelecido desde ha muitos an-
nos? .

•Procure-se primeiro saber quem e
esse Peres, que conceito gos.a elle no
Pará, que crime lá fez e qual a razão

porque lá abandonou a mulher *e a fi-
lha, preferindo aqui estar amasiado
com outras, pulando duma easa dr

pensão para outra, por não lhe quero-
rem fiar mais. Procure-se saber quaes
as casas onde sc tem elle hospedado
desde que para aqui veiu e se ptigou a

todas ella!i até á presente, data! Pro-
cure-se saber se a um alfaiate da Ave-
nida elle pagou o que lhe deve!

Lawrence & C. conservam, para
mostrar a qualquer, uma carta que l e-

rcs lhes escreveu do Para, propondo-pe
metter a pique um navio com as mer-
cadorias a elle vendidas por Lawrcn-
ce & C, afim do locupletar-se com e>

seguro. Sendo mercadorias vendidas e

pelas quaes Peres acceiioti promisso-
rias a Lawrence & |C, é claro que tal
idéa não podia partir destes, tanto
mais que o que Peres lhes devia acha.-
va-se já garantido pela parte que Pe-
res lhe cedera sobre uma demanda por
este g.anha 110 Pará.

Lawrence & C. estão estabelecidos
desde o «anno de 1000: nada devem c

têm recursos sufficicntes de indepen-
deucia para não necessitarem do crime-,

pois para este só o necessitado pod«*
lembrar-se dc appellar. As cartas ulli-
mas de Peres a Lawrence & C. pro-
vam que elle é que está cm penúria tal

para lembrar-se do crime. Nas casa»

que Lawrence & C. têm habitado min-
ca houve incêndio, e as Companhias ele
Seguros têm em Lawrence e\. C. toda
a confiança. As «roncas espiritualistas
«le Lawrence, seus livros , c escripto»
moralistas são incompatíveis com a na-
tureza dc quem pense em lesar a quem.
quer <|ue seja. Têm dinheiro. 4 verda-
de, mas os outros também o jiodiam:
ter se fossem regrados, econômicos ç
não o mcttcsscni 110 jogo, como o tal
Peres.

A verdadeira caridade e a do homem
que faz .economias e procura ganhar
eKnheiro para não ser pesado á socie-
dade, não impor com ameaças a extor-
são, ou «chantagem. Lawrence & C.
fazem a caridade como bem entendem,
mas .uão dão uni vintém, e preferem
morrer ante aquelle que quer receber
esmola com arma na mão!

CAIXA «WlRAti DAS FAMÍLIAS
FUNDADA EM 1881

A mais antiga) sociedade brasileira, dt
seguros sobre a vida

Avenida Rio Branco 11. 87
Sinistros pagos Rs. «t.ooo :ooo$ooo«-
Pagamento de iRs. s:ooo$ooo.
Na qualidade ele procurador dc elonü

Custodia Guimarães Gomes Brandão,-
recebi, da Caixa Geral das Familias :\

quantia dc cinco conte>s dc réis pela!
liquidação da presente apólice n. 8124,
instituída em seu beneficio por, MU
fallecido marido Virgilio de Oliveira,
Gomes Brandão.' pelo que dou plena ,0
geral quitação á mesma Sociedade Cai.
xa Geral das Familias.

iRio de. Janeiro, iõ de maio dc ipto.
Eugênio dü Vaiwdao Catta Preta.

Pagamento de Rs. i:ooo$ooo.
Na qualidade dc procuraelor de dona

Maria Fortunata de Aguiar Carvalho,
viuva e iiiventarianlc dos bens de sen
fallecido marido Fernando Alves d»
Carvalho Júnior, e cumprindo o alva-
rá do cxmo. sr. dr. Alfredo Machado
Guimarães, juiz do direito da i* vara
do orphãos e ausentes desta cidade do
Rio de Janeiro, recebi da Cai.xa Geraf
das Familias a quantia de um conto dr.
réis (1 :ooo'$ooo), pela liquidação da
presente apólice de u. i«t..,., pelo quo
dou plena e geral quitação á mesma Su-
ciedade Caixa Geral da3 Familias;

Rio do Janeiro, 15 de maio de- 101S
Francisco da Cunha Machado.

O Sangue viciado e a causa latente dé
todas as moléstias (Bo urdieu).

Depurae o vosso sangue, usando à TA-
YUPIRA Silva Araujo. Licor exclusivamente
vegetal.

*í?í5l,8!.*3 -<?3"

.LTGA MDJíARCIUrOA D. MA-
NOEL II

São convidados todos 03 sócios em
geral a se reunirem cm assembléa geral
extraordinária, domingo, 21, ás 8 ho-
ras e meia da noite, afim de se de-
liberar sobre a «altitude a tomar em
relação ao estado internacional da nos-
sa pátria — A Directorio. R. 3525-

AM>EKiA«**AO DB NOME

A' ESTA PRAÇA E A'S DOS ESTA-
DOS DO RIO 12 MINAS

Francisco Gabriel Gonçalves Leite,
communica aos seus amigos desta pra-
ça o dos Estados do líio c Minas, que
a bem dos seus interesses passa a assi-
gnar-se Francisco Ferreira Leite.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 19T6.
I-rancisco Ferreira Lciic.

SALVE 20 DK MAIO !

Completa hoje mais uma risonha

primavera a interessante e iiitclligenle
menina Augusta dc Barros Faria.

Cumprimenta-a a sua amiguinlia Etel-
vina de Souza Dias, residente em Co-
lcnia ele Dois Rios. (M3777)

 m •

O PERIGO DA ACTDE2 DO
ESTÔMAGO

Conselhos «sensatos «lo um espo-
cialista üistineto

Estômagos "ácidos" são perigosos
porque o ácido irrita e inflamma a mem-
brana delicada do estômago, entorpe-
condo e impedindo mesmo a couvcnicti-
te aceito deste, acarretando nove eleci-
mas partes dos males de estômago que
afifligem a humanidade. Medicamentos
e tratamenttos médicos são improficuos
em casos semelhantes, por isso que d' i-
xar perdurar a ceiiiíu do nt«al, epie c o
ácido no estômago, com os mesmos pe-
rigos de sempre. O ácido tem que ser
neutralizado; é preciso prevenir a sua
formação *e o melhor meio para. isso
conseguir-se é tomar meia colhcrinliade
Magnesia bisuratla — um anteacido
simples — diluída em um .pouco d'agua
tepida ou fria, depois das refeições, com
o que não semente neutralizará o ácido
como ainda evitar-sc-á a fermentação
de que se origina a acidez. Os alimcn-
tos que de ordinário dão origem aos
maiores incommodos poderão ser, tom
dos sem receio desde que a refeição seja
arrematada com um pouco de Magnesia
bisurada, que se encontra em qualquer
pliarmacia e deve estar sempre a mão.
Sendo aondicionada cm frasco azul.
conservar-se-á por um nrazo indefinido.

IRMANDADE DE NOSSA SE-
NHORA MÃE DOS HOMENS

Festa da Padroeira
IA Mosa Administrativa desta Tr-

niiinilittlo fmií celebrar cm sui»'
cereja, com o nitiior brilhantismo,
n, festividade do stuv E.vcelsn 

"Pa-

drocirn—NOSSA SENHORA MAM
DOS HOMENS — 110 próximo do-
niiiieo. 21 do corrente, nela íór-
mn sceuinte :

'A's 11 horas, missa solenne,
sendo Offíciniito o Rev. Monsenhor
Pedro Ribeiro da Silva, illono Vi-
cnrlo da frcauezia do Enttenho
Novo. o, sob a rcecnein do pro-
fessor João Rnyiii.iiidu Roílrltfiies.
Brando orchestra e numeroso coro
executarão o sesiiinte proaramanaí

Ouverturo "Fesliviil". do mães-
tro A. Lcutner, sciiiiindo-so a mis-
sa "Santa Lúcia'', do maestro Ma«
noel Joaquim do Maria, o o ' (ira-.
ilual", do maestro Raphnel Coelho
Machado.

Ao oecupar a tribuna sagrada o
dislineto orador sacro Revd. Piulro
T)r. Américo Nilo, será entoada ii|
"Ave-Marha'', do maestro Robert.
Schuniniin, o o "Credo", de To-
mnso Cnnessn.

Na oceasião do offertorlo sen»
cantada n "Avo-Mnria", do nines-
tro MarinJni, o o '.Snnctus", ãei
Cnnessn.

Nn elevação do cálice será exe-.
filiado o "Saliitiiris", ile Vranciseo
Manoel da Silva, o o "Agitas Dei .
de Tomaso Oaness.i.

seus.

AGRADECIMENTO
Constantino Pereira c filho, na im-

possibilidade dc reiterarem pessoalmen-
te seus agradecimentos aos amigos que
prestaram as ultimas homenagens á sua
saudosa esposa e mãe, o fazem por este
meio, hypothccando-Ilies sincero reco-
idiccimcnto. (M 3620)

a 1 m ii —-
DEMiB MATTOS

MANICURE
Especialidades em preparo} para

tinhas.
Sete de Setembro n. 58 (2' andar),

¦a «» 1» » m

F0R.MIC1DA MERINO
O unico extitminador da; formigas.

'Merino & Maurj-, rua Ouvidor n. 163.

SOCIEDADE MARIT1ÍWA DE
BENEFICÊNCIA

(EDIFÍCIO PRÓPRIO)
Rua do Livranicutto h. 6fi

Sessão do conselho administrativo
terá logar hoje, ás •» hora; da noite.

Secretaria. 20 dc maio de 1916. — O
secretario, Dias Moreira. (J 3765)

REATj ASSOCIAOiVO DE SOCCOli-
ROS MÚTUOS MEMÓRIA

1). TiUIZ Io
(EDIFÍCIO PRÓPRIO)

Rua do Núncio 46 — Expediente das
ti ei 1 hora

¦Hoje. 29, ás " horas da noite, reunc-se
cm sessão o conselho administrativo.
O 1° secretario, José Fernandes dos
Santos. (J 3741)

A's 10 horas, depois da onvei*»
luro "Rocambolo". de Manoel
iToaquin. Maria, será lida pelo Ir-
nião Secretario a nominatn dos
irmãos eleitos nara servirem no
anno comproniissorio de 191G 11
1917, e em seiíuida será cnit.ttdn
o "Te-Detim" e o alternado do
maestro Riinhael Coelho Machado.
intitulado "S. Rnnhael". oceui.nn-
do nor essa oceasião a tribuna su-
errada o illustre e muito apn.audi-
do orador sacro, Revd. Conceo
Gonçalves de Rezende, terminando
esta festividade com a execução
da "Ave-Mnria", de Mandar.

Os irmãos Tliesourciro e Serre»
tario estarão presentes, afim de
receberem donativos e Inscripções
das pessoas nue desejarem fazer
parto da mesma Irmandade.

Em nome do caríssimo Irmão
Juiz e da Mesa Administrativa,
convido os nossos irmãos o liei*
para assistirem a esses actos, con*
correndo, assim, para o seu maior
esplendor.

Secretaria da Irmandade, em
18 do Mnio tle 1910. — O Secre-
tario, A. PENNA.

CLUB 24 DE JLUO
(2» CONVOCAÇÃO)

De ordem do presidente, convido os
sócios quites a sc reunirem em assem-
bléa geral ordinária, hoje, 20 do cor-
rente, ás 21 horas, para eleição da di-
rectoria. — O 1" secretario, Fraiit-íie-e*
Roberto Barreto. (M.1S40)

DR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA
Tara evitar duvidas futuras, e a bem

da verdade, a Pliarmacia Fonseca, d*
Todos os Sanlos, declara que o medico
acima recebia mensalmente qmnhentoi
mil réis do referido estabelecimento.
para pagamcntto dc seus serviços em
seu consultório. Ao incsmo temno «ie-

clara que s- s. foi pago e satisfeito sem
atraso, 110 mesmo dia em que s_> retirou
e que a quantia ouc lhe pagava, era
superior ao que s.'u serviço valia.

Fonseca & Cardoso. ÍR 3700)

') ¦ -m. t t? r.TVFT Mf ITH J.AA
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•A BARIJAOENENSE"
||» PECÚLIO. PAGO KA SERIE A; S-«

NA SERIE B. e so« NA SERIE C.' S5o convid„do'l todo» ot aocioi Primei-
ros Contribuintes . e Cóntríbuintei. da ie-
rle de io:ooofooo) inscripto» «ti o di* 12
«Ie janeiro de 191J, da serie de 20:000$,
inscripto» até o dia 14 de dezetnbro de
1914, e da Mrie íe' soiõooTfooo, inscripto»
até o di* 9 de janeiro da corrente «nno,
* mandar pagar, dentro, do prato de 3»
«lias, a contar da ar<ieale d-ta. na sede
ou ao» banqueiros locaes, as quantias rc».
jwctivameot» «le (tttf, Quatorze e trinta
mil réis OSooo, 14*000 e ..o$__o), quotas
devida» -ptio» fatíeclnicntos dc «nossos con-
•ócio» d. Ursulina Pereira de Senna,. oe-
«rorrido em Cirlnlianlia, Estado da Bahia,
Joio Pautin» Ferreira, oceorr/do cm C»r-
nio do Rio Claro. Sul de 'Mina», e Wi
Cario» Betaionte, oceorrido na capital da
Parahyba «Io Norte

Barbacena, 30 de «ord.de Wio. — •*»

3 O E O B o "
SOCIEDADB MOTBA IH, SEGUROS

e peow.io&.
ua ui. JUNKino

311 /Ííic«t61c3 gerat ordinária
São convidados os srs. mutualistas,

inscriptos * quites, a comparecer á as-
sembléa geral orJwaria desta. Socieda-
tle, que terá togar em sua s<5de, á rua
Uruguayana il, no dia. 20 do corrente,
ás 3 horas da tarde, não s6 para toma-
rou conhecimento do relatório, contas
da direetoria e balanço-, relativos ao
rumo findo de «o»5. o respectivo parecer
do Conselho Fiscal, coqio tambem para
procederem á eleição do novo Conselho
Fiscal e seus supplentes, por terem
aquelles terminado os sons mandatos.

Kio de Janeiro, $ dc maio de 1916.
— .1 directoria^

ASSOCIAÇÃO HOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO BE

JANEIRO
EMPRÉSTIMO DB 8oo:ooo$ooo

Communico aos ers, dc-benturistas
«pie, a parti» do diü v6 do maio cor-
rente, será feito «a tfcesoiiraria desta
Associação, das 12 ás 13 1.2 horas, o
pagamento dos juros vencidos em de-
zeuVbr» de 1915*. d» einprestimo dc
800:ooo$oqo, pek seguinte ordem: —
dias 16, 18, 20 e 2J de maio, letras A
a D; -dias 16, 20, 22 e -1 de junho, le-
trás E a G; dias (8» 20, 22, 23 c 27
de julho, letras II iZl

Só depois destas dates serão attcndt-
dos os que não tiverem comparecido ás
chamadas acima.

Rio de Janeiro. ,% de maio de 1916.
— Joaquim Manoel de Campos Amaral,
thesoureiro da cômmissão directora.

1 aos
RODA DA FORTUNA

«— ;

G33« 7641 68-Í9
323 641 879
33 41 79

5315 789*5^ 53-06
315 897 306
~15~ 

97~ 06

6458 3140 6393
458 ÜÕ~ 393

58 
~~4&~ 93

V. Ex*. precisa
collocar tfenles artfficíaes ?

Não se- deixe illudir, procure um es-
peçtalista, porque esse gênero «le tra-ualho exige na verdade estudos espe-ciaes, que falham por completo á maio-ria d«>s dentistas, que dividem a suaactividade- pelos diversos ramos daprofissão. Não aconselhamos v, ex. aabandonar o dentista, de sua. eonfian-
ça, mas a procorar-noa de preferencia,exclusivamente para collocação de den-tes artifiçiaes, por scr essa a nossa es-
pecialidade e por estarmos convencidosde que os nossos trabalhos executados
por systema novo satisfazem mesmo osmais exigentes, sem que cobremos porisso preços exagerados. A primeiraconsulta para informações é inteira-mente gratuita. Dr. Sá Rego, Hjpccia-lista. Rua do Carmo 71, canto do Ou-vidor.

A CARIOCA
318

Bio, 19-5—91G. R3771

A Garantia Federal
518

nio-1.-5--.iG R 3827

A Capital
672

Iiojo ás G horas
Hio—19—5—916. S .830

I. AMERICANA
Rio-19-5-91G.

73S
n 3S25

Águia de Ouro
966

17—3—13—16
Rio-19-5-916 M 3íi_2

CartomanteOc.lista
Médium vidente e curador. Consulta

em todos os sentidos, descobre qualquersegredo por mais oceulto quo «sleja,
fazendo desapparecer os atrazos e riva-
lidades da vida. Das 9 ás 4 da tarde '¦
das fi ás 8 da noite. Z tia Senador Eu-
zebio n. 11, sobrado. J .«84

IMPOTÊNCIA
ESTERILIDADE,

NEURASTHEVIA.
ESPERMAXORIíUM

Com certa, radical o rápida.
Clinica clectro-niedica csjieciiil

DR. CAETAXO JOV1NE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e lüo de Janeiro.

Das 9 ás ir e das 2 ás 5.
lartio üa Carioca, 10, sob.

XAROPE OE JUCÁ'
DE ALBERTO — T fl Ç Ç C
Único infallivcl iuiIUuuC das
creanças e adultos, Auiiltculn com
exito em todas ns moléstias dn
arvoro bronchicii.—Vidro 24*000.
Km todas as pharmuclns c tlrosa-
rins. Dep. Av. Mem de Sá, 115.

UF.nAM HONTEM'
Antigo  337 Coelho
Moderno,.... 122 Cabra
Rio , S98 Vacca
.Saitaado...... Elephanta
2- piemio ..,.,,.... C6J
lt ÍOI .
4- »  252

405

Agava
arantia

Real
Hora

646
157

646
M „TS8

VIAS URINARIAS
Syphiiis o moléstias ào

senhoras

DR. CAETAXO JOVIXIr!
Formado pela Faculdade de

Medicina da Nápoles e habi II-
tudo por titulos du do liio dc
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos urethrae. (sem opera-
ção), Ronorrhéas chronicas, cysti-

Ítes 

.liydroccles .tumores, impotén-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das _
ás 5. T,ai*go ila Curió Rn IO. _oli

Professor Baçu*
Mysl crios da Vida — Inmimeros

trabalhos realizados .pelo oceultismo.
Combate a todos 05 soffiiinentos. Resi-
dencia: Rua de São Chiistovão 11. 301).
Cartas, dirigir a capitão J. Leão.

107 ]

BANCO LOTERICO
R. llosnrio TI 1* R. Ouvidor 76'0 PONTO"

130 — II. OUVIDOR — 130
São ns casas que offci-éccm as

maiores vantagens o sariin-
tias ao publico.

PROTBGTQRA
086

filo- 19-5-91G S 3S1S

Caridade
991

R 3779

Fluminense
9986

R 3TÍ0

Operaria
O099

T. 37S1

Variantes
«6—5)0—91—57—46

Uio- 13—5—910 R STS

Americana
167

nio—IP—5—101IR J 3770
—BB í«*mm*ymnm. m • CT*OI -Agi**an«T» aiBBB»  f |«O OUABÜO»

Resultado Ue lioiitein:

Antigo. . . . Borboleta
Moderno . . "Veado
Rio. ..... Veado
Salteado. . . Cavallo

Variantes
19—82—GO—08

Rio, 19 —5 - '.'16 R 385

Propaganda
772

,*¦;__—» -f>-«.'6. R332Í

DA FELICIDADE
Remetie-so bilhetes «Ic lote-

vias paru o interior, mediante
o porte «Io Correio.

Dá-se vantajo-us coiimiissõcs
aos srs. ctunliistns nus oiiconi-
íneiiilas superiores a 10(>$000
— Ru» Siicliet. 11. 14 —

FRANCISCO & C.

Casa fiolmaríes
Ru Sete de Setembro 121

Telep-io-i» C. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados em todo o
Stock pregos abaixo do custo

Depositário das alpercatas
marca Migoon *4é

n. 17 a 37 . _ «000
» 28 a «3 . . 4-I--00
» 34 a 41 . . 6W00

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
dão mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicações.

Veude-se em todas as perfu-
rnarias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

CHJWAI.I1.
TrasjMSsa-sc uma, cm bom ponto,

bem afrejuezada. tem sete annos «le
contrato, o motivo sc dirá ao preteu-
dento; informa-se á rua Marechal l*"lo-
riauo Peixoto ri. Cj (Alfaiataria).

(R. 369a)

Professor de arithmetica
O capitão de -r.ngenliari-1 Toscano de

Britto, lecciona :;:ithmetica, peto pro-
gramma da Escola- Normal, acceitando
alumnas desta disciplina, das S ás 9
da manhã e das ~ ás 8 da noite, etn
sua residência, á rua dos Araujos (io,
Fabrica. Mensalidade, in$uoo. Tres li-
ções por semana. (R. 37'íl)

MACHINA NEW HOME
Vcndc-se uma machina «le costura

New Home com cinco gavetas, etn per-
feito estado; ver e tratar á rua Dona
Luiza n. 2 (Gloriai. (J. ..540)

PHARMACEUTICO
Precisa-_e dc um, para dar nome ri

pliarmacia, cm um subúrbio afastado.
Quer-se pelo menos possivei. Cartas
neste jornal a J. (.í. ,.7-t'?)

PHARMACIA
Vende-se uma bem afrcguezailu, com

licença c impostos pa^*os. Está livre ç
desembaraçada c o motivo dn venda é
o dono não poder estar nesta capital.
Informações com o sr. Alberto Jacques.
no Café Mourisco, av. Central, esqui-
ua da rua Rosário, Charutaria.

(R. 37io)

CAYItiURU'
Com esta *i.de.n_o rcineõio,

qualquer Tosse, Asthma, liron-
chite, Tuhcrculust, Escarrei dc
sangue, Hemoptfs-!, Jufiucu-da,

. cura-ss radicalmente, eni pouco
tempo*. O preçn dc um frasco cs*
tá ao alcança de qualquer pessoa,
poií custa apenal n$oju. Unem
nãa poderá despender lão lurca
uuatitia para s« ver livre do um
mal que desprerada traz, a mais
«Ias vezes, ittncsla. coiiscquen-
cias ? liste preciuso preparado,«lèm das virtude;*» -__ei.cioi.adaV ú
um poderoso tonio ren.usiltuitv
te, e náo contem uarcoticoi, g_:-
rante-se.

Üncoutra-sc em qualquer phar-
tttactat drovartn a uns der,'»-*it-"is
— líuas Uniciií.vaua oi, 7 dc
Setembro Si, e Andradas 4,1 a.t?,

tu 20)

PAQUETÁ
Alnsn-sc uma casa á praia dos Fra-

des, toda mobilada, eom todas as com-
inodidades para familia respeitável,
com os melhores banhos á. porta; tra-
ia-.e no boulevard Vinte e Oito dc Se-
lembro ti. 128. (R.* 0,717)

CAOEIRAS AUSTRÍACAS
Vcnetleni-sc por preços razoáveis; na
Vendem-se por preços razoáveis; na

Visconde de Sapucahy. (M. .íiíjs)

GlÔRÍ-iâSÍ
cura infallivcl cm 3 dias. sem
ardor, usando "Gouorrliol". üa-

?J rante-se a çju-a completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooa, pelo
Correio sísoo. Deposito Ker.l:
Pharinnciit Tavares, praça Tira-

!^ dentes. 62 — Kio dc Jauciro.
miBSmmmWmmmmmmWmmmiJíTm

De uni cavallo castanho com 7 pai-
mos c oito rumos dc edade, que íoram
vendidas, no Andarahy, por Santa o
Henriqueta, fica transferida para quan-
do se annunciai*. (M 3S.!-*)

PffiO IM

CURA RHD5CM.
Da GOXOniilIlóA CHIIOXIOA ou

IÍECEXI'13, em poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem <lòr, garante-se o
tratamento. Tratamento «In sypliilis.
App. (iiui c 914. Vaccinas de Wrigltt.
Asscmblca, .4. das _ ás 11 c i_* ás iS.
SlUtVItl' NOCTURNO, S ás 10—
—. Dr. Pedro Magalhães. R 344(1

15, AVENIDA RIO BRANCO, 15
Sobrado — Tel. 3«7J>, X.

Comuletnuieiito reformada dis.
liüo ili* -10 snlns eleutniitemoiite mo
bilndiis pnra familias o cavalheiro;
de tratamento.

Dou rozinlin, liom tratamento,
frnnu'0 e peixe todos os dius, ai-
moco ou .imitar l$-00. DInrias
do 1$, 5.S e 6$000. (M :i02<>)

IA CASA FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, 10.

Filial á praça 11 Je Junho n. 51 — Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios
mc-nii) dta da exmcção.

íao pagos no

FERNANDES & C
Telçplion-2 2.051 — Norte

FERIDAS, e m p 1 n-
(,'cns. dar-

thvos, eczemas, saídas, paiuios. co-
niichões, etc, desappareccm rápida-
mente usando Pomada Lusliaiia.
Crrixa i?ooo. Deposito.• riianiiacia
Tavares. Praça Tiradenles ti. 6_*.
(I.areo do lvorin"! (A 4o;o>

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessores,
ventiladores e cozinha de i* ordem.

End. Tcjcjr. "Grandhotel".

BOLSA LOTERICA"
O.UEUEIS TRAVAR RELAÇÕES

COM A l't)Kfi;-\A ?
fiiniiirae bilhetes na BOTiSA 1.0-

TEK1CA — Avenidii Itio llrniieo
1 IU, ciqiiinu iln iuu da Ãssembléa

I.u eneoatinrcís a r*.*aliza(.Au do
vosso Ideal.

fragos-perd: o vigor?... mmm
Tuberculo.e, dyspepsia, com baqueia geral, debilidade nervosa, ueurastScnia c

fraqueia genital, oneiai», eírei aUlidiss, m3greza, pontsdij. tosse. d6r no peito, e*
carros'brancos e com sangue, cansaço, vtrtigC1_9_ dcíanimo geral, com febre diária
oa' intermitente, flores brancas (corrimentos), _j0 CUrados com o STEXÒUNO,
nora descoberta dum sábio suiaso, o Dr. Warzen. UShares Se atestados ie pes-
sou que estavam tísicas, anêmicas, Im***»-.,,^ Mara_.l«.nic-s, dyspeptícas e comfalta de vigor. Este maravilhoso medica mmt0 encontra-se nas pharmacias e droga-
ms, de •!¦ ordem e na Drogara Granado & VÜJiC^ tm dl Uruguayaii» 9«. Rio
de Janeiro. Vidro, S$. Pelo Correio jUao. Recritada diarUmentc nelas «toUbiUda-des médicas desta, capital. ,, _,gaj

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam, sem tei; tido uni
pequeno allivio. Hoje uebo-me perfeita-mente boa. graças a um remálio que 

'
uma casualidade me fez con_u$cer. Emagradecimento, indicarei aos que sof
irem das conseqüências deste mal, comi
sejant; anemia, moléstias nervosas
palpitaçoes do. coração, etc., como po-dem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C. & Caixa do Correio 334
Rio de Janeiro.

MALAS
Artigo solido, rleçante e baratis-

simo, só na A Mala Chiueza. Rua La-
rradio Ci.

PHARMACIA
Vende-se ciu uni dos melhores pontos

ilo tentio da cidade, com optimo sorü-
mento, c as formulas da casa, todas já
bem conhecidas. O nioHvo dc venda se
dirá aos pretendentes. Trata-sc, por fa-
vor, com o sr. Abreu, rua d;. Assem-
bléa n. 73, Drogaria Central. (.1. jii-4)

O IPEUVOL
E' o imico depurativo do sangue nue

se rivaliza com o 6oõ c 914. Seu ef-
feito sc acccnttta nn 5* colher. Depo-
sitarios: J. M. Pacheco. Kua Andra-
das 43. t.I. 3772)

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Geraldo n. So, esquina de

Avenida Kio Branco. Alugam-se excel-
lentes co.mnou.os mobilados p^ra fami-
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1" ordem. Com ou sem pensão
Aceeila avulsos. (S 980

CAVALLOS
Vendem-se J.. cavallos altos, bonitos

e 15 éguas: para informações, com rsr. Henry; Cattete, 196, Heiiny'. Hotel
R. 3693.

TABELLA
OPERARIA

-CASAS DE 1:5008000 a
5:500*000

18 — Sua ila Carioca — 16
A.COMPANHIA "AMERICA DO SOT,"

facilita a construcção dc pequenas- casas,
noi: subúrbios, ciihetsandú-as em 2, 3. 4,
3 Q 10 mezes mediante >prc_itaç5es mensaes
A vantagem dt_ construcçãü iinmcdkita vigo-
ra ité is de imilia ilepuis sú acceiKirã 11c-
irncio na Tabeliã Operaria da Prospechi
Geral, que marca 3o mezes de espera. I;xi-
(TC-se o terreno e que esteja livre.

Procurem já informações na sede, da
1 as s horas da tarde.

GRAVIDEZ
-Senhora elegante, que usa formula

infallivcl <para evitar, de grande voga
na Europa, onde a mesma sempre está,
e de «ffeitos inoffensivos; indica a
quem pedir enviando endereço c um sei-
lo de 400 réis a mme. Fany Garcia, no
Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

(R 2678)

GABNEIE MESMERIANQ
MAGXKT.SMO CUnAIMVll POR D. MONTEIRO

i° e uniço no Brasil. O tratamento das moléstias physicas c moraes pelo mame-turno pessoal. *'Aviso. —..Não sendo nossivcl attender, em boras certas, cm meu nabinete, resolvitratar ri domicilio, çolj.-ando a mesmo Vreço de consulta de 10S000. Chamadospara travessa de fc. 1'rauctsco 22, As con-jultui iio pagas á vista. (3774 J)

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, cm caixi-

nhas dc iiickel; dúzia, 4S500; rua «ia
Carioca n. 28, Irmãos Acosta.

A Jtoalíieria Torres Carneiro

PHARMACIA ESPLENDIDA!...
Em ponto de extraordinário movi-1

mento Uo Botafogo, vende-se uma. «lei
estylo moderno, consultório medico,
fre<;iie_ia toda a dinheiro, moradia para
.amilia, preço muito abaixo do custo.
I.icença paga. Só o predio, cm si, já
é negocio, devido ao pequeno, aluguel-
•¦ vantajoso contrato por quatro aiiuos.
Trata-se com o sr. Luiz, rua da A.3"
searblén il. 58, 2o andar. S. ,10(13.

í fl«*%.lÃk'i

Homoeopafhicos videntes
A todos que soffrem <le qualquer ir.e*

lestin, esfa sociedade benefic.nte foi
nece, GRATUITAMENTE, diagnostico
.ia moléstia. Só mandar o nome, cda-
le, residência e profissão. Caixa pos'ai II. 1.027, Rio dc Janeiro. Sello
para a resposta. 144 J

BANHOS DE MAR EM CASA
Vendem-se na rua São Pedro 11. 42:

Ourives u. 7; drogaria Pacheco, rua
dos Andradas, c pliarmacia Orlando
Rangel. Únicos analysados e recoiiv
meudados por distinctos clínicos desta
capital. Exijam a marca registrada
onde se lè: Silva Gomes & C. 

'K3143

CABELLOS BRANCOS
I."s.ie " Brilhanlina Triumpho" para

acastanhal-os. Frasco 3$ooo. Vende-se
nas seguinte:; perfumarias: Bazin, Ntv
neri, Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio,
Hçiinaniiyc Perfumaria Lopes, rua da
Misciicordia, 6. Mtnc. C. Guimarães.

S 1629

Doenças da pelle e veneras —
Plpoteâpia •

Dr. J, J. Vieira Filho, fundador e dl-
rector do Insiittito Dermot'.:erapico do
Porto (J*.lrtugal). Tratamento das doen-
ças da pelle c syphiliticas, Applicação
dos ageuíes physico-r.aiuraes (electrici-
dade, raios X, radiura, caior. etn.), no
tratamento das moléstias chronieas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega a
OS. 'Ias 2 ás 4 horas.

MOVEIS
Antes dc. fazerdes voásas compras,

visitai: o deposito de . PINTO & C.
Quitanda, --*. Tcleplione 11.

Central.
3.090

MACHINISMOS
ADOLPHO W0EI3CICTÍN Sr KREBS,

rtia da Quitanda, 147. offerecem o seu
grande stock de MAOHINAS ALLE-
MAS de superior qualidade para OF-
FICINAS MECÂNICAS (- SERRA-
RIAS. Grande stock em POLIAS,
FERRAMENTAS para mecânicas MO-
TORES ELECTRICOS e OLEO CRO.
BOMBAS GOULDS, DESNATADEI-
RAS. TUBOS DE AÇO nara CALDE1-
RAS. MANOMETROS, UUSINAS paraAUTOMÓVEIS, etc.

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os c!:apé.,s do paliia, sujos, ficamcompletamente limpos c-com .. apparcn-cia de novos, quando lavados com a"Água Mágica''. Mais duas vezes po-dera ai..'a lavar um chapeo, quandonovamente ficar sujo. Um vidro dá
para seis chapéos e curüa _$noo. Pelo
Correio, 4,000. X.t "A' Garrafa Grau-le ', rua Uruguayana, 6_. A 2:38

PROFESSORA
Prccisa-sc de uma professora inter-

r.a. pessoa competente, para leccionar
portuguez, francez. injlez e outras ma-
terias a uma menina, nesia capital.

Trata-se ua rua ¦Municipal, 2S, com
o sr. Xavier. (M .1205

PENSÍON DES ALLIES
Magnifiques C«ia:i;brc5 ave,- ou sans

I pensiona. Confort moderne. Corrêa Ou-'tra 21}. Tc:ep!.'*ne 1.089 C. (',-.i'-r B)

Xarope Pelíoral ile Oesessartz
e Alcaírão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspeuorra de Hy.

giene e premiado com medalha de ouronn Exposição t.'..cional de i.co. Estemaravilhoso peito-al cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque-luclie, asthma, tosse, tísica pulmonar,dores ds peito, pneumonias, tosse ncr-vosas. constipações, rouquidão, suffoca-
ções, doenças de garganta larynge dc-fluxo astlimatico, etc. Vidro is-Toó. -.
Deposiios: Drogarias Pacheco, 

"Andra-
das n. 451 Carvalho, rua Primeiro deMarço 10; Sete de Setembro 81 c 09e á rua da Ãssembléa 11. 34, Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-tiiles Lobo u. 229. Telephone 1.400,'illa.

PINTORAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente ting-cabellos com um preparado vegetal in-o.fensivo, de sua propriedade, i ruaRodrigo Silva, antiga dos Ourives 10i" andar, entre as mas S. |osé e As-sembléa. <_;

•S_B2? • " íwZ -
• 7- r

.Mi(,í*W-T_-i_l-','
C- _j- -f-'.-2*_z,:S

Aluga escriptorios, propríoü pHVA rr;»-dico. advogado, dentista, etc. Uua doOuvidor 159 e Gonçalves Dias 75.-
 (J 3743)

A CELEBRE CARTOMANTE
MME. MARIA

participa a todos os seus clientes quegarnnt<: -todos os seus itrabalhos pormais dilíiceis que sejam c só aeceita asua remuneração depois delles prom-pto.s,; aqui não se engana a hiimamda-uc. lambem sc trata do qualquer doen-
Ça, pelas sciencias oecultas, sem queseja preciso tomar beberagem. RuaVisconde dc Itauna 11. 211, sobrado.

J .1589
CAHXOMAXTE E CIIIISOMANTE

ESTiRANGEIKO
Trabalha com quatro baralhos de cartas e

peias linhas das mãos. faz quaesquer tra-twllios, irne os desunidos e fa-z reinar ap-..- nos lares das familias —único lia Ame-rica do Sul que. por meio de uma consultaiioctnriia, descobre qualquer segredo, porciais tlifiicil rpie seja; trabalha lia dez an-nn;; -nn Kio de Janeiro, onde se trrnoiinmiiri conlieclilo pelos seus acertos c bonslrabalhos já feitos; mora na praça da Repu-ulica lia 5 «ir.nos, e sempre sat síez 1 pes-son mais cxiir.nic.
. Possue as verdadeiras pedras de Sival,vindss dirtetamente de lertisalem, poderosotalismaii conlieclilo -no Brasil — Consultas,das o da manhã ás 7 i|.. da noite, na praçadi Republica 11. 84. — PRAÇA DA lilíPU-BM< A N. S1. t2-SBÍ_í«. da íua Senhor dos
Passos). ú) J

CHAPÉOS
Ultimo? modelos om seda, velltido,

tafetá, a 10$. 15$, 20$ e 2S$ooo. Tinge-
sc, reforma-sc palhas, iiiiiiitris, aigrettes.Mnie. Bos, rua da Carioca 11. 10.
A.ccéita-se alumnas pnra chapéos.
_.__.__  (.1 3601)

Fabrica tio tecidos de malha
Vende-sc uma para a fabricação de

100 dúzias <lc camisas de meia por dia,
trabalha com fio nacional, preço de
oceasião, podendo o pagamento ser em
prestações. Trata-sc á rua 7 de Selem-
l_y ¦'• *"¦-'• ÍMj.iH)

PENSÃO
_ Compra-se tuna "chie" para família.

Cartas nesta redacção a (acques Ur-
sente. ' (M3S04)

VENDEDORA
Precisa-se dc uma para vender rm

casas particulares artigos finos, pro-
prios para senhora, Dá-se boa commis-
são e exige-se fiança. Para informações
com o sr. Joaquim Silva. 06, rua Sete
dc Setembro, das 10 ris 12 horas.

M 3212

PENSÃO RIO BRANCO
Alügam-se a famílias distinetas c a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
sentos. a preços razoáveis. Cozinha de
IJJ ordem, Kua Fialho 11. rro (Palacete
Finl.io, Cnlíete-Gloria.i. TelepUonr Cen-
trai 3732. .I.410)

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
dc ouro

Infallivcl nas empigens. darthros,
saru.is, lepra. comicIiGes, ulceras, ecr.e-
mas paiuios. feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rna dos An-
dradas n. 45 a Serc de Setembro. Si,

4110 J

4822

CAVALLOS
Vendem-se dois; rua do Aqueducto

. 307. Vista Alegre. Telephone, 2007— ¦"'• J. 32«6.

AMA SECCA
Precisa-se de uma. para creanç» «lodois anuos, que seja bnstanle carinhosae saiba concertar roupas. Exige-se re-ferencias >le bom comportamento c deserviços. Largo do Machado, ó

J. 3-8t.

CURSO SUPERIOR
"Professor «la Faculdade dc Pharma'

cia e Odontologia. Arnobio Monteiro,
lecciona anatomia descriptiva, histolo-
gja e iPhj-siologia; raa Uniguavana,
131. R. 3Í97.

CHA'
Alfândega, 110

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o Rr*'go a corysa e o rhctt-

matismo das gall.nhas c ile outras es-
pecies de aves, são combatidos com se-
gurança pcio Corysol.

Com o uso deste preparado as ealli-
nhas engordam e a postura attginenta.

Em todas as drogarias e pharmacias
c a rua Uruguayana 66. A 2740

LEILÃO DE PENHORES
ESI 20 DK MAIO

JOSE' CAHEN
UUA SILVA JARDIM X. 7
Tendo do fazer leilão eni '20 «lo

coi-renle. <le todos os jieiiliores
vencidos, pi-cvlno aos srs. niiitiin-
rios nue ns suns cautelas iioilem
sei* reformados nté ii hora do
leilão. (J 3SS0)

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

De_i'.,z todos os malefícios. Garante os
seus trabalhos. Consulta, das o da m.
ás ,S da noite. Rua do General Câmara
n. 17S, sobr., entre o largo do Canim
e A. Passos. (M3211

CURA Dü TU BERCULOSE
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos méthodos de tratamento

medico c cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 3 ás u da
orunhã, Rua Uruguaran» a. 41.

B -l.-So

Oa Banana
O Mai««iI_i«Bo • Steple* *MGeH»W

Nunca FaUia em Remover Qualquer
CftHo Com t\ rntctot TftcHttraa-C-f

So tendes soffrido ha annos, caifl
um callo por cima, de outro, pro»
curando acahal-oa por mel* de un«
meu tos «ue irritam a petla» it '

AVISOS MARÍTIMOS ; \lfÍ* ¦ ¦ "*"¦ ¦¦**" •¦«*"' «ii 11 im',i>;

I LLOYD BRASILEIRO I

» _r _B _____!* 
*i 

1

"Vem iemmm. Sem, ejr« «9MM «a» tuU •
mu»_-»Hiaaate YMm remo»

-iOO-Wl"
cintas que pegara tias meias, oS
ataduras e emplastros que faíem
um embrulho dos pés, usando na-
valhas • tesouras, então experi-
mental "Gets-It" apenas uma ves
e veieis como o callo descascara,"como uma casca de banano." H'
stmplcmente maravillrnso. "Gets-
It" 6 o novo meio paru. remover
callos sam dOr, 6 applicado em dois
segundos, nunca dóõ nem Irrita a
pctle. Nada para fazer prossilo
sobre O callo. Nunca fallia. "Gets-
It" é a maior cura para callos con-
heclda. Milhões de frascos do
"Gets-It" afio vendidos annualmente.
Abandono os velhos remédios o pelo
menos uma v«a experimento "Gets-
It." Para callos, verrugas 6 cal-
losldnâcs. «¦_«_.Fabricado por B. Laivrcnce & co.,
Chlcapro. Illinois, U. S. A. A' venda
em toaaa ae drogarias 0 phar-.
macias, ,

GRANADO & G. — Rio de, Janeiro

BICYCLETA
Compra-se uma para rapaz. Trata-se

n,i Avenida 'Rio Branco n. 94. com o
sr. losé. ate ás 2 horas. (J3?43

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha de
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar
macia Raspail, empregado com sueces-
so nas empigens, comichões, frieiras,
darthros, acne, pannos, aspereza e
irritação da cutis, rugas, suores fétido»
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45'. 1° de Março 10, As-
sembléa ...;, Sete de Setembro 81 ç 90.
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides Lobo 229, telephone uu-
incrç i. .00, Villa.

Excellente emprego de capital
.40 :ooo?ooo

Vende-se, livre c desembaraçado; ne-
gocro ilsrecto com o proprietario.magni-fica propriedade cm forma de villa, com
mais de 40 casas novas, com todos os
requisitos dc hygiene, ruas calçadas a
parallelopipciU-s, illuminaçfip clcctrica e
boa casa apalacetada, em centro de jar-
dim e pomar, rendendo, com a crise,
30 :ooo$oc-o annuaes, (podendo, _ breve,
render muilo mais; «piem estiver em
condições de farrer negocio queira di-
rigir carta, para ser .procurado, ao sr.
... !,., rua Uruguayana 11. 13, ouri-
ves. S. 2214.

MM*.**. VIEÍTASf
CARTOMANTE eslratieeira, vencedora¦yu i° louar no graade concurso de c;:r-

loTiijncm ('0 aprecia.Ia Fciimnario "O Sub-
urbaíKJ*', trabalha cora perfciçSò iu seien-
da da oceultismo, dis o presente o preiliz
o futttro; desvenda tnmirjucr niystevm da
vida, concerta qualquer dirtlcvildade C". /'.*.
rocios, fa2 reinar ti p:.z no lar dns faní,
lúis, une 03 desunido.".. Possua rt? verda-
deiras pedras do Sival, vindas directamente
de .terusalán. Poderoso talisman conhecido
até lioje.

líua da Carioca Cs, 20 ondar, entrada
pelo beceo da Carioca 23 c rua da Carioca
6p, casa tle lütcri:is. Domingos c dias fe-
ria-dos ate às 4 horas da tarde.

(-98;) j

PRAÇA DAS MARINHAS
eNima ouvidor

LINHA DO NORTE
O. PAQUETE.

Sairá 24 do corrente, ás 12 ho-
ras, para Victoria, Bahia, Ma-
ceio, Recife, Cabcdcllo, Natal,
Ceará, Maranhão, Pará, Santa-
rem. Óbidos.' Itacoatiara e Ma-
náos.

LINHA AMERICANA
¦ O PAQUETE

l\" 1 "

Sairá 110 dia 23 do corrente, ás
14 horas, para Nova York, esca-
laudo ua Bahia, Recife, Pará «
San Juan.

li ROSÁRIO

LINHA DO SUL
O PAQUETE

Sairá sexta-feira, 26 do cot-,
rente, para Santos, Paranaguá. ' ¦

Antonina, São. Francisco, Itaja I
hy, Florianópolis, Rio Grande, te,*£.
Montcvidéo.

LINHA DE SERGIPE
C PAQUETE

JâVJ-RY
Sairá quinta-feira, 23 do cor-

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellás, P;.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Recife.

\

¦'

ACTOS FÚNEBRES
Engenheiro Miguel de

1 Teive Argotlo

ÍJoviana 

Crissiuma de Teive( e
Argollo, Quod-vul-Deus de Tei-
ve e Argollo, Joviana de Teive
e Argollo (ausentes), Antônio
Moniü Sodré de Aragão e sc-

.nhora Maria de Argollo Moniz, Mar-
garida Belford e filhos, Leonor de Ar-
gollo Watclay c filhos, Ernesto Cris-
silima c filhos, Augusto Merci e senho-
ra, Raul de Carvalho e senhora, Wol-
fanga iParanhos e fdlios, Alderano
Crissiuma c senhora, Hildebrando Cris-
siuma, major Braz Marcondes dc To-
ledo e senhora, Garcia Pires e filhas,
marechal Argollo c senhora, Antônio
Pires de Albuquerque e senhora, João
Bulcão Vianna e senhora, capitão Pi-
res «le Albuquerque, Joaquim 1'ircs e
senhora, Garcia Pires e senhora, _ Ma-
noel Pires e senhora, Ernesto Crissiu-
ma de Figueiredo e senhora agradecem
muito dc coração a todos que pessoal-
mente, por telegramnias e cartas lhes
«têm trazido o conforto das suas con-
dpleticias pelo fallecimento do seu que-
rido esposo, 'pae, sogro, genro, irmão,
cunhado c tio, o engenheiro MIGUEL
Dli TEIVE E ARGOLI.O, e convidam
os parentes e amigos para assistir á
missa de setimo diii que em stiffragio
de sua alma mandam celebrar na egre-
ja «tc S. Francisco de Paula, na pro-
xima segunda-feira, 22 do corrente, ás
9 i|2 horas, por cujo cotiipareciincnto
a este aclo 'religioso se confessam pro-
fundamente gratos. (Bira.)

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS-
Parteira Anna CJ. Arloff, «le

volta dn l-iiroi.ii, trata dos corri-
nicntos, complicações tios abortos
c fnz iipparçccr a mcnstruiição,
etc. Consultas srntis, ilas Jí ús S
horas «la noite. Aeceita pnrtiu.en-
(i*s em pensão com todo confort o.
líua «la Misericórdia 57, 1" niidiii*.

(.1 a.iao)

Pilulas Purgativas e
Ânti-biüosas de Brito

Approvadas e premiadas com medâ-
lha de ouro. Curam: prisão dc ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rheumatismo, Não pro-
duzem eólicas. Preço, i$5oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Aniliadas 45; á rua Sele dc'Setembro
ns Si e go, 1° de Março 10 e Assem-
bica „4. Fabrica: Pharmacia Santos
Filva. rua Dr. Aristides Lobo n. 229.
relcj-boiie n. 1.400. Villa. 3058

IMilIlA ?
Velhos, moços e r:soiiho=. moços for-

fes e felizes só depois do uso do STK-
NOLINO, fonnula descoberta recente-
mente por utn sábio suisso; não falha
nas fraquezas getiitars, ncurasthcnias,
cansaço physico, magreza, tuberculose,
convalcscencias, anemias. \'irlro. 5S;
pelo Correio, 7Í"oo. Drogaria Granado
& Fillios. rua Uruguayatia 11. 01, Rio
de Janeiro. (R 2877)

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brllo, da Pharmacia
Raspail, approvada pela lnspcçtoria
de Hygiene.
Receitado pelos mai-; abalizados, médicos,

contra :i5 affecçües do tt:bo (rastro-intesti"
nal, principalmento contra as diarrlit-aa rc-
bel des, acompanhadas dc eólicas, dyscnte*
rias c mesenterites, diarrliíss da dentiçâo e
das convalescenças das febres grnvos c das
tiitilcsiias pulmonares, conseguindo sempre
miiravilhosas curas.

Modo de Jsar: veja-se "3 vidro.
Preço, 3?ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, rua dos Andradas, 45, i" de
Março io, 7 de Setembro 81 e 99 e As-
sembléa _4, Fabrica. Pharmacia Santos
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 229—
T-.l. 1.400, Villa. Rio de Janeiro.

MME. VAGUIMAR LANZONY
Cartomante soranambula. Vidente e

prophclica, deita cartas c lê pelas li-
nhas da mãos; note o publico que esta
somnambiila trabalha drsde 1881, nas
sciencias oecultas. possuindo diversas
mediumnidades; dá consultas todos os
dias. das 9 da manhã ás S da noite, rua
S. Carlos 11. 101.

Atienção — Mme. Vaguimar possuediversos talismans, entre os quacs o
poderoso Receptor Indiano, com o quai
se obtém tudo o que se quizer. Força
dupla. 2231

EMPRESTA-SE
dinheiro sob liypoiliecas 10 •[• ao anno.
avisos ou contas do Tlicsouro, promis-sanas, caução-ou juros de apólices, alu-
gueis de prédios, heranças e todos os
negócios comm-rciaes. Kua da Alfan-
dega. 42, sala 9. entrada reio elevador
de it á 1 e 4 ás 3 horas. J 151S

Antônio Martins
Castro

Í 

Joaquim Martins Castro c fi-
llios, Alexandre Itibeiro e fami-
lia e mais parentes do finado
ANTÔNIO MARTINS CASTRO
agradecem profundamente a to-

das as pessoas que sc dignaram acom-
panhal-o á ultima morada c «le novo
convidam a assistir íi missa de setimo
dia que por alma do .mesmo será cole-
brada no dia 22 do corrente, ás 9 11-
horas, na egreja d*e São Francisco de
Paula, e por este aoto de religião se
confessam eternamente gratos.

(R ..694)

Dr. Antônio de Olivei-
ra Rocha

.-i» ANNIVERSARIO

tlKvangclina 

Rocha convida os
seus parentes c amigos para_ as-
sistirem á missa «lo 3" annivcr-
sario do fallecimento do idolatra-
do pae DR. ANTÔNIO DE

OLIVEIRA ROCHA, ri qual seta rc-
zada 'hoje, ás 9 horas, na matriz da
Piedade. (JlM 2)

Paolo Donadio
Prospero c i)omiil_üS Dona-

«lio, Mathcus Donadio o FraheiS-
co Cosentini) participam aos pa-

J. rentes e amigos a morte do pae,
tio c cunhado PAOLO DONA-

DIO, oceorrida hontem ás 10 cij, e
aproveitam a oceasião para convidal-os
,~.o acompanhamento fúnebre, que terá
loR.ir hoje, ás 10 c 30 horas, saindo o
feretro da rua Oriente 11. 37, Santa
Thereza, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier. Por esse piedoso acto
de religião sc confessam eternamente
gratos.  (J 379-)

Jacintha Augusta da
Silva

Domingos Augusto do Oliveira
Leite, Pedro Silva, Julia P. da
Silva e Dclphina de Oliveira,
convidam as pessoas amigas para
assistir á missa do trigesimo dia

que por eterno repouso de sua inesqttc-
eivei esposa, mãe, sogra e madrinha,
fazem celebrar hoje, ás 9 horas, 110
altar de N, S. das Dores, na egreja
de S. BeneJiclo e N. S. do Rosário.
Desde já sc confessam agradecidos.

(J 39GR.

i
filho
do co
rua B,
c emite

Alberto Porto
Eslhcr de Souza Martins Por-

to, seus filhos c Angélica Por-
to convidam os demais parentes
e amigos a acompanhar o enter-
ro de seu prosado esposo, pae c
ALBERTO PORTO, hoje, 20•rente, ás 3 horas da tarde, da

arroso n. 67, Copacabana, para o
rio dc São João Baptista.

(R 3736)

Bernardino Nunes Ro-
drigues

ÍA 

viuva c filhos agradecem,
pcnliorados, ás pessoas amigas
«íue acompanharam os restos mor-
taes do finado o participam q;ie
a missa será celebrada hoje,

sabbado, 20 do corrente, ás 9 -horas, na
e.rei.i *'e «.nn^Anno í M ,c7

i
Ignez de Siqueira

Maria (Mascarenhas de Siqtici*
ra, mãe c irmãos, convidam os
parentes ft Ipessoas de amizade
para assistir á missa da finada
IGNEZ DE SIQUEIRA, pelo 6"

mez do seu ipassamento, ás 9 horas,
depois de amanhã, segunda-feira, 22 do
corrente, que será rezada na matriz do
Divino Salvador, eslação da Piedade.

11. 3600¦

Francellino Cardoso
de Vasconcellos

Í 

Falleceu hontem, ás 6 1)2 ho-
ras da manhã, o sr. FRANC1-X-
L1N0 CARDOSO DE VASCON-
CELLOS, contra-rnestre da offi-
eina de altaiatc da Intendeiicra

da Guerra. A familia convida aos pa-
rentes e amigos, para assistir ao seu
enterramento, que se realizará hoje, ás
9 horas da manhã, no cemitério de São
Francisco Xavier. Desde já agradece.

(M]8i3)

José Rodríg'ues de Al-
meida Novaes

•^ Os filhos, genros, nor,-.?, ir-
M"4 mãos, sobrinhos, netos, amigos e

I collcgas de JOSE' RODRIGUES
ém DE ALMEIDA NOVAES, 1° of-

ficial da Secretaria dc Estado da
Justiça c Negocies Interiores, convidam
a todos os parentes c amigos do finaclo,
para acompanhar os seus restos mor-
taes, hoje, ás 17 horas, para o cerni-
terio de S, Francisco Xavier, saindo
o feretro da Avenida Patllina, casa n. 6,
no Estacio dc pá. " '-(M 3815)

Mozart Cancio

ÍScus 

padrinhos Evaristo d»Moraes e senhora convidam 01
parentes c amigos do scu sem-'
pre lembrado afilhado MOZART
CANCIO para assistir á miss<ue 7 dia que, pelo descanso de «111alina mandam rezar hoje, sabbado20 do corrente, ás 8 i|r_ toras, n?'igreja dc S. Joaquim. Desde já co»içssani-se agradecidos. (R34

GeraUüna Antunes
Vasconcellos

ÍTancredo 

Ignacio de Vascon.cellos e esposa, Osoar Ignacio deVasconcellos, esposa e filhos,
Eulalia Lopes «le Almeida Tino--co agradecem ás pessoas que scdignaram assistir á missa de setimo-dia que por alma de sua sempre Iem-brada mãe, sogra, avó e irmü fizeramcelebrar, e de novo convidam para as-sistir á missa de trigesimo dia que pelamesma fazem celebrar hoje, sabbíA-,.

20 do corrente, na egreja de S. Fran--isco de Paula, ás 9 horas, confessando-- eternamente grato».  (J jjq 
-

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos e fregttszer
que se adia sempre prevenida dallores para qualquer encomnicnda decoroas de flores natnraes, á rua Gon.
çalves Dias n. 38, Telephone n. 2852 —
Centrnl.  _g„m-Etelvina Maria Be-

nites

ÍHermcnegildc 

B.r-ite»*. tLi*..-l«I'a—*••
os parentes e amigos a assistif
á missa que manda rezar pela
primeiro anniversario do falleci-
mento da sua saudosa esposa,hoje, sabbado, 30 do corrente, ís t-horas, no altar-mór da egreja de SãuFrancisco de Paula. Por esle piedosoacto se confessa agradecido. (3473 Jin_________i __¦___¦_¦ ___________

Anna NazareSuRosT
da Silva

tSimão 

Alves de Araujo, senhoj
ra e filho convidam os amigoi
para assistir á missa que, poralma de sua sogra, mãe e avó,

CTT-.,ANNA NAZAI.KTH ROSA DA
MLVA, mandam celebrar hoje, sabba-do, 20 do corrente, ás 9 horas, na ma-triz dc S. Christovão, antecipadamenteagradecendo por esse acto de caridada
™'°S:í' _______________________ "'"' •'
Accacio Ramos de Aze-

vedo
Sua familia manda celebra.

hoje, sabbado, 20 -do corrente.
as 9 horas, uma misja por su».
•alma, na egreja _ do Santíssima
SacrülllSUto da Só. Por esse acto

de religião c cariiiarfe,. desde já penho-rada agradece. (T 3579)

Maria Garcia ValladãcT

Í 

Viuva Garcia Valladão, Dolo-
rc». Adelaide c José Garcia Vai-
ladão, José de Souza Lima, Joãode Souza Lima. Theolonio de
Souza Lima, Jcsuina Martins,

Jose Garcia de Mello (ausente), Luiza
Garcia dc Ml'110 (ausente), Angus-
ta Martins, e José Custodio dc'
Andrade, profundamente agradecidos
a todas as pessoas que sc digna-iam acompanhar os restos mortaes desua querida filha, irmã, afilhada, so-1'iinliri e noiva, MARIA GARCIA VAL-
LADÃO, convidam os seus parentes o '
pessoas de sua amizade para assistir ámissa que em stiffrr.gio dc sua alma
mandam rezar hoje, sabbado, 20 d«corrente, ás 10 horas, 110 al.ar-mór daCfjrcja de S, Francisco de Paula, ante-cipando a todos os seus sinceroí, acra-decunentos. (1269 f '

Attilio Boselli
VENERAVEL IRMANDADE DO GLO-RIOSO MARTYR S. BRAZ

ÍA 

Mesa Administrativa destaIrm.ndade fai celebrar hoje;sabbado, 20 do corrente, ás 8 i|ri
horas, na egreja do Mosteiro dn
S. Bento, missa e "Libera-Mé"

r™», TB? <Jo iru**° )viz bemfeilor
ATTILIO BOSELLI. De ordem doirmão juiz convido n3o só a todos ojnossos irmãos, como a exma. familia,
parentes c amigos do finado para as-sistir a esse acto.

Secretaria da Irmandade no Mosteiro
dc S. Bento, em iS dc maio de 1916.— O secretario, A. Pemtas. (B3492

BENZOIN
Para n enrM! ._r.n*e:*.to do rosto edas mãos, rofresca a pelle irrilnd»
pela navalha. Vidro 4$°oo. Pelo Cor-
R\° fr"°' 

Pertumaria ORLANDO

PENSÃO
vende-se uma, no Cattete, por 6:500$,tendo 12 quartos, todos oecupados poifamílias e cavalheiros de trato. E' ne-
gocio urgente, por ter o proprietáriodc rctirar-sc desla capital. Para infor-mações, escrever a J. Campos, no escriptorio «leste jornal. (J. 3185)

COFRES
Novos c usados, nacionaes e estra»

geiros, dos melhores fabricantes c dtdiversos tamanhos, grande "stock" a
preços de oceasião, na rua Camerino'•• 104. (M 3-'09) M

Precisa-se de tuna menina para pfal!cante dc caixeira. No começo, pequenoordenado. Constituição 36. J 3596

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por 70$.—Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.

D iu4_*

MME NARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres. Bc-rlim e Moscow onde ad-
ouiriu <rande pratica sobre oceultismo.
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negtyios mal suecedidos,
etc. Fala inglez, ailcmão, russo e pot.ingtiez. Rua do Lavradio. 36. J 360J
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PEQUENOS ¦si ANNUNCIOS
| VEMDAS EM LEILÃO
ffi ::j; LAGES

.MOUWORÍO E ARMAZEM, RUA
DO> HOSPÍCIO N. 8s

>•»- Telephone n. 1901, Norte¦¦:•• LeilSes a realizar-se de hoje a 20 de
maio de 1916: '.

HOJE, SABBADO, ao, £ 1 hon: .
Leilão de moveis _> rua do Hosfi-

/ tío. 85, armazém. .

m
1

-IMPLORANDO A CARIDADE
V«r inUmiedio daita redicçío, ¦ppellim

¦na a wrMide publica, as seguinte*
?IUVA ANNA OO AMARAL, cega. t

kWn «tio dotnte e sem ninguém para sui
MMuhil, rtcoihid» a um quarto;

TIUTA ANOEI4A PECORARO, cem
•| anaot .de idade, completamente cega t
¦^Vl-JVÂ* AM ANCIÃ, com 68 innoi dt

. elide, úittii cega; „,
AHNA IMILIÁ ROSA, pobre Ttlhl*

•ki. tíut ,, com 70 annoi de edade;
ILVIRA DB CARVALHO, pobre, C-g»

¦ua amparo d« lamilia; _.___ _._
FRANCISCA DA CONCBIC*0 BAR*

•OI, cífa de ambo» oi olho» -aleijada;
JOAQUIM FERREIRA CHAVES, tn-

-tirado, ttm recurso»;
?IUVA LUIZA, com oito fllhoi m*

""vÍÔVA 
MARIA EUGENIA, pobrt •»••

lha ttm o menor recurso part a iua iud.
tJi.ci_c.ft;

IRNHORA ENTREVADA, da rua S*-
ator d* Míttoiinhoi, 34, doente, impou!*
illltadt dt trabalhar, tendo duta lilhat,
lindo un» tuberculoia; .-. VIUVA BOARES, (Telha, «em podti
W.-Mlhar. .

VIUVA SANTOS, com (8 anno» dt
•dtdt, fnv-t_tn.« dotntt dl moleiti» rn*

THEREZA, pobrt ctguinha sem auxi.
Uo de ninguém.

VIUVA BERNARDINA, com 78 an.
hoc

AMAS SEOGAS E DE LEITE
: A MA DE LEITE-VPrecisa-se ge uma
Ji. que tenha attestado do Instituto Mon-
corvo, rua 8 de Outubro n. 76 — Man;
gueira. (3d3 ÍO S

PRECISA-SE 
de unia ama de leite, cpie

será examinada pelo medico; quem
nSo estiver nas condições, não se apre-
•ente; avenida Mem de Sá n. 111.

PRECISA-SE 
de uma menina para ama

secca; rua General Câmara n. io<i,
¦obrado. .3615 A) S

PRECISA-SE 
de uma menina de ia a

14 annofl, para ama secca; trata-se k
tua do Ouvidor 148, loja. (3554 A) ]

PRECISA-SE 
de uma creada para ama

secca e serviços leves; na ladeira da
Glorio n. 5a. (3757 A) J

RECISA-SE de uma em« aecca para
creança e, um cozinheiro para casa

de familia, na rua do Lavradio n. 161,
•obrado. (3658 B)S

i •
COZINHEIROS E COZINHEIRAS
fr-.'— ... ...i

I A LUGA-SE unia .perfeita cozinheira, ou
_i__.!avad-ira, i dc cor, bem asseada e dor-

me fora; na rua Senador Furtado a. 13,
A de toda a confiança. (355' L) J

1 A LUGAM-SE boas cozinheiras e moci-
-CXnhas da roça. honestas e fieis. Fe-
didos a Agenor Portugal, sa estação de-Vassouras. (Enviem sellos). (3401C) M

Rio-J-tiyi.JBREê-.'õA-SE .«_¦ jire* cozinheira e lava-
X deiro, que durma em casa, na rua
94 de Maio n. 315 — -Estação de Ria-
chuelo. (3.85 B) R

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira, &

rua General Canabarro n. 303 A —
Engenho Velho. (3510 B) R

Im
PRECISA-SE 

de uraa cozinheira, uma
lavadeira e uma ama secca, em cau

de familia, moradora na ilha de Paquetá;
trtta.se na ma 24 de Maio 19. (3532 B)R

PRECISA-SE 
de uma perita cozinheira

portugueza, de forno e fogão; que
taiba fazer massas, doces, gelados e sor-
vete* e que tenha pratica de todo o ser.
viço de cozinha. Trota-se eom o tr.
Cunha, i rua Sete de Setembro n. 171
•obrado. (3321 B) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de for-

no e fogão, para caso dc familia e
Íue 

durma em casa; na rua Alice n. 64,
.aranjeirna ou rua 7 de Setembro n. 171.

Çaga-se bom ordenado. (3346 B) J

PRECISA-SE 
do uma cozinheiro; na

rua Jocke-r Club 193. (3342 B) B

I ¦ 7
1 AO LEVANTAR. . . TOMAE I

UM PEQUENO CAI.1X DSf

Guaranesia ¦
;¦lll.lllal_D.KKÇ^.¦'^:^J!í!.:;_í.:;l;__^'Kf'!¦li;¦i_i

CR» F. CREADAS
PRECISA-SE 

de uma creada para todo
serviço dc pequena familia; rua do

Mattoso n. 163. (3156 S> K

PRECISA-SE 
de uma creada para co-

peira e ornimadcira; tia ladeira do
Bussell n. 41. (3399 C) M

» d-

PRECISA-SE 
de uma creada pnra cozi-

nhar e lav_r para pequena familia c
ue durma no aluguel; rua Pinto Gue-

n, 110 — Muda da Tijuca. (3107 B) J

PRECISA-SE 
de uma creada para todo

serviço em cafa de pequena familia,
que saiba cozinhar: travessa Muratori

¦n. 35. (3U5 »> S

PRECTSA-SE 
de uni menino dc 12 a

14 annos, para serviços domésticos,
á rua Miguel dc Paiva 27. (3795 C)M

PRECISA-SE 
dc uma pequena para ser-

•víços leves, até 14 a 16 íinno-s, rua
-Porto Alegre n, 51 — Engenho Novo.

(3778 C) S
--

EMPREGOS DIVERSOS
COSTUREIRA, 

oíferece-íe para casa de
família; ruu Hilário Gouvêa n. 85 —

Copacabana. (3532 S) R

COSTUREIRA 
— Precisa-se de uma

que tenha bastante pratica; Av. Rio
Branco n. 137, 40 andar, eala 2, eleva-
dor. (3305 S) R

Uv-
PRECISA-SK 

de uma empregada que
lave e engomme bem, faça mais ai-

*uns serviços e que dc boas referencias;
rua Bambina n. 1-7—Hotaíogo, (3541 C)

PRFXISA-SE 
dc uma senhora de edíi-

dc ou menina de 10 o 12 annos; na
rua da 1'az n. 48, casa 2 — Kio Com-
prldo. (3477 O J

«fltP

I.

1_)RECISA'SE 
de umn costureira que

trabalhe bem em saias e coriiiulu-*;
rua Pedro Américo Sj. (31.1t D; S

PUECISA-SE 
do um cnnfeite.ro paracasa particular, para pe.nicno servi-

viço. Trata.íc ua tua Teixeira Pinto n.
70 — Encantado. (_1J47 D) j

PRECISA-SE 
dc um rapaz para vender

pouca quitanda c outro para vender
balas; II. Piauhy 35 __ To;l«.s 05 San-
to». (.1..6Õ li) .1

PRECISA-SE 
dc dois servente- «lc pc-dretrot; prefru-nií-e portusueze-í. Va-

§a-se 
2$..oo e trata-se á nn Amélia 54.. Christovão, para trabalhar hoje.
'JGI^D' S

PRECISA-SE 
do uma menina ate 15

annos, para casa de pequena lamilia';
ma do Cattete uo, sobrado. (3G55 C) R

PRECISA-SE 
de uma empreitada paraum casal; rua do Senado n. 85.

13427 
(*') M

PRECISA-SE 
de uma boa corpinheira e

boa Caieira; ma S. Clemente n. 114,
«obrado. <3-'=o 11) J

*>. TJRECISA-SE «le uma servente para um
X casal sem filhos, e de uma arrumadei-
n, ü rua «lo Rezende n. 198. (j.1.15 U) J

PRECISA-SE 
de umn copeira e arru-

madciia, casa de pequena familia; na
ru» Christovão Colombo n. 68 _ Cat-
«fc. 0'-i D) J

T.HÊC1SA-SE de uma mocinha para r.ju
X dar nos «erviços de casa; travessa
íonseca Lima n. 10, Mangue. (3410 C) S

PRECISA-SE 
de engraxates para tra-balbar por Gua própria conta; rua do

Cattete n. 236, das 8 ás- 4.; (3805 D) J

QUEM 
precisar de uma senhora séria,fiel, sem compromissos, para damade companhia a ura casal cem fillios, fa-zendo serviços leves, não faz questSo de

grande ordenado, quer ser tratada como
da familia, preferindo em Todos 09 San-
tos ou Meyer; quem precisar «Hrija-se á
rua Clarimundo de Mello n. 246 '— Pie-dade. (3686 D) J

PRECISA-SE 
d eum jardineiro, . moco

e muito trabalhador; á rua do Bis-
po n. 78. (3848 D) M

PRECISA-SE 
de um margeador paramachina de pautar, com pratica; Ou-

vidor 73. (3716 D) R

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A-.UGA-S-0 o segundo andar da rua
.T__.Urug_aj.ina n. -33. Informações na

Casa Clark, em baixo. (E)

AHvUGA-SE 
o esplendido segundo andar

com elevador, no centro commercial.
Informações na Casa Clark. Rua do Ouvi-
dor. ios. CE)

ALUGA-SE 
o armazém da ru» General

Câmara n. 308. Trata-se na rua do
Rosário n, 102, 1° andar. - (3506 E) R

ALUGA-SE 
um quarto em casa de fa-

milia respeitável; ua rua ds Quitanda
n. £6. 3° andar. (3651 E) S

ALUGA-SE uma magnífica.«ala para es-
_t_-.criptorio ou officina, no 1° andar do
predio novo do largo dc S. «Francisco de
Paula o. 44. (3082 E) J

ALUGAM-SE 
em easa de familia, bons

quartos para moços solteiros; .para ver
e tratar na Marechal '1'loriano n. 44.

 (3409 E) J

AI.UGA-SE 
uma grande sala com qua-

tro jancllas de frente; na rua da Ca-
rioca n. 28, 2 •> andar. (3320 E) J

ALUGA-SE 
o 1° andar da praça Tiraden-

tes n. 68, pintado e forrado de novo,
chave -na loja. ' (3322. E) J

AILUGA-SE quarto de frente, mobilado,
por 50$, interior, 35$, casa dc familia.

Praça Mauá n. 67, a' andar. (3319 15) J

AILUGA-SE 
uraa sala de frente, em essa

de familia. a um moço do commercio;
para tratar aa rua do Lavradio o. 182,
sobrado. (3521 L) R

ALUGA-SE, 
<m boas condições, o predio

da rua do iLavradio n. 157, constando
de loja e 1° e 2° andares, de construcção
moderna e sendo a loja um bellissimo e am-
pio armazem; se o pretendente preferir
•póde-se tambem traspassar o contrato de
arrendamento. Para tratar na rua da Al.
fandega n. 105, com Gonçalves, Pinto &
Comp. (35oi E) J

A ILUGA-SE a casal «em filhos ou pes.
-ÍVsoas sérias, um bom commodo com ja.
nelia. di-se pensão; na rua,Silva Manoel
11. 34. NSo tem outro inquilino.

(3321 E) J

AOS DOENTES
OURA radical da sonorrhéa chro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos,seiiidôr;e»rante-seo tratamen*
to. Impotência, cancro s.vphlUtlco,
darthros, eezemas, feridas, ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaceina de
VVright—estreitamento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultai diárias das í ás is « das s is
10 da noite.— At. Mem de Si 115.

ALUGA-SE 
o predio novo n. ti da la-

deira do Oastro, junto ao Hiaclmelo,
com dois quartos, duas salas, dependências,
e luz eleetrica. Chaves uo o-B; trata-se
na rua Gonçalves Dias a. 53. das 3 ás 5-

(3326 E) J

ALUGA-SE grande parte de um sobrado,
independente, com 14 jancllas para a

rua, próprio para negocio. Uruguayana. 22.
(31*1 M J

ALUGA-SE 
a casa da rua de Sant'Ann»

11. 187, com quatro quartos e porão
liabitavel. (35Í8E)J
A IjUGAM-SE duas sala_ de fren-

*í**e, com 6 jancllas o sacadas,
em casn de duas pessoas, com luz
eleetrica: na rua S. Pedro 1S5M
esquina da UruEuayana(S3134)E

PRECISA-SE 
de nma menina para pra-

ticaute de caixeira. No começo pe-
oueno ordenado. Constituição n. 36.

(31S1) D) J

PRECISA-SE 
de uma creada p-ira ar.

rumar casa, copeirar c eogominiir,
dormindo no .ilugucl; ordenado .;'>. na

-'fuá do Caitcte n. 92, casa 16. (.l.i. H) J

RKC1SASE de um menino de 1. a
5 annns, que saiba ler _ e escrever,P

,_. servente; trata-se daa .4 ás 5 •!I'--;r:
; Cattete joa. F.iarni3cu. ()739 u) i

ALUGA-SE 
unia boa sala de frente, com

mobilia, para um senhor distineto ou¦para um escriptorio; na avenida Passos
n. 44, cm frente ao Thesouro Nacional.

ALUC.A-SE 
em casa de familia, com

peniüò, um grande quarto, claro e are-
jndo, htm mobilado; aa rua do Hosario
ji. 157, a" andar. (33Í0 E) I

A LUGA-SE sobrado noTO. com: 9
•^quartos, 2 «alas. banheiro,
W. O., copa, dispensa e bom ter-
raco com tanque; na rua dos,Ar*
cos n. 3: aa chares estão na loja.

(8 987) B

ALUGA-SE 
uma loja para negocio, na

rua de Sant'Anna n. 40; trata-ee o»
Casa Fortuna. Praça Onze de Junho.

ÍSVJ-..*)_.'J

ALUGA-SE 
em casa de familia, uma.sa-

la de frente, a casal sem filhos, ou a
pessoas de respeito, mobilada. ou n5o. com
pensão. Rua Uruguayana n. 202. i* :an-
daf. .34<_'*_*>

ALUGAM-SE lalsi e quartos, com ouAsem mobilia, a cavalheiros de muitoraspeito. em ponto muito saudável, com
bella vista para o mar; na praia da Lapa
n. So. (3442 F) M

ALUGA-SE 
uma bonita casa na rua Au-rea n. .115, Santa Thereza, á nova,oont « arejados commodos, banheira' cs*maltada, gaz electricidade jardim quintal,e quasi na esquina da rua Aqueducto, on-dc cstSo às. chaves; 117, casa do exmo.sr. dr. Octnvio Severo: trata-se no Flu-nunense Botei, praça da Republica 207. Sa-la 201, ou Lula de Camões n. 14, arina-«em.  (34-I5E)

_t-_LUGA-SE o predio da rua Matto^Cros-
.Aso n. 3. morro da Conceição, para fa-
milia; para ver das 10 horas ás 12 «para
tratar na rua Senhor dos Passos n". &.

(3095 E) I

ALUGA-SE o magnifico 1° andar da pra-
ça Tiradentes n. .2, com grande terraço,

esplendida vista, tendo gaz e electricidade;
trata-se na joalheria. (3420 E) M

ALUGAM-SE 
dois magnificos aposentos,

com luz eleetrica, banho .-quente e frio,
em casa de familia; «ia rua do Rezende
o. 103. (3057 E) J

A LUGAM-SE o 1» e a» andares do pre-XVlio da rua do Theatro n. 9. (3304!.)-.

SABÃO
Rua da Alfândega, 110
ALUGA-SE 

confortável sala de frente
com entrada independente, a casal sem

filhos on a cavalheiros; na avenida Henri-
que Valladares n. 21, sobrado. (3320E) R

A LUGA-SE o 1° andar da rua
¦*c**iei.cral Onmara n. SS, para es*
crlptorios ou moradia do família.
Trata-se & rua Ouvidor 90 e 92.

(3 3056) E

ALUGA-SE 
a boa casa da rua dos In-

validos n .178, com todos os melhora-
mentos modernos; trata-se na rua da As-
sembléa n. 16, loja. T. J5°-* C. (3"3E)J

V. Exc. só terá vantagens em
yerificar os artigos e os

preços actuaes

«*A BRAZILEIRA
_K .Va*»-» •MmWmm*

Artigos modernos, confecções e tecidos para inverno,
roupa branca para homens, senhoras e creanças; cos-
tumes para meninos; colchas, cobertores; colletes; meias;
bellissima variedade de rendas e bordados, etc:
POR PREÇOS JA' BARATISSIMOS E AINDA COM O
DESCONTO OE 10 o[0 emquanto durar a reconstrucção
dos novos armazéns.
DESCONTODE30a50olo
em grandes lotes de manteaux, capas para senhoras, cos-
tumes tailleur, saias de casimira e muitos outros artigos.

Elegantes costumes tailleur de 60$ e 70$ por
Manteaux de casimira ingleza de 70$ e 80$ por
Manteaux finos, forro de seda para theatro

ou passeio, de 180$ e 200$ a 90$ 
Capas de tulle, forro de seda a 50$ e 60$ por
Camisas de dia para senhora, boa qualidade

al$4O0e. 
Camisas de dormir com bordados —reclame a
Camisas de dormir, artigo fino de 14$ e 15J a
Costumes de brim para meninos desde. ...

_H__O^IH_HI^B-aM-tU___li-t->HHH_H__nBaaH_HHÍ

Tado barato. Tudo a preços reduzidos
Ur jo de S Francisco

49S500
39$500

100$000
15$000

2$b00
3$600
9$800
3$í>00

n.42

A IiUGA-SE uma boa casa ua tra*¦""veesa Muratori n. 49, com èx-
ccellentes accomimodações para fa*
cellentes accommodações pnra fa*
se aberta das 8 ás 5 da tarde.

(S 3132) F
-t-w -¦¦¦' ¦ —-¦ .

A XUGAM-SE -alas de frente e quartosXi-mobilados ou nio, com ou sem pensão;rüa faylor -)7._ (3625 F) R

ALUGAM-SE. 
o paviraen'o térreo por120$, e o sobrado por 150$. do predioda rua Moraes e Valle n. 27; trata-se na

rua da Carioca n. 38, loja; está aborto das
8 ás 10 horas da manhã. (3488 I") R

ALUGA-SE, 
em casa de familia franceza,

um quarto mobilado, pòr 4 .$; rua da
-55» sr, (3586 v) j

ALUGA-SE 
um commodo. com entrada

independente, luz eleetrica, em casa dc
família; na avenida Mem de Si 96,

(3839 F) R

ALUGA-SE 
um bom nuarto dc frente,

independente coti-plcU-mente, a rapazes
decentes, em casa de familia de todo respei-
to; rua Taylor 5. Lapa. (3676 F) B

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Augusta

25 (Santa Thereza), com ç quartos, sa-
Lu. cozinha, banheiro, quintal e jardim; as
eliaves no barracão, ao .tido, c trata-so na
rua Sachet n. ia. cobrado. (3561 F) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Marangua-

pe n. ia; a chave na loja; trata-se á
rua Áurea 88, Santa Thereza. (3751 F)J

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUCA4SE 
pequena caso. _ rua Soro-

caba 31; 70$; trata-se á rua N. S. de
Copacabana 508. (3288 G) R

ALUGA-SE 
uma um, com 4 quartos, para

familia dc tratamento, entre Senador
Vergueiro e avenida da Ligação; trata-se na
rua Senador Vergueiro a 19. (1077 G)R

ALUGA-SE 
o primeiro andar do pre-

dio da rua do Cattete n. gr. Trata-se
na loja (pharmacia). (2928 G) fi

ALUGA-SE 
uma confortável casa, no lar-

go do Boticário n. 32, Águas Férreas,
com grande chácara e jardim, com gaz e

llectricidade, aguu nascente. Pôde ser vis-
ta em qualquer hora; para tratar na rua
Primeiro de Março n. 86, i°, ou Senador
Octaviano 260. (2933 G) S

ALUGA-SE 
uma casa á rua Humaytá nu-

moro 203, qualquer informações, tclepho.
ne sul 1014. (29-18 G) J

ALUGA-SE 
a casa n. ij. da rua D. Ma-

ria Amélia, 84, um armazém, 150$ trata-
ie no n| 9, Casa VII. Villa Yolanda.

(2919 G) R

A LUGA-SE 4 rua General Severiano nu-
X_Lni-T0 100. boas essas, 2 ouartos, duas sa*
Ias. electricidade, etc, a 90!! informa-se na
mesma rua 108. (2920 G) R

ALUGAM-SE 
salas para cavalheiros dis-

tinstos; na rua do Cattete n. 98, so-
brado. (a?ÍJ G) S

ALUGA-SE, 
por 45$. on cai* de familia,

um quarto de frente, mobilado, gaz t
roupa de cama; rua O. Carlos I 94, Cattete.

(2027 G) J

ALUGA-SE 
uma sala. independente, sem

mobilia, com 2 sacadas de frente, a pes-
soas do commercio; rua do Cattete n. 213.

 _ (2751 G) S

A LUGAM-SE a 180$ lindas ca*
utlflas confortarei!, k rua D. Mar*
ciana 89 • a 280$ á de n. 93.

(R 1702) E
; A (LUGA-SE a casa VIII da avenida da
XXrua Farani n. 45, as chaves estão na
casa 7; trata-se na rua do Lavradio 200,
officina. (3183 G) J

ALUGA-SE 
um quarto, bonito, sem mo-

bilia, em casa de pequena familia, a sc-
nbor ou moço dc tratamento; rua Corrêa
Dutra 172. (3294 G) B

A LU L.A-SE confortável casa, para fa-
_-\milia de tratamento; rua Sorocaba 33,
Botafogo; 260$; as chaves no armarem,;de-
fronte; trata-se á rua N. S. de Copacaba-
na 508. (3289 G) R

A LUCA-SE o confortável predio da T.ua
_(_LPaysaudu' n. 196; as chaves no arma-
zcm. Trata-se na rua do Ouvidor 182, com
MaBnlhãcs. (3396 G) M

ALUGA-SE 
uma linda sala de frente,

completamente independente e com pen-
são, a um casal ou dois senhores de tra*
tameuto; na avenida Central n. 23. 2"
ondar. (3639 E) b

AI.UGA-SE 
uma boa casa, da, avenida

Caruso, á rua liarão de S. Fcli.-i^ 97\
trata-sc na mesma rua 95. (3649 E) S

AlLUGAM-SE, 
para pequenas famílias,

os dois pavimentou superiores da rua
1). Manoel n. 55. Estão aberto' do meio-
dia ás 5 lioras. (3<MJ E)

ALUGA-SE um consultório montado,
-AkoiJ Iclectricid-ilc, |lof 50$; na rua
Sete de Setembro n. 96, com o Antônio.

(3343 E) J

ALUGA-SE 
o excellente predio de tre.

pavimentos da rtia Evaristo da Veiga
n, 47, liygienico e reformado. Para ver
das 12 horas ás 4 da tarde e tratar no
rua do Cattete n. 3.18. (3067 E) )

AiLUGA-Sli um bom quarto, em casa de
familia; na rua Marechal 'Fioriano 89.

(3463 E) M

ALUGA-SE 
o i° ondar do largo dc São

1'raneisco de Paula n. 25, por cima
dn Perfumaria Nunes. (3°$° E) J

ALUGAM-SE 
unia laia de frente e um

quarto, a pessoas decentes; na rua Sc-
nbor dos Passos n. 20, 1» andar.

(3391 E) ]

ALUGA-SE 
um segundo pavimento, ten-

do bom terraço, agua e gaz; na praça
Gonçalves Dias n. 5. sobrado. (308-.È) J

A LUGA-SK um sobrado, acabado de pintar
-fYe ffl.rr.ir, com 3 quartos, 2 salas, bom
terraço; predio novo; na rua General
Cr.ldweí- n. 324: dá frente oara a avenida
Mem de Sá; triU-se n.i bi.i. (4.117 E) M

A 'LUGAM-SE bons quartos a 20$, 25$
£\e 30%, com luz eleetrica; na rua H-irão
dc S. Felix -01. (3461 E) M

ALUGA-SE o and.ir térreo da _ rua Ge-
i"\.neral Cornara n. 35,1. com cinco apo-
sentos. cozinha e quintal; trata-se na rua
da Constituição n. 56, com o sr. Santos.

(33:9 E) J

A IiTJGAM-SB commoilo-i tnoliiln*
•^""•'dos, com roupa tle cama 1; iien-
são, a cavalheiros distinetos, ousa
ile todo respeito; rna Costa Uns-
tos 29. Próximo ú run 1-incliuclo.
liondes S.*-Pi-uiiciseo. Chile. 1'i'HCHS
11 o 15. Xcl. C. 1618. (M3«28)l_l
ALUGA-SE um escriotorio; rua Sete de

XVSctcmbro 29; trata-so no armazém.
(3608 E) J

A LUCA-SE eni casa dc pequeno familia,
X.Vnni bonito quarto, independente, a mo-
ço do commercio; na avenida Mem de Si
n. 331( sobrado, esquina Frei Caneca.

(3762 E) J

ALUGA-SE o sobrado da. rua Visconde
:ln Rio Branco n. ;. (3767 lí) J

,i LUGA-SE barato, o t)c!'n sobrado da
^Xrua da Harmonia n. 95, com duas Hi-
Ias. quatro quarto-;, cozinlia, .(Traço, \Y\
C, chuveiro, tanque, luz eleetrica. Tra-
ta-se na loja. (2731 E) B

A LUGA-SE o sobrado novo da rua de
-Í"VS. Pedro n. 192, com salas de visitas
e dc jantar, tres quartos, saleta, cozinha,
quarto dc banho, dois pequenos terraços e
ítaz. trata-se na rua Primeiro dc Março
n. ,17 do. meio-dia ás 4 horas. No predio
acha-se uma pessoa para mostral-o das o
horas ás 3 da tarde. \2730 K) Ti

ALUGA-SE por 1*0$ mensaes o bom ar*
xVrnazc.n da rua Vasco da Gama n. 179.
todo pintado de novo, c:n ponto importai!*
tc para varejo. Tara ver e tratar dirigir-
sc á rua Sachet n. u, sol.rado. (336-E) J

A LUGA-SE em casa de família, um quar-
xVto, com ou sem mobilia. tem todas as
ccmmndidades; r.a rua ,!c Pant;i Luzia 248,
sobrado, junto á avenida Rio Hranco.

C3.--1 H) R

ALUGA-SE 
uma sala de frente, ricamen-

tc mobilada c com todo o conforto; na
avenida Gomes Freire 152. (374°E)J
A IjUGA-SB uma boa sala de fren-

XVtc, niobilud*' com pensão, pnra
casal de tratamento, casa dc todo
respeito; rua Costa Bastos n, 29,
próximo ú rua do Hiaclmelo. liou-
des S. Francisco, Chile, Praça 11
e 15. Xel. C. 4618. (M3«28)K

A LUGAM-SE arejados aposentos dc fren-
M\.tc, mobilados, com ou sem peii-ão, a
senhores distinetos ou casaes. Pensão fa-
íniliar. Rua .Rodrigo Silva 11. 6, 2' andar
(esquina S. José). (M 38*0)

ALUGA-SE 
uma optima sala dc frente,

sem mobília, com luz e limpesa; na ave-
nida Central 103. (3817IOM

ALUGAM-SE 
a boassalaa. próprias para

escriptorio commercial ou deposito de
mercadorias, com luz eleetrica, etc; rua do
Carmo 71, canto de Ouvidor. (33*3*í E) J

ALUGA-SE 
um armazém, na rua do lios-

picio n. 235; as chaves estão no 230, c
trata-se com Carrapatoso, Sete de Sct.m-
bio 29. (3610 E) J

iiiiiiiííii;Hi!i!iii;ii«!!!!ii3iii:ii:ii3!i!i;i;ii;ar:!«ii
| A'S REFEIÇÕES... I

UM CALIX DE I
I Guaranesia %m lis
__ll!l:i!ilHi;iai.;!_l!I.Hill«líl«_<»llM!!!:il_::i;K;;iil!l

A T.UGA-SE tnn bom sobrado na rua
.-nLTreze dc Maio n. 36; trata-se no 40.

(3323 E) J

ALUGA-SE uma boa casa; 2 quartos, 2
XXsalaSt cozinha, a uin tal, etc; rua Sena-
dor Euzebio $44. fundos, (3784 E) R

A LUGA-SE o in andar da rua Luiz Gania
__tÍ.jo; as chaves no botequim, e trata-sc á
rua do Hospicio q6. armazém, (3775 E)M

A LUGA-SE, a moço do commercio, sol-
X^Ltciro, um excellente quarto, bem mobi*
lado, por 50$, cm casa de pequena familia;
na rua do Kiacluielo n. 05. (37S7 E)M

A LUGA-SE o armazem da rua da Prai-
___Ínha n, 45, com accommodações para fa-
milta; as chaves no sobrado, onde sc trata.

(381-1 
H) M

A LUGAM-SK na Avenida Central
¦fi-li. 15, sobrado, Pensão Minei-
ra, ma_-iiififas salas e quartos de
frente elegantemente mobilados c
eom pensão: nara uma pessoa de
100$ á 120S000: para duas. de
17SO$ a 250SOOO. (M 3627)K

ALUGA-SE 
um bom quarto a moço sol-

teiro, em casa de familia; na rua dos
¦Andradas 71. :». (3/5<J E) B

A LUGA-SE um quarto para dois cava-
rxiheiros de respeito, boa vivendo, banhei-
o e luz eleetrica, barato; na rua dos In*
ali dos n. 145. -u andar. (37*-*-_t E) R

A LUGA-SK, n.i avenida Passos, esquina
___.5_.da rua Ha Alfaniiejra, uma sala e f.abi-
nete. rodeados de janellas, com agua en-
canada, própria para escriptorio ou cônsul-
t.irío; a chave na pharmacia. (3048EJJ

4 UGAM-SE boas casinhas com quintal e
XXmuíta agua; rua Visconde Sapucahy nu-
mero 310. (3750 E) S

m 'T.UGA-SK um predio. na avenida da
-íirua 1'rcí Caneca n. :?: as ebaves ntí
mesma rua n. 20, preco 91$. (33.17 E)B

ALUGAM-SE 
uma boa sala de frente e

um quarto, em casa de familia; na
rua Theophilo Ottoni n. 53. 20 andar.

(3453 E) M

A LUGA-SE um pequeno sobrado; na rua
__A.iio, Inválidos li. (3457 E) M

.4 LUGAM-SE dois superiores escriptorios.
Aiim dr. 30$ e outro de 50$; na rua da
Quitanda 56. (Tem telephone). (34j_E)M

i LUGAJSE um auarto. a casal «em fi-
-t^tlhjs 011 a motos solteiros; aluguel 40Í;
rn. avenid* .*>-_.:¦ Jc Sá í*., sobrado.-- Osn E) M

A TAÍGA-SE nma lo.la no beco
•Í^Mdoa Barbeiros. Trata-se no sn-
brado. (3 3058) E

A LUGA-SE o i* andar da praça Tira--CXdcntei n. 46, completamente limpo, parafamilia ou consu^oiiii medico. lJ'5.il.)S

AI.UGA-SE o «rrande salão corrido 1°
andar na av. Kio Branco n. 129, CaféS. Paulo; trata-se no mesmo. 3760 E) M

ALUGAM-SE boas salas para escripto*XXrios, á rua da Quitanda n. 165.
(380. E) ]

A LUGA-SE o armarem da rua da Can-xldelaria n. 971 trata-se oa rua da Qui-
tanda 16... (2803 E) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Conselliel-

ro Saraiva n, ai; trata-se na rua da
Quitanda 1C5. (2804 E) J

ALUGAM-SE 
a 100$ os sobrados para

familia e o armazém novo da rua Se-
nador Pompeu n. roí; chaves na leiteria
e trata-se tiú rua Uruguayana n. 89, so-
brado. (3053 E) J

ALUGA-SE 
com 011 sem contrato o :•

andar da rua do Hospício n. 120, de*
fronte á praça Gonçalves Dias. Prcsta-sc
para officina e atelier dc costura ou cha-
peos. Trata-se no mesmo. (3364 E) B

SEBO
Alfândega, 110

ALUGA-SE 
uma bonita casa, á rua D,

Marciana n. 51 tros quartos, a salas,
1 kjz, cleclricidade, etc. (3711 G) B

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado da ave-

nida Gomes Freire n. ra_t, nor cima da
pliarmacia Gomes Freire, próprio para den-
tista, parteira, cie; oliiRuel mensal i.o$ooo.

(.16.14 Ei S

ALUGA-SE uma casa- por 50$; ia rua
4Íi.2efrriua n. 33 Meyer; informações na
rua da Carioca n. ití, sob. (aooõE) R

ALUGA-SE 
o robrado da rua Menezes

Vieira n. 20, por 100$; informações.
telephone sul 1014. (19046) J

ALUGAM-SE ternoi de casaca, sobre-
XXcasaca, smokings e clacks; na run Vis-
conde do Kio Branco n 36. Teleph. C.
-1413. (*_5ii.) J

A LUGA-SE uma boa s-.ila de frente, para-Xsennor ou senhora di"lincta ;rua Cirioca
SC 2» nud.ir. (368S3 E) B

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Injecçãe Marinho
Kua 1 úe Botoiubro, 180 j

i«iv.v™_k*rM«?_c_D_«_ni__r-wusrvj i_>.WTW-•**____.

LUPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

um lindo commodo com ousem moveis; na rua Cassiano n. 49,
___ (3656 F) S

,4 LUGA-SE um auarto. a moços solteirosXA..U casal sem filhos, por 40$: na avenidaMem tle Sa 15. (2552 "E) M

A LUGA-SE o sobrado da rua da Lapa nu-XXmero 87, por zoo$ooo com 3 quartos, 2
sa.as, cozinha, banheiro; in^ormaçSeS, tele-
phone. sul 1014. (283I FJ J

ALUGA-SE 
a casa da rua Moraes e Valle

n. 11. com 4 quartos, enlas e mais depen*
cVncias; trata-se á rua Assembléa 18; chaves•uraa ila Lapa n. 26. armazem. (30941')!

A LUGA-SE o predío assobradado da rua-CXMoraes e Valle 11. 21, Lapa. recentemen-
lc construulo. com 2 sala», 4 auartos e todas
as commodidades precisas; trata-se na rua
Ja Alfândega 14. i" andar, sala 2; as clia-
ves eslão no local. (307a F) I

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, com luz

eleetrica, limpeza, em casa muito areja-
da. por 40Í; rua Cosia Bastos 16. (3285F)--

A LUGA-SE um bom commodo, com linda-invista, não tendo outros inquilinos, com
persa., sem mobilia. a senhora, por 90$;.-ua Cassiano 66, Gloria, (35-3 F) J

ALUGA-SE 
um quarto independente,

eom duas janellas, em- casa de fami-
lia, com ou sem pensão, preço razoável.
Rua Christovão Colombo 117. Cattete.

(3403 G) M

ALUGAM-SE 
dois quartos, com ou sem

mobília, em casa de familia séria; na rua
S. Salvador n. 14, Cattete. (3373 G) J

ALUGA-SE, 
por 100$, uma^ casa nova,

com a quartos, a salas e mais dependen-
cias, luz eleetrica, etc, rua S. João Ba-
ptista 86-A. (303S G) J

ALUGAM-SE 
commodos e casinhas, muito

areiadas e por preço razoável; rua. Ge-
noral beveriano 74; trata-sc com o sr. Eliscu.

(3065 G) J

A LUGA-SK por 150$ mensaes
*í*-boa casa com duas salas, tres
auartos, cozinha, Arca, tanque,
etc; na travessa Cruz Lima 29
-Uotafogo) ; as chaves estão na

venda; trata-so na Avenida Itio
Branco 50, 1° andar. (J3_t56)G

ALUGA-SE, 
por 130$, a boa casa da rua

Assumpção n. 25, toda reformada, com
jardim na frente, luz eleetrica, tendo tres
quartos, duas salas c bom quintal; para
ver e tratar, na rua Sachet n. 12, sobrado.

(3559 O J

ALUGA.SE 
o mnftnifico predio, com 2

salas, 4 quartos e mais dependências;
beco do Kio 25, próximo ao jardim da
Gloria. (3558 G) J

ALUGA-SE, 
por 50$, um espaçoso quarto

de frente, mobilado ou não, cm casa dc
femilia socegada; rua Voluntários da% Pa-
tria 429. (2844 0) J

A LUGA-SE por 280$ mensaes
Xliuma boa casa com todo con-
forto para familia: na travessa
Cruz Lima 25 (Ilotafoito); as
cliavcs estão na venda; trata-se na
Avenida Kio Branco 50, Io andar.

(B 3358) G
A LUGA-SE. próximo aos banhos dc mar,

-ÍVconfortavcl aposento de frente, eom ou
sem pensão; na rua Silveira 'Martins, 149.

(34-Ó G) M

A LUGAM-SK a preços muito rc*
¦Aduzidos, bella sala dc frente e
quartos mobilados; um ouarto
para duas pessoas, com pensão
confortáveis, desde 3001. meu-
saes. luz eleetrica, telephone, per*
to dos banhos do mar. Praça «losé
de Alencar 14, Cattete. (.13180) G

A LUGAM-SE ou vendem-se duas casas,
XXnovas, por estrear, com dois quartos,
duas salas, cozinha e largueza; barato; rua
Mundo Novo 112, Botafogo. (3518 (.) R

ALUGAM-SE 
os dois ondares do predio

n. 132 da rl.a «lo Catte--. defronte do
palácio; as chaves estão na loja, e trata-se
n.\ rua dos Andradas n. 21, loja. (3554G).I

A LUGA-SE, perto do mar, por 40$, um
Xl-quarto. mobilado, com electricidade, em
casa dc familia trauceza; rua Corria Du-
tra 78. (3562 G) B

4 LUGA-SE, no principio da rua Tavares
XJ-Bastos, 110 Cattete, uma boa casa, com
dois quartos, duas salas, um grando porão
ll.-bi.avel, fogão a gaz e illuminada a luz
eleetrica; as chaves estão no armazem da es-
quina da rua Bento Lisboa, onde sc trata.

(3084 G) .

A LUGA-SE o predio da ma do Roso n.
-C--.62; as chaves eslão no armazem da es-
auina com a rua Ypiranpa; trata-so na rua
Marechal Fioriano n. 124. (3081 G) J

* LUGA-SE, por 260S. a casa da rua Ba-
__í\.rão dc Guaratiba 183. com boas accom-
inodações; trata-se na r,,a -da Alfandeea 12.
Peixoto \ C. (3314 G) .1

AlTjGA-SE, 
por S.-.S. a casa da rua D.

Poljxena 76-11; trata-se na rua da_ Al-
fandega 12, Peixoto a C. (33*5 G) T

ALUGA-SE 
o predío assobradado da rua

Benjamin Constant n. 45. as chaves
estão na mesma rua n. 39. Trata-se com
o sr. Vignal, na mesma rua 39- O prediotem duas salas, cinco qunrtog e mais dc-
pendências. E' todo .Iluminado a gaz e luz
eleetrica. (2010 G) R

ALUGA-SE 
o 2o andar do predío da rua

Christovão Colombo n. 58. onde se vc,
tratando-se na ma Candelária n. 53.

(.531 G) J

ílílARANESIA

'*'^______l 
____J____n^_____________K^H !_________¦_______ __E___lv

Soffreis do ESTÔMAGO, INTESTINOS e CORAÇÃO? us_.
GUARANESIA. Ura calix ao deitar, ao levantar, ás refeições, evita
muitos soffrimentos. Em todas as pharmacias e drogarias. Deposi-
tarios: CAMPOS HEITOR & C Rua Uruguayana 35 — Rio.

ALUGA-SE a casa 9 da rua Bento Lisboa
79; tem trosjjuartos, duas salas, cozinha,

pequeno jardim e quintal; as chaves no 81.
(3837 0) M

ALUGA-SE superior sobrado, na rua Vo-luntarios da Pátria ti. 271; tem 5 quar-tos, 2 salas, auintal e todas as mais accom-modações para familia; trata-sc na casa defetraceng. (3838 G)M
AliUGA-SE em Botafoeo. na rna«¦"General Severiano n. 124-A,

um predio para pequena familia,
de construcção moderna, com to*
dos os requisitos da hygiene e
confortos, como sejam: tres quar*
tos arejados, salas de visita o de
jantar, cozinha, banheiro de acua
quente e fria, luz eleetrica. W.C,
e tudo mais necessário para pes*
soas de fino tratamento; para ver
no próprio local e tratar & rua da
Alfandeea 91. sobrado. Aluguel
e taxa 1328000. (J 3565) G

ALUGA-SE a casa da rua Marquez de
S. Vicente n. 452, ponto dos bondes

da Gávea, era saluberrimo bairro, com boasaccommodações ipara regular familia. Aschaves por favor mo armazém próximo etrata-se na rua dos Ourives n. 92, com
o ar. Carvalho. (3.3H) J

Á. 
".OA-ÇF, i> predio novo da rua Almi-

rante Gonçalves 50, cm frente á avenida
Atlântica (Copacabana), com todos os re-
quisitos para pequena familia de tratamento;trata-se na praia de Botafogo 518. (2740G).)

ALUGA-SE em conta o magnifico predioda rua Novo de Fevereiro 50. om Copa-cabana, perto da praça Kcrzedello Corrêa,com 5 quartos e mais dependências moder-nas; a cbave está no aimazoni perto; tel.
1726. Sul. (3104 H) R

ALUGA-SE 
uma boa cnsa. á rua Pru*

dente de Moraes n. 01. Ipanema (Copa-cabana); o inquilino mostrará, por obsequio;
trata-se telephone n, 8i(, Sul. (3490 H) K

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

ALUGA-SE 
o andar teireo do sobrado i

rua do Propósito n. 25 (Saude); está
limpo» pintado, tem luz eleetrica e é grande;a tratar, à rua Humaytá n. 52. (3293 I)B

ALUGA-SE 
um totão, com „rande nia

0 uma alcova, em cau de familia, para
um casal; na rua Dr. Mesquita Junior n.
7 antiga travessa dal Saudades. (16371)S

ALUGA-SE por prego baratissimo, o gran-de «obrado da rua da Gamboa, 137, e o
espaçoso armazem próprio para qualquer ne-
gccio, ver no mesmo e tratar á rui são José
n. a£. (2830 I) J

ALUGA-SE o predio di rua de S. Leo-
poldo 354, Campo de Marte, com 2

grandes salas, 4 quartos, etc; trata-se no
mesmo, das 8 da manhã ás 4 da tarde.

(3498 D J

Drogaria Granado & Fillios
rrr<in_nnn_____ujiut_n_i

RUA URUGUYAHA H. 91
Sortimento grande e variado

DROGAS NOVAS
Remédios garantidos

Preços baratissimos
Balança americana sensível a i gramma para pesagem

gratuita da nossa freguezia.

ALUGA-SE 
uma caia, oor 90$. com dois

auartos, duas «lu. cozinha e porão habi-
tavel. na travessa (_t«mwo do Sul n. 42;
e aluga-se tam-«u »«i conwiodo. com dois
pavimentos, independente de tudo, por 40$,
na mesma travèna n. 40; aobe-se pela rua
Tavares Bastos. Cattete. (3603 G) J

ALUGA-SE 
uma caaa, com ouatro quar-

tos, duas solas, duas cozinhas, crande
quintal, com um commodo para creados ou
casal, com entrada independente, clcctrici-
dade, forrada e pintada de novo; â rua
Maria Angélica 38; trata-sc a rua Conde
dc Irajá 13., ou General Câmara 370.

(2721 G) R

lfEIB!iil!Bllili!IIIiilí«!i!«lill»:í8Ii!«llfiíM;'!:i*£i:il
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TOMAE 
UM CALIX £'.I

| Guaranesia J
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\ LUGA-SE por 100$ mensaes a

«fiipequenu familia de tratamento,
uma boa casa com 2 salas, 2 quar*
tos. cozinha, serviço sanitário e
pequena área; na rua Retiro da
Guanabara. (M 381.6) G

CIMENTO
Alfândega, UO

ALUGA-SE 
o armiíem da rua Gínoral

Pedra n. ao8, próprio para «tecos e
molhados, ou botequim, etc; tem iccomom.
d.ções para pequena família, com installação
electtica e gaz; trau-le no mesmo, de 1 il
a lioras da tarde, (1361 1) R

A LUGA-SE uma sala mobilada indepen-
xltlcnte, cm oasa de unia senhora só; na
rua loâo Caetano n. 213, perto do Mangue.

(3111 D J

ALUGAM-SE 
salss e quartos, todos os

commodos tem jancllas, grande quintal,tanque, banheiro e corinba; rua Affonso
Cavalcanti 174. (3281 I) R

ALUGA-SE, 
por preco barato, boa casa,

com dois quartos, duas salas c bom
quintal; na rua Cardoso Marinho, Praia
Formosa; informasse na mesma rua Cardoso
Marinho 11. 7, escriptorio. (3:71 I) J

ALUGA-SE 
uma boa casa, com 2 salas,

2 quartos, jardim, quintal banheiro, etc,
na ladeira do Faria n, 70; trata-se no 64.

(33M D B

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, a

casal sem filhos ou a tres moços sol*
teiros, em casa dc familia, completamente
independente; na travessa do Sereno g.
sobrado (Saude), próximo ao largo de
S. Francisco da Prainlia. Tem lu*. ele-
ctrica. (3670 1)

AI.UGA-SE, 
por 180$, n cnsa da rua N.

IS. dc Copacabana n. 994, com 4 quartos,
2 salas, deipensa, etc, jaidim o bom quintal;
chaves na mesma rua n. 1040 (padaria);
toi. 164, Sul, ou 943. Sul. (3746 H) J

hln_ijyB.T_li_iJii
Para vencer diffieuldades physlcas e moraes, dominar vossos inimigos,

destruir invejas e malefícios, ganhar dinheiro em negócios, ser feliz em
amizade» e gozar saúde e bem-estar, compre já um CASAL dí PEDRAS
DE CEVAR, poderoso talisman recebido da índia Oriental. — Remctto,
GRÁTIS, informações minuciosas e interessantes a quem enviar 300 réis em
sellos novos do Correio, dentro de carta. — ARISTÓTELES ITÁLIA —
RUA SENHOR DOS PASSOS, 98, SOBRADO — CAIXA POSTAL 604
— RIO. (J 2986)

ALUGAM-SE 
casas confortáveis, com 3

quartos, 2 «alas, banheiro, etc, perto do
Collegio S. Ignacio, rua S- Clemente 250.

(357-1 G) f

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua Ma-

chado dc Assis n. 15, próximo á avcniila
e banhos do Flamengo; . chave na rua do
Cattete a. 248, officina dc carpinteiro.

(3733 G) J

CONSTIPACÃO
Tome PEITOR-iL MAIUMJO
Rua Sete de Setembro 186

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

A LUGA-SE, por 100$, exc-illentc casa, á
«/Xnta Pereira Passos .18, Copacabana; in-
foiniaçües à avenida Atlântica 7C2.

(3545 H) R

ALUGA-SE, 
por 250$, a casa 1016 da

avenida Atlântica, para familia de traía-
mento; chaves ã rua N. S* 1040; tratar,
Uruguayana 77, loja de jóias, de 1 ás 1 hs.

(3-49 H)

A LUGA-SE o bom sobrado, á rua Benedi--flxto Hyppolito 184. para familia; aluguel""-Soco- (3283. I) 1!
A LUGA-SE a casa térrea, com pouco uso,¦ÍAda rua Benedicto Ilypolito n. 175; parati atar, á travessa Dias da Costa n. 10.

(3331 I) J

ALUGA-SE 
o predio d„ rua S. Leopoldo161; trata-ie na rua do Rezende 106.
(3519 D R

ALUGA-SE 
o bom nredio da rua da Gam-boa_ n. 203. fundos, com 4 quartos, 2salas, jardim e mais dependências: aluguel110$; trata-se na mesma, (3084 1) J

ALUGA-SE 
um bom escriptorio, com qua-tro lanellas de frente oara à rua ViscondeInhaúma, rua da Quitanda n. 178: trata-ser° "••-¦ (2813 1) J

A LUGA-SE .inin casa com confor*•"••Havels e hyeiciiicas acconuiioda-
çoes nara familia; na ma Dr. Pru-dente de Moraes S5, em frente ápraça ajardinada Ferreira Vianna,Ipanema, (A. 2733) H

_'?UCi.VS5 "j confortável predio da rua»-'Io Ci, S. de Copacabana n. 868.
(3555 H. J

OLD TON GIN
Alfândega, 110

CATUMBY, ESTACIO
E BIO GOMPBIDO

A LUGA-SE a casa n. 399 _a rua Itapi-.-.ini, no Rio Çomprulg; a» chavos acham-le a rua Bario de Títwpoli» a. 62, onde se
y""-  (3327 J) .1

ALUGA-SE par -pt mensaes a casa datravessa de S. Carlos n. 24; tratarcom Manoel 1-crreira dos Santos, rua Vi*-conde de Itauna 291. (3144 J) T

ALUGAM-SE 
duas boas casa», unia natravessa Marietta 3', Catumby ,as chave!co 48; outra na rua Theophilo Ottoni 20:,trata-se na rua dc S. redro, ondo estão aichaves, no n. 188. (3297 j) b

ALUGA-SE 
o sobrado do lorgo do Es-tacio de Si n. 7;, todo ou parti,servindo tambem para commodo»; trata .«»io mesmo. (3m j) ,M

A LUGA-SE uma Dequeni ca», oir»-ÍXpequena familia, logar muito saudávele muita largue»; traves-ia do Navarro 2?,antigo; informa-se na rua Itapiru 90, Tendi,

A 1_'l.'-'.-_,-S-', <.m "S" de familia. 4 ruaxx_An,tide, Lobo n. 337, magníficos eom.modo» . caiae» sem flllos. civalheiros ousenhora» de tratamento e bon» costumes; _rua è servida por reversa» linhas de bondeide cem riu e a cai», alím de ler muito lim.pa, d|spü« de um grande lerreno próprio pararecreio do» »eua moradora»; trati-se nirocima com o ir. Oliveira. j

ALUGAM-SE pequena» moradias de portaie janella» com sala, quarto e coiinha, n«rua Colina, 26. Estacio de ?i. (284) J) J

ALUGA-SE por preço módico, a cara darua da Estrella n. 59, tem seis qu;:r-tos e mais dependências, jardim e quintal;informações na rua Sachet n. 7, sobrndo.
Tele. 333 Central. (3115 J) J

ALUGAM.SE 
sala, quarto, cozinha, tan-<Wf> 'ltrina ,bom oifiiital, agua com f_r.tura; á rua Ermelinda n. 89, Catumby; alu-

gnel 40$; a chave esti na mesma. (30Sf.ni

ALUGA-SE 
boa casinha, assobradada, com2 quarto», a salas, cozinha, quintal o to.das a» commodidades, oor 101$, e ouirn,

por 91$; ns chaves i rua Dr, Carmo Netto179. açougue.  (3318 J) .1

ALUGAJSE o confortável casa da rua Dr.Campos da Pai n, 17; chaves* no n. u;
, ic.0 130$. (3607 J) j

A LUGA-SE nma casa, com 4 quartos. 2.«.salas, cozinha e mais dependências; in-íormaçoes, á rua S. Luiz n. 35. (2741 J)I

ALUGAM-SE casinhas, muito decenteo,assobradadas, pintadas e forradas de 110.vo. bondes de 100 reis. oroprias para fa-milia regular; na rua Frei Caneca 352;trata-se na avenida Salvador dc Sà ili,
(37Q-- J) K

ALUGA-SE 
o predio da rua Bario Itn-

pagtpe n. 135; as chave», por favor, na
mesma rua 138, quitanda, e trata-se na rua
Riachuelo 155. 

(3703 J) R

ALUGA-SE 
uma boa casa, para familia;

rua do Cunha 58; trata-se no 48, Ca-
¦>:mby- (3713 J) J

HAD00CK-L0B0 E TIJUCA
ALUGA-SE 

o excellente e confortável
predio para familia -do tratamento, com

cinco quartos, duas salas, copa, gala de
entrada, banheiro com commodidades mo-
dernas, e mais dependências; na rua de
Santo Henrique n. 83; trata-se no n. 85
da mesma rua. Fabrica das 'Chitas.

(334J K) J

A LUGA-SE fi confortável ensa»**ida rua H. Lobo n. 232, reccn-
temente reconstruída e com tmlns
as commodidades para familia (lo
tratamento. Trata-se na rua tio
Rosário 62. (M 3211) ,T

ALUGA-SE, 
commodo oreço, predio 837,

rua Conde Bomfim, Muda, com fl qmr«
to/, 2 salas, copa, banheiro, quente e frio
(2). Ras, electricidade, porão habitavcl e
grande quintal, (3411 K) M

ALUGAM-SE 
commodos limpos, na casa

n. 45 da rua..28 de Setembro (Muda da
Tijuca); trata-se na meima, com d. Bemvin-
da Baptista. K

ALUGAM-SE, 
em cila dt tratamento, a

bon» quarto», mobilados, com pensão, •
cmei «em filhos, senhores e rapazes dt
tratamento; rua Haddock Lobo 1.1.

(981 K) J

ALUGA-SE 
uma sala de frente cm cas»

de máximo respeito, dispondo de banhei.
ro, e electricidade, á rua Hademackcr, n. 47
Muda da Tijuca. (2888 K) K

ALUGAM-SE. 
i rua Haddock Lobo, t,i>,

bom aposentos, com ou aem pemão, «
di-se comida a domicilio; ba bon» quartos a
.0$. 37..0 K) _>

A LUGA-SE, por 360$, mensaes, a casa da
¦XXrua Dr. José Ilygino n. 267; as chave»
estão na rua Antunes dos Santos n, 50,
onde «e trata; tolephone Villa 1131.

<*934 K) S

ALUGA-SE 
a casa n. 41 da rua Gonçalves

Crespo; 3 bons quartos, 2 salas, cozinha,
b-iiihciro, tanque, luz eleetrica; aluguel 130S.

  (3531 K) fe

ALUGA-SE 
predio da rua Conde do

Bomfim 791, com 5 bons quartos; as
chaves estão no acouj-uc; trata-so no rua
Moura Brito 19. (3555 K) .1

A LUGA-SE .uma confortável casa, i rua
_iTLVisconde Figueiredo n. 44. com 4 quar-
tos, 2 salas e mais dependência»; trita-se
á rua Haddock Lobo 37; as chaves ie acham
na venda da rua Conde Bomfim, defronte
ai club. (3507 K) R

ALUGA-SE, 
por contrato, o esplendido

predio da rua Dr. Campos bailes n,
117-A, com todas as commodidades e con*
forto, para familia de tratamento; os chaves
no n. nj. (3581 K) J

A I,LJGA-S-. o sobrado novo, com 4 quar*XÍ.tos, jardim na frente e entrada ao lado,
prolongamento Mariz e Carros 523, fim da
rua Barão de Amazonas; trata-se no 514,onde calão as chaves. (3330 K) J

MIH]W!BIHI_nn_!
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HE' PROLONGAR A VIDA
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ALUGAM-SE 
03 predios da rua Bomfim

nu. 220 e 323, com salas du visitas c
jantar, tres quartos, cozinha, chuveiro, \V,
C. e quintal; as chaves, por favor, no predio
n. 224, e para tratar, li rua da Alfândega
n. 91, sobrado; aluguel 100$. (3571 K) J

ALUGA-SE, 
cm casa de familia, i ru»

Haddock f.obo ti. 417, uma sala dc
frento e dois quartos Brandes, bem mobl*
hdos; cozinha a mineira. (3549 K) R

ALUGA-SE, 
por 8oí mensae». aluguel ba-

rato, a casa á rua Barão do Pillar .6,
tende 3 quartos. 2 salas, cozinha, tanque
coberto, entrada ao lado, com port3o de
ferro; chave defronte; trata-se á rua Baríio
do Mesquita QI5. (3696 K) B

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

AI/UCAM-SE 
por Sj$ boas casas nova»,

na elegante Villa do Boulcvard Vinte
e Oito de Setembro 299. (3577L) j

ALUGA-SE 
por 71$ uma boa casa em

ponto de cem reis, ci 15 minutos da
cidade; na rua de S. Christovão 11. 623.

(3472 D B

ALUGA-SE 
o armazem com moradia, por

160$; na rua dc S. Christovão n. 515;
as chaves estão no sobrado e trata-se na
rua da Quitanda 118. (3336L) R

ALUGA-SE 
>por 140$ uma casa com tre*

quarios; na rua Senador Furtado 109:
trata-sc no 99. (,i.'37 L) J

A 
LUGA-SK bom predio assobradado, no-
vo, tendo jardim na frente, duas salas

e dois quartos espaçosos, cozinha, banheiro
c.ectricidadc, quintal, etc, por 91$; na rua
de S. Luiz Gonzaga n. 537. Chaves no
ik 557. casa I. (3130 L) S

ALUGA-SE .na rua de S. Francisco Xa-
-•CXvier n. 753, uma boa casa com sei-t
quartos e duas salas; os chaves estão na
mesma u. 6S9. (3664I.) 9

A 
LUGA-SK a casa da rua Barão de Co-
te^ipe n. i, pelo aluguel mensal de

80$. tendo duas salas, dois quartos e quin-
tal; para ¦ tralar na rua Barão de São
Francisco Filho n, 289. (3180 L) J

ALUGA-SE 
por S«.$ uraa casa com dois

quartos, duas salas, luz, etc; na rua
Conselheiro Thomaa Coelho n. jS; as cha-
ves no arn-.-.zt*m .Aldeia Campista.

(32S6 L) I.

ALUGA-SE 
o suhrado da rua do Matto.

so n. 34» novo, com toda a hygicnr,
duas entradas; trata-se no mesmo.

(332Í L) 1.

A 
LUGAM-SK quartos na rira Iiomf!-_
n. 98; tèm muita ogua . muito ter-

reno, a :of, _s$. 31$ e ..5$ogo. (27JSL) J

ALUGA-SE, 
por 90$ a casa da rua Cha.

ves raria 21-II; trata-se na rua da Al-landega li, Peixoto » C, (3316 L) )

--,_,-
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JA' CHEGARAM
os afámados pneumaticos

filmaram
Clajlon, Olánrgh & Comp.

Rua da Alfândega 110
BISCOITOS CARR
Alfândega, 110

A LUGA-SE, por 120$*, a. easa assobradada,
XVcom dois quartos, duns salas e mais
dependências, á rua Felippe Camarão H5!
as chaves estão na rua Santa IiUiza 54. Ma-
rscaliü. .' ({413 V) H

ALUGA-SK 
bonito a novo- sobrado da rua

Mariz e Harros n. 354,- grandes e sau-
dareis commodos, com QU sem mobilia.

(3229 I.) J

AI.UGA-SE 
d easa di) rya. Costa Gui-

marães n. 27 (Rktifo da America),
com porão habitavel, quatro nufirtos, salas
.le visitas e de jantar,' coiíhih.a e o mais
«llie c necessário, pai» caso .de familia.
Tem gaz e luz «lectrica em todos os com-
modos; está pintada c. forrada de novo;
11 cliave está no 11. 23. ÃUjgUjel,, ú<t$ooo.' 1(3039 I;) J

A liiltiAM-SB na AVonláa Pedro
tf Vivo 11. $1. cas» n. &» i» fnmilla
do tratamento, peloNpreço mensal
de 170*1000. DANDO-SIS 1 MEZ
3)13 BONIFICAÇÃO KM CADA
AXNO DU PEllipANENCIA, ma-;
cnifica» casas uoiji 4' flúaiftos, Im-
nheiros ãe- MU» (fujeijtp e frl*.
oiitinin installação e(cctWcn, dois
feijões, sendo uDiagaz; aots.W.Ci,
hidet. etc. 13 3234) L

A 
ILUGA-S g <í casa g. f da Villa Coo-
lho. situuifa 

' na-ruà FqhsWs. uma 57,
com duai salas, dois quartos, cozinha, quin-
tal. electflfidane ta) tpdps; op commodos,
agua cum abundância; p cií^ye esti na casa
n. 6. (3040 IA J

A MJG.VSE uma magnífica casa com duas
iAsalas. dois quartos,copa. cozinha, -fo^,
ração e luz electrica; n» ru* - Barreira Pon-
tti n. ,tr; trala-sc na mesma, Andarahy.
Prcç» 7i?cn>f>.  (23S j)

\ I.UC.AM-SI5 hoas cosas, por, 113$, com
JTX.'} onartos., 2 salas, etc. á rua Mourão
do Valle c Jíiunuzzi; as chavos ua Braia
de S. Christovão 11. ifií, e trata.se na ru»
do Hospício n. 144. J" afldar; Çl'545 'D J

; 1...''.AM-SE, por ui$: Soas cjsas, com
XVl quartos', 2 salas, etc., í rua Januzzi
c Mourão do Vallej as chavos na praia <Je
S Clirislovão. lü'; t IratlJSff na; rua it
Hospicio il 144, i° andar. (1273 L)b

A LUGA-M-9ÍÍ casas- novas, com duas sa-
-fluas, dois linns quqrtçs. quintal, lia-
niiciro e W, C. dentro dd casa, eleetri-.
cidade; entrado independente, etc.; ns rua
Jockey-Club <n. rs/, cosa 11, das 6 ás
11, menos aos dor.iiligns. 1'ivla-se na ruá
do Ouvidor n. 183» 'Kclephone 31 j7 Noi5*
tc. aai 4 ás li, com Chacon.'Aluguel,. <ii$.

(913 t) J
' 

A I.UGA-SK a casa -n. ift. da rua í'e!|?
a vtcmhr.tnça, Andarahy, terrç dais quartos,
d'.:as salas, etc. A's chaves: «So no n. ifi.
Trata-se ua. rua da Alfândega. 38. (L)

AI.UGA.SIv 
bom quarto, com janclla,' a

cavalheiro, casa de ocouena familia; Mat-
toso 20.1. bonde do 100. rs. í porta.

6ji7 L) J

ALUGA-SE 
por 132$ a casa de constru-

cção moderna, da rua1 Senador Alencar
n. 147, com tres quartos, salas, luz cie;
ctrica e varanda ao lado, As chaves estão
defronte. (33" W R

A I.UGA-SE a casa n.,'iw da rua- Costa
XXGülmarSeai próximo á o.raça- Arsentina,
bondes, de S> Jamirario, com. commodidades
pura familia regular; preço uo$; as clia-
ves estão na venda próxima, com o sr.
Brandão. (2645 L) K

A LUGAM«.SB as casas da rna
-^-1). Maria 71 (Aldeia Campista).
transversal á rua'Pereira Nunes,:
novos, com dois. (inartos, duas
salas, cozinha, banheiro c tanque
«le lavagem, todos os .commodos
illuniinados » luz electrica. As
chaves no. local. Trata-se .na rua'
Qouçidves Dius '31, próximo dn
«Idade, a poucos passos do? bon*
des de Aldeia Campista. cuja vas-
sagem em duas secções 6 do 200
rfiis. Ahuroeis 100$ e 908000. L

MACHINAS
AGRÍCOLASv

fll* * M «tMMA *fí'Â'

lill/illliliN llnl A An*

VI*' "*'.''

As ultimas novidades da estação
Criações segundo o concei-
toado Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
Formas em Velludo,

setlm,
I tateai 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
dd que a popular

fliapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setemhro

Telephone, 6* 4125
Esta casa envia portinláres

oom amostras dos sens artigos
ás resiileuclas dos ISxinos.

freguezes.
Eiu suas officinas executa qual-

quer encoiniuen.lt» do
Chapéos por figurino, con-

certos e modificações
dc fôrmas

jOlÜGAM-SE, em JacarípaRuá. á rua Can-•XXdido Uenicio 541, uonto de 100 .réis,Rraiide casa, com 7 quartos, 2 salas, cozinha,
díUISnsa, W.-C. luz electrica e lioa cha-
cara, e á rua liarão 131. oor 30$, lioa casa;•tratam-se á rua 24 dc Maio 79. (3803JOM

A.LUGAiSE um prodio, novo c moderno,'.JTJiCom 2 salas, 2 quartos, etc; tem jardim''tia'frente 
c grande quintal; rua.Condessa

Belmonte 104, li, Novo. 12?$. (,i8ioM)M

AtUCA-SI^ 
por 115$ o predio da rua

Nova America n. 18 com tres quartos,
duas sal^s. luz electrica, quintal, etc; as
chaves estão ua mesma rua n. io, onde
sé trata. 'Esta começa na rua Dona Annã
'^ery,74. (J3?i WJ

AtUGA-SE 
ou vende-se tunat grande,cha-

cara; ver e tratar cm .Merlty, com
Itómlia. __ (=483 M)_'J

AI.UGA-SHÍ 
na Villa Tliereza n. 3, En-

genho de Dentro, metade dc uma casa
;ci>m chácara, com todas as commodidades
precisas; pòr 4o$,( a familia séria; para
ver. c tratar na mesma. (3481 ¦!') }¦

ÂIiUGA-SIS 
uma casinha nova, agua em

abundância c esgoto; 113 rua. Borges 54,
>(cycr, 40$; trata-se na rua llonorio 289.

(3486 M) lt

S, PAULO —PARIZ —SANTOS
JUIZ DE FORA (MIÍÍAS)

A Í.UGA-SE a casa n. 37 da rua Per-
¦IXrcira Pontes. (3303I,) R

AJ.UGAM-SE as casas ns. 2 c 5 da rua
X^DuIce, com tres onartos. duas salas c
mais dependências; tratase na rua Pereira
fie Siqueira n. 59, padaria, onde se acham
a-4 chaves. (3335 1.

ALUCA-SE 
a casa n. 44 da rua dos

Iíandclrantes, perpendicular á Mariz e
Berros, com todos oa commodos para fami-
lia de tratamento; as chaves por favor, na
mfsma rua 11. 32. Trata-se com o pro-
ipvietario á rua das Laranjeiras n. 280.
Tfleplioiis 2279 Central. (287C I,) R

ALUGA-SE 
uma boa sala dc visitas, com

luz electrica c entrada independente, á
rtia Francisco Eugênio 196. S. Christovão.

(3í"i I.) J

MIUDEZAS

ALUGA-SE 
tini armazém com armações,

próprio para seccos e molhados; na rua
Adriano n. 2, Todos os Santos; trata-se
na 'Confeitaria Japão, estação do -Meyer.

(35=2 M) U

AzLUGA-SK 
a casa da rua Cu-pertino

n.3-A, estação de Quintino Iíocayuva»
tem cinco commodos, bonito jardim, ctyu-
V(!Íro c -pequeno quinlal; trata-se no u. 7.
Aluguel 705000. (3340 M) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala, quar-

to e cozinha, -pelo aluguel de 31$; na
rua Clarimundo dc ¦Mello 234; a chave
está no n. 232 e trata-se 'na rua Figueira
207. Rocha. (3131 SI) S

A LUGA-SE, por 100$, nina casa-aluíra negocio o pequena fami-
Un; na rua Barão do Hom Retira
n. 390; trata-se na travessa Her-
iiiensarila 44, Meyer. (3084) BI

ALUGA-SE 
o predio da rna 24 de Maio

575, Engenho Novo; trata-se á rua Io
de Março ofi, Casa Forte, A. Mello.

(3191 M). J

VENDA SE PASSAGENS 
J

>o. Ltd.
PETROPOLIS ftimBUBGO

.amriiii.i.,.,.,.,, ¦ u.i. ¦. ¦i|i>- 1 ,,m . .,. , IM ;.Compra daa passagens oom- - - aaa.teoe<a.€>to.Qlai
¦ Reserva do leitos para Vlotorla a Campos

Excursões a qualquer cidade servida
por essa importante via férrea

ULTIMA PALAVRA EM FACttIMBE PARA O PUBLICO

149, Avenida Rio Branco, 149
TELEPHONE 5.892 Central'

JJTEIUGA.SE uma casinha; quarto, sala,
¦ÍXctónha e luz clcctrici. por 35$; rua
Vai'de Toledo n. 178 (Engenho Novo).

(3793 M)M

! B^HOA-SB. por 76S; o predio 11. 16 da
tovessa do Pinheiro. (3785 M)

- A.1>UGA-SE «ma bella vivenda na rua
!,.<*J!>se' Doiiifacio' n. 253 (Todos os, .Sàn-r
'tO$9i.com boas-accommodações -para regular
vfanrijia, bondes ie Inhaúma á porta. A ca-' si f- illuminada a gaz « 'clectricidade. As
cliáltes estão -rio armazém da oaquina e tra-

ãMrSftj coin o sr. 'Corvalho, á rua dos Ou-
• rlyea n. gj. (334' -M)' J

l ÍjUGA.SR um bom quarto, com pensão,
Ia pessoa dc tratamento;, na, rua Sena.

jjr Dantas rt. 3;. Oá.sc penfâo a domi.
Oio. (3833 F.) M

' I.UG.VSE uma casinha, nova, na rua
LMoura n. 34-A, Meyer; altiRiiel 50$, e

írtt fiador. (jtíi? M) J

A I,UGA-SB o confortável predio á rua
JXAiuia Ncry 432, eni frente á E. do
fecha; trata-se General Câmara 89: as cita-
ps,1)0 mesmo. (3317 M) J

^líUCA-SE, por 90$, um chalet. com duas,
Ijáws, quatro quartos, despensa o boa,

„ inha, agua encanada e Brande terreno;
anal rítt BotafoRo n. 47 (antigo), Piedade;"ttata-sç-.a; rua do líosario 89, i° andar, com
IH àj, Álvaro Brasil. (307a M) J

itiUGA-SE. por 30$, no porão, bonito
.'«^Çqu^rtq, tem janc'la, independente, em
iPrcdío com Rrandc quintal; ua rua Ur. liar-
:bb$a da Silva 11. 4-'. estação do Riachuclo.

(2720 M) B

Í &LVGA-SE por 62$ a casa da travessa
ííXS^erqueinii I.imn n. 31 (Riachuclo).
.eonjC flua? salas, dois quartos, cozinha e
'.njais dependências, jardim e grande terre-
no.. As chaves estão 110 11. 33, onde sc in-
fprma.. (2732 M) B

i' AftLXfCA-Slv .parn qualquer negocio, pon*
TXj^tb'central, esquina. Bonde á poria, tem
¦;tòrfhg- ai t commodidades; na rua Di\ Can*
i.di^O-Uenicio n. 20S. Cascadura. (27j6M)-U

ALUGA-SE 
uma casa, própria para ne-

fiocio, em bom ponto; na rua Dr. SU-
va, Gomes n. g6; as chaves estão na rua
.liOpli-n. 107-A; trata-se na hicsma. Mndn-
<fe'(a. (3573 M) J

(WíLJJGA-»SE uma casa com cinco.quartos,
-tldiias salas, cozinha, despensa, chuveiro
e tanque; trata-se na rua Lopes n. 107-Ai
a, oasa é n. 10,1, Madnrcira. (3575M) J

COMPKAM-SE Tiredios cliacaips, terre-1105, sítios c fazendas, para pedidosna, Leiteria Leopoldiiien«, üuitanda 63,
J. G. Dart. (2385 N) J

PKEDIO 
— Vcndc-se com 3 salas 3quartos, cozinha, dispensa, grande ter-reno com jardim e horta, não precisa deobrai; ultimo preço 6:500$. N. B. —

O preço é este, e não é negocio de turco(Mie pede 10 para deixar por 4; quem nãotiver os 6:500$ é favor não apparecer.Kstação de Iodos os Santos, á rua DonaClara u. 58, via, iua José Bonifácio.
(3471 N) J

T)RtCISA-SE comprar s prestações uma-V- chácara com pequena casa/ que fi.<tue -perto do bondes ou estações. Cartas«1 redacção deste jornal; a N. F., comunlormaçõcs completas. (3535 N) R

VEÍ.DE-SE 
um bom lote de terreno, comuma casa de sapé, bem aborizado, comigua a porta, luz, logar alto; ver « tratara ruaf;lvmilio n. 3, Jacarépaguá. Ponto de100 rels- (R 3133) N

-ejgaFSgS

GINGER-ALE
Typo BBLFAST

" AMERICANO
de finíssima

qualidade
e agradável

ciíjÜectigi
158, Quitanda.

\_ri-..\DE-St um bom terreno, com 6 me-T tros de frente por .15 dc fundos, tendomeiaçao «ia parede, na rna Affonso Penna,
junto oo-n. 149: trata-se com o dono, árua da .Misericórdia n. 150, loja. (R3155) N

V1ÍX1MÍ-SE 
por 14:000$ um magnífico

predio, em ccnlro de terreno, árua Paula Brito, tendo duas salas, qua-tro quartos c mais commodltlades. perto do¦oivde. etc. etc; rua do Rosário iíi, so
|^°J (J 384.O N

VIE.VDE-SE 
barato um hom sitio, em'Engenheiro >.eiva, E. If. C. B., plantadocom laranjeiras todas dc onxerto, já dandofrutas, uma casa de telha e terreno muito

grande, cercado com arame farpado; maisinformações á rua Uruguayana n. 114, com
o sr. Victor Braga. (3737) N

\7!ENTDE-SE por 1:700$ uma boa casa
> nova coberta dj -telhas francezas, tem

¦ as«at encanada, distmtc da estação de Ter-r.i Nova. na rua Maria Bcnjamin n. 34 A ,I,inha 'Auxiliar. (1335 I)

SERRA DE EITA
Alfândega, 110

ViENDE-SE 
lima casa por preço módico,

i rua Silva 'Manoel; trata-se ha tra-
íéssa Muratori n. 46. f-Tii;»! V

VENDE-SÍ 
por .11:000$ um bom iirciio.

na rua Nabuco de Freitas, Cidade No-
Ta; rua do Rosário a. 151, sobrado,

(J 3041) N

\TiENDE-SE, i rua Itacurussâ, jnnto í
,t do' Conde de iíomfim, um terreno de

M 011 32 por 50; rua do Rosário n. 1511
«obrado. (J 3042) J*

VENDE-SE 
por 4:800$ um bom predio",

na rua Capitão Rezende, Meyer; rua
do Rosário n. 151. (J 4o43).'N

VENDEM-SE, 
a dinheiro ou a presta'

ções mensaes, bons lotes de terrenos,
lia Villa Gcrscíi, estação de Ramos; trato-
se -na avenida Rio Branco n, 17: ou á
rua Uruguayana Jl. 9. 3» andar. (J 3067)'N

VENDEM-SiE 
bons lotes de terrenos, eu-

tre as ruas Augusta e Dr. iLuiz Silva.
Engenho de Dentro; trata-se na avenida
Rio Branco n. 171 ou á iua Uruguayana
n. o, 2" andar. (T w«> V

^7'E^Tl).K•SE 
por 47:000$, a predio a niá' Voluntários da Pátria 435; trata-se

na rua da Alfândega 12. Peixoto & C.
(¦747 N) J

T7"ENDE-$K um correr de cinca predio»,V com frente de cantaria e -platibamlas,
todos reformados de novo, com installação
electrica, nas condições hygienicas, em rua
transversal á Machado Coelho, próximo do
'Estacio, cstSo rendendo 560$; para infor-
maçõfs na rua da Carioca 16, com o sr.
Abel Morgado; não se faz negocio com
intermediários. (1951 N)J

VENDEM-SE por 1:300$ umas beinfei-
torias, com bom pomar e agua úi' bi-

ca perto, EsíraOa Santa Crur 404, Cara*
po Grande. -Entrida pela rua Nova.

. 
(N 789) S

T7iENDEM.'SE em S. Christovão,y.E dos melhores pontos, com bondes dc
100 réis perto, os prédios - aísobradados
IqUüãi novos, da rua K-rancisca IC-ugenio
114 c 118; tratar i rua da Alfândega 33.
sobrado, das 11 ás 5 da tarde, (3321 .N) R

VENDE-SE 
por 13:000$, um belHssimo

predio todo'construído de pedra e cal
e! madeira de lei acabado _de construir, com
duas amplas- salas de visita e de jantar c
tres grandes alcovas; este pred:o é situa-
do numa das ruas mais centiaes da esta*
ção de Ramos e fica bem «in frente á egçe-
ja de Santo Antônio, i rua João Romariz,
varanda ao Jado, grande terreno, .(irvores
frutíferas, cmfhq próprio P*ra família de
tratamento; trata-se á rua Costa Mendes
137, na mesma estação, dista apenas <; mi-
mitos. (1731 N) J

VlvXniCM-SlC 
dois lotes de terrenos ar-

borlzados, canto de duas ruas, e, uma
cosinlia, bem localizados; inioriua-se á ru»
do Hospicio n. 222, dentista, a presta-
çíes. (M 5233) X

ViENDE-SE 
muito barato, preço <lê oc-

casiâo, uma casa com porão habitavel,
no Meycr; trata-se á rua S. Francisco .Xa*
vier 11. 541, casa 14. (J 3336) N

TTENDIvM-SE com urgência, por 1.0 con-
V tos, quatro prédios novos, construcçao

de iu ordem, com dois quartos, duas salas,
cozinha, etc", junto á estação dfe 'Anchieta;
renda liquida, i.13$ooo mensaes; por 4:500$,
predio chie, com dois quartos, duas salas,
des pensa, em centro de terreno de nX.so,
cm Madureira, e por fi contos, um predio
com dois quartos, duas salas e terreno de
34X80, junto á rua D. Komivia: trata-se
com M. Vieira, á rua da Quitanda n. 56,
sobrado. (J 303't) N

TT-EMDE-SE uma casa nova, sem ser ha?
Vbitada; tem uin grande, terreno dc es-

quina, no valor de ç contos, por 41500$,
cm frente á -estação de Terra Nova; ma
D. Clara n. 7. (R 33°0 N

TTiENDE-SE o predio da rua Visconde
V de Tocantins n. 34 (estação de Todos

os Santos), construcçao linda e moderna,
com muitas accommodações, porão 'habita-
vel, jardim e terreno, o 2 minutos do trem
e bonde; trata-se no mesmo. (U 3-95) N

ViENDE-SE 
uma casinha com terreno de

33X66, todo plantado, á rua Marechal
Argollo n. ro; informa-sc h rm Pinto Tel:
les n. 105. O motivo c o dono querer se
retirar. Jacarépaguá. (J 3270) N

VENI>E-SE 
o predio da rna Joaquim

Meyer n. i3, com 8 quartos, 3 salas
e todas as mais dependências para grande
família; para Ver c tratar «o mesmo.

(J 3081) N
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1 .Approvado' e recomendado
pela Exma. Direetoria de

Saude Publica
» rendii bus mais importnnte»

casas de loucas -e ferragens,
CAS.\ VIANNA - Ouvidor n. 5o -
, íelephone 1268.
CASA UMOGES - Avenida Ri»
. Branco ti. 120.
AGOSTINHO FERREIRA ft IRMÃO
-»r"^;^!.:, '" "9= Março' 19—Tel. 17ALBERTO DE ALMEIDA &"fa. -

,t VÍ£.e,?$LRi° Branco n. 99.
daJ," $? 

RER * C ~ Ru* d» Oaitan.
RICARDO AUGUSTO BIATO-«uados Andradas n. 79.ÍBARBOSA & MELLO — Rua drf• Hospício 11. 154.
IA. LIMA * C. — Rua do Ouvidor, 71'.CASA FIEL - Rua a4 de Maio 163— Íelephone V. 41.

1PAKA VENDA A. PRESTA00R9
. > J. PERRUU & c.itua da Quitanda 48, T. 1026, N.ou na íalirlca — J. K. NUNES»

\ — Rua 24 de Maio, 162.

CASA FIEL
— Telephone, Villa, 41 —

Kemette-se para qualquer ponto do
llrasil devidamente embalado, recebendo
a importância em VALE POSTAL.

PEDIDOS ÍI. fl. NUNES
XTENDE-SE barato, na Avenida» Atlântica, nm terreno 11 nor
SO; rua do Rosário 151, sobrado.

(R 352(i) N

VT.ENDE-SE 
o predio, com grande ter-

reno, da rua D. Luiza n. 67, Gloria;
trata-se o prego com a proprietária, á rua
Bento Lisboa o.- 134, Cattete. (J3093)N

ViENDE-9E 
tini terreno «a travessa Ho-

racio, com 6 lotes, contaido 63 de
frente por 50 de fundos, esm casa, e plan-
tado de laranjeiras e servindo o terreno
para plantação de hortaliças; travessa Ilo-
racio n, 137. (J 3148) ÍJ

\fiEXDE-SE 
por 11500$ grande terreno,

todo plantado de batatas doces, aipim,
milho c outras miudezas, dist.vite de Mes-
quita 12 minutos, iE. F. C. do llrasil; boa
casa, boa agua, grande gallinheiro de leia
de arame; tratar e mais informações, rua
S. Luiz Gonzaga n. 26, S. Christovão.

(J 3100) N

\7toíDBBI-SB 1.500 lotes do ter-» renos do 12X50, loitnr alto e
saudável, a 100$, em prestações
do 10$, bons para moradia o .plan-tações de chácaras, trens de hora
om hora, passnsrom ida o volta,
Ia. 500 réis. Linha Auxiliar, esta-
Cão de S. Matheus; inforumvões
no local e travessa do Ouvidor
u. 26. sobrado (J328S)N

VE.N'DiE-9E 
um predio ou um lote de ter-

reno, í Estrada Nova do -Engenho da
Pedra (Bomsuccesso), n. 146, -parte á vista
e- parte em prestações; trata-se no mesmo.

a 3340) n
XTENUEM-SE as bemfcitorias de um si*

T tio, na Serra do Matlicus; a tratar com
Anthcro 'llonorio Ferreira, rua Lins de
Vascciccllos n. 529. (J 3340) N

Xf-ENDEM-SE as propriedades da rua D_.
V Marciana n. 107, i4i e 167; trata-se á

rua llnenos Aires( 198. (3623 N) M)

le
Cartomante distingitida com honrosa»referencias pela A Noticia, Jornal daBrasil e Platia, de S. Paulo, continua aresidir a rua Haddock Lobo 11. nj.
N. B. — Trabalha com um novo ba-rallto, inteiramente desconhecido 00Brasil. (R 3I22)

VENDE.M-SK duas casa» novas, com 3quartos, duas salas, cozinha, tui e usai,pomar,.-multa fruta, laranjeiras de toda,
as qualidades, terreno de cada -unia 12X65,30 minutos do centro da cidade, 5 da está.
çao e 5 -dos banhos de mar, oo preço do8_ contos; rua Angélica Moita n. ao, estn-
Çao de Olaria. (R 35j0) ,n

ViENDE-SE 
um buífet, um «uarda ves-tido de eanelle em hom estado, rua Fa-

gundes Varella n, 100. Encauado.
... (.1758 N) T

V?NP.H',',S'15 vm chaIct m "» HénriquoT de Mello n. 18; ver e iratar na incsnía.
Rio das Pe.dras .g. F. C. B. (3S97 N) I

V^ÍSSJ!'^" T Todos podem com pouc»
CAPITAL, adquirir 6Ítioa dhacaras e ter

renos «m lotes «as seguintes localidades:
Maxambomba, Andrade Araujo e llonorio
GurgcJ. .Em todos estes logares são ven-
.didos a dinheiro e a prestações e os terre-
nos estão livres e desembaraçados tas con-
«trucções são livres. Para mais informa-
ções com Corrêa Dias, á rua Visconde do
Itauna, 179, sob, das'4 ás fi da tarde.

(3129 N) J

ViEND-EM-SE 
terreno» em lotes, sítios o

i chácaras -nos subúrbios da central, auxi-
liar c I*eopoldlna a dinheiro c em peqiKfia»
prestações^ mensaes, <para mais informaçõe*
eom Corrêa Dias á rua Visconde de Itaunu
179, sob, das 4 âs 6 da tarde. (3628 N) íí

ARMAEWHO A EATTO Rua Gonçalves Dias, 57
Telephone 3118  (B 2727)

A LUGA^SH cm casa de nma se-
LfViilmra viuva, um bom quarto,
com iiincllii c luz electrien. a uma
senhora de resnoitoi na ria Vc
iiiiiie Cnmiu-ao G. ensa u. 10, Villa
aiuui-icio. Maracanã. L

A LUGA-Slv. oor uqj. a.brfi.casa da
XvMaior Fonseca n, V>,' uuv, dos log:

rua
..  --- logares

mais saudáveis de IS. Cnriáovão, perto' dos
bondes dc S. Januário, com ¦; quartos. 3
salas, cozinha e 

'desocqsa, Ulwninada á luz
electrica; yara ver, .as cqav^B ua rua São,
Luiz Gonzaga 108,. onde sc. trata.

(,;C2o L) M

A IiUGArB© n ensa ;n.- 7T da ruu
^NAnuüo Limii, bçnde do Anda-
rnliy, com tres nuartos. duns snlns
copa, ilespensn. bmilíeiro o cozi-
nlia. illiiniiiindu A luz electrien,
com porão linblfnvcl e quintal mu-"nulo: ns clinves estão rio n. 71 j
trata-so com o sr. Lcòn. run Mu-
nicipal 28. escriptorio. (M36171L

ALIT,A-SE 
uma boa casa, 03 rua Gene-

ral llruce 296, para pequena fa111ilia.de
tratamento, com grande quintal c jardim;
iihiciicl eommodo; trata.s.c á rua do Hos-
túcio 75' «

A.LUGA-SE uma linda casa, ^-ecentomen-
XJl.te construída, com todo o asseio, com
3 quartos, boas salas, visitas e jantar. W.-C,
banheiro dentrq de casa, porão dc arruma-
ções, gaz, electricidade; á Villa Laura 12,
dl rua Jorge Rudge u. 40; só ne aluga a
pocuèna familia de tratamento; aluguel 100$;
trata-se rua do Hospicio 7.1. L

ALUGA-SE 
um quarto do fundos, a uma

senhora' que trabalhe fora ou a um casal
sem filhos; rua- Carolina Meyer- n. 15,
Meyer; aluguel 23$, com luz electrica.

(3682 M) B

ÂLUGA-SE, 
por 182$ mensaes, o predio

u. 737 da rua Barão de Mesquita; cha-
ves na padaria próxima, á rua Leopoldo n.
.iij; trata-se na rua da Alfundcsa n. 98, com
osr. Maia; telephone Noru 1870.

(3605 L) J

ALUGA-SE, 
nor 130$, a casa n. VII da

Villa Carolina, rua Delphim 78, com
duas salas, tres quartos e todas as coimno-
didades precisas; trata-se com Chagas, na
rua da Carioca 60, das IS óo 17 horas.

(3604 L) J

A (LUGAM-SE os bons predios ns. 407
JrXe 409 do Bóulevard Vinte e Uito dc
Setembro; as chaves estão 110 n. 417.
Padaria. (.157° L) J

ALUdA-SIÍ 
o predio da rua Joaquim

Meycr n. 52, junto á estação, com tres
quartos, duas salas, saleta, bom quintal,
ap.ua. gaz e mais commodidades; trata-se ao
todo,'..n.-. 54. fr (3323 M) J

A LUCA*SlC o predio á rua Paraguay ni
-t*ô3-A, junto á ostitçrc .do Meyer, com
deis quartos, duas salas, luz electrica, bom
çulntal o mais-commodidades; trata-se á rua
Iti.quim Meycr 54. (3324 M) J

ALUGA-SE 
uma casa. na rua Virgilia

, Vidal 96, Jacarépagui Tanque; nluguel
40$; as chaves estão ua venda nroxima.

(3313 M) J

ÂT.UGA-SE 
por 160$ mensaes o grande

e claro armazém da rua Dr. Dias da
Oruz 11. 176, 110 Meycr, illuminado a luz

_J_Clectri':,i, tendo ao lado casa du morada' cbm'quintal; çis cliávc.í no n. 13.. da" rua
Magalhães Couto, e trata-se na rua Sa-'qiet n. 12. sobrado. (3560 M) J

A W^A-SE ui\ia casa para pequeno nc-
-Ci,gncio; na rua da Eontinha 11. 32, Kio
dps.Pedras, 3Q?ooo. (3-02 M) It

AliUGA-SB 
por 25$ uni poíão indepen-

dente, a casal sem filhos; na rua Goyaz
u. 300, Piedade, em frente á Estrada.

(318.1 M) J

ALUGAM-SE, 
baratissimo. exccllentes ca-

sas novas, com duas salas, dois quartos,
cem janellas, terraço, lava torio, cozinha,
W.-C. com chuveiro e bom quintal todo
murado, cada casa tem duas entradas inde-
pendente?, podendo servir uara diías fa-
milias; aluguel 65$ c 75$. c outra, menor,
por 50$; na rua Silva Ucgo 11. 35, Ria-
chuelo, 110 largo Jacaré, bonde de Cas-
cadura. (3210 M) M

A todos ós que sof-
frem do qualquer mo-
lestia esta sociedade
enviará, livre de qual
quer retribuição, os

S».-. F».'. Ii.." meios do ciirnr-sa. EN-
VIEM PELO CORREIO) em carta fecliadn-nomc.morada, symptomts ou
ninnifostaeõor- da mole6tia —o sello para a resposta, quo receburuo na
volta do Corrólo. Cartas aos INVISIVEIS-Gnixa Correio IIíj.

VISÍVEIS
At.UG.VSli 

a casa da rua Soares, São
Christovão, com dois pavimentos, qua-

tro quartos, duas salas, banheiro, dois
W. C., quintal. tani|tic jnra lavar roupa,
tei raço c mais coiiunodidades modernas.
Pódc ver-sc a qualquer hera; tratase ua
rua do Ouvidor 11, 173, charuL-vria.

(£391 I.) J

Ã LUGAM-SE 11111 ouarto c sala. por 30$
xXnicnsacs; a um casal ou duas senhoras
que trabalhem f«ra, em casa do um casal de
trdo respeito; na rua General Argollo 11. 100,
S. Chrislovão. (3C06 L) J

l LUCA-SE para familia de tratamento,
J\Ya casa da rua Visconde dc Itainaraty
o. r< com duas salas, uma f-aleta. tres
quartos, banheiro quente c cozinha, porão
riabitavcl, com tres nuartos, saleta, tanque
de lavar, banheiro frio e quintal. Trata»
ce na mesma rua n. 17, onde estão ns
tlraves. (3719 L) 1{

VI.UGA.M-SE 
as casas novas us. 209 e

271 da rua ílords do Matto (antiga
Serra do Andarahy). logar saudável. Tcin
iUZ eiectrica. Cluucs com O sr. Manoel
liamos, á mesma rua n. zúo, onde se tra-
ta. Aluguel mensal, ji,$™o. (3S(i8 L) J

ALUGA-SE o sobrado da rua liarão de
xXltapaRÍpe n. 'or, completamente refor.
mado com cinco quartos, duas grandes ^-a-
Ias 'Porão habitavel, cozinha, banheira es-
ii, aliada, privada, despeitai, luz electrica.
Iltmdc Itapagipe e Iííspo. Aluguel 240$.
•Chaves no n. 239; irata-se mi rua da Al-
fandega n. u com Rocha. (35<>3L)J

V1VUGA-SI2 
i>nr 70$ a casa n. 154 da

rua Matto Grosso, próximo 00 largo da
Caneella, com bons commodos. I3552 h) >

XVI.UCA.SE, ror 9c$. na Villa Marina, á
j.lr-.M Uruguay io-j, uma casa nova. com
duas boas salas, dois grandes quartos, cs-
ip'end:do quintal e luz elecuica; as chaves
nu mesma villa, casa VII. (3<<S,- I.) R

^ KUGA-SK uma bonita casa tem dois
jCVqunrtos, duas salns, cozinha c mais de-
ticiiilencias e bom. quintal, tem luz clcctri-
cs: na rua Maria liugenia n. IV, Jardim
Zoológico; as chaves no n. i3. (3684 I,) J

A LUGA-SE bom quarto com electriclda-
X).de, em casa de um casal sem filhos;
na rua Torres Homem 11. 181, casa .1.

(3I;9I L) U

A 'LUGAM-SE bons couiuiodos na praia
Ádo Caju' Q.i. (3695 L) R

J,UGA-SLí casinha ou quarto, ua rua
LAnibrosíno u. -6. Aldeia Campista.

(3284 d j

A LUGA-SU por -preço barato, o predio
XLnovo, com tres nuartos, duas salas, tçr-
reno, luz, etc. duas linhas dc bondes, aián
do Jardim Zoológico, á rua D. ttomana
11. 6S. Chaves no 1)6. t357o 1,1 J

A LUGA-SK nma casa pequena, por 50$;
-T.Vna rua Lopes Souza 11. 14 ,S. Christovão.

A 
T.UGA-SE a casa da rua General Ca-
nabarro n. 5a. As chaves estão na mes-

ma rua 64, (J7u8 I*) K

SUBÚRBIOS
A LUGA-S1-* uma easa, para família, na

-tl-estação de Kamos; ten: bom terreno piau-
tado, luz; travessa Araujo i.s; as chaves es-
tSn no 13, na 2* easa. (3084 M) J

A l.UGA-SE um eommodo com luz ele-
xictrica, a pessoas decentes; na rua do
Morro do Vintém u. :, esquina Marques
dc Leio. E. Novo. (:S.;i M) J

A I.U0A-S1C bom quarto, casa de jardim,
Jt-Va. pessoa muito séria; ua rua Tiauliy-
11. 35. Todos os Santos. (3;(Í6 M) J

A 
I.UGA-SK, barato, a casa n. go da
run D. Alice, Kocha, com cinco quar-

tos, duas sala.-?, cozinha, banheiro c mais
dependências, vasto quintal, luz electrica e
Kaz; trata-se ao lado u. 101.

(35S-I M) J
A I,UGA-S1C uma boa casa r.a rua Dona

jÇXAnna Nery. n. S.(í>; trata-se na mesma
rua, esquina de Magalhães Castro (bote-
quim). U0S3 M) J

poderoso tônico e estimulante do systema nervoso
ADOPTADO NA BRIGADA POLICIAL

OA' MOCIDADB
Cuitliirtostiinouto estudado o approvado pela Saude Publica
1" o especifico mais enérgico até hoje conhecido para as moléstias

do systema nervoso
Cura rápida e garantida da enfraquecimento sexual

Wo. neurasthoíiia, insomnia, fraqueza nas pernas, dores de cdbeça
nervosismo, impotência, fraqueza geral, esgotamento nervoso etc,

este delicioso licor tem uma acção pro rapta e cfficaz
Attençâo: JNÃO COKTE'M CaNTHARIDAS

EMCQNTQArSB. NÃ" PHAKMAOIA MARINHO
nua *7 cl.ç Setembro 186- UIO DE JANEIRO

e em todas as bcas Pliarniacias e Drogarlnã do Brasil
Polo Correio, vidro 1S000

ALUGA-Slv 
um quarto, independente; íia

rua Ür. Manoel Victorino n. 415.
C3296 M) R

At/UGA-SE 
ou vende-se uma boa casa de

recente construcçao, ú iua Lúcio dc
Mendonça, na villa Gerson, estação de Ra-
mos; informações com o capitão Magno,
cm Olaria ^c trata-se á avenida líio liranco
01. 171, Companhia Perseverança Interna-
cional. (.307,1 M) J

A LUGA-SE por todo o preço a casa da
xXrua de S. Paulo 11, 4$. estação tio
Sampaio, pintada e forrada tle novo, ele-
ctricidade, com duas salas, dois Quartos,
eozinlia. tanque, área e grande terreno;
as chaves estão na casa pegada c lrata-sc
na rna D, Alice n. ir5 estação do Ro-
cha. (129S M) U

Corrimentos
jmtsct^. aacawMftn -. .. . ma?

curam-sn em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 do Setembro, 180

A T,IU'.A-SK a casa da rua Augusta n, 241
jfXchuves no r-'. com quarto, duns salas,
cozinha, barracãozinho, muito terreno, en-
trada ao lado; trata*sc ua rua Sele do -Sc-
tembro n. 190. (3Z-7 M^ K

LUGA-S15 um bom piano Pleyel; na
Lrua Torres Sobrinho n. 37. Meycr.

(3754 M) J

JL.&UGAM-SE a casa c chácara da praça•i^VStccca. n 32. Jacarépagiiá; us chavescom o sr. Almeida, no urmazem.
(38.10 M) B

VJlUGA-SI-, o predio n. 57 da rua 'Fran-
-CVfiseo Meycr no Engenho dc Dentro,
por 70$, dois minutos do honde da 1'icda-OBJ, os chaves estao no 11. 55 e trata-se narua Vinte c Cinco de -Março íi. 

"3.

(367S M) 1!

\rBXJ)E-SK uma bon chncnra em
í Kiiiiciihciro íícivn, E. 1?. C. 11.,

plnuttida coin Inrnn.joii-nM, itodos os
enxertos novoa, já Unndo frutas,
tendo uni» cnsn de telha, com 2
quartos, 2 salas o cozinha, terre-
110 oue mede 10 mil metros «1111.drados, distante da esttiçüo 8 mi-
mitos, por 4:000$000, "podendo
ser metade á vista o metade ein
prestarão; para ter melhores In-
formações nu run Sachet n. 26,
das 11 horas á 1 dn tarde, com
Thcodoinjro Gonçalves. (,T3580)\
'V^KXlMv-SR 

uma casa de pasto livre e des-
> embaraçada com muita freguezia, como

prova-se a vista Jo pretendente depende de
iraueo capital,; para informações com o sr.
Costa, á rua Senador Pompcu, 217, Sai»-
tana. (334' N),J
"VHÇNDE-Sftí 

bonita cachorra com io me-
_T nes por 50Í000 pura raça Imldog inglez
Conde lcopoldina n, 14^, casa 0.

(2723 O) R

I D Ili BRASIL
(NOME REGISTRADO)

Cfiiipa a infSammaçâo e pis^ga-
çSes dos oSEios

Em. todlas as pharmaciais
e ca.rogrs&rlas

AliUGA-SE 
a casa da rua Alice il. ;",estação do Rocha. Cliavcs ao hdo ctratn-se na rua gelis da Cunha n. 34.

A I.UGA-SIv unia casinha, constando deXXquarto. sala e cozinha, a um casal sem
filhos; informações na rua liarão do llom
Retiro n. ;8;. (.31&9 M) J
ALUCA-SJ5 um quarto para rapazes do-CXcommercio, cm casa de familia; na rira

di llospicio n. 54 (2" andar). (M3S1I))

A LUGA-JC-SE cm casa de familia, um
x"V(]tiarto c uma sala, n um casai; na rua
dc S. Braz n. 4;. Todos os Santos.

. (3120 M) J

VLUGA-SI5 
o. casa da rua Duque Estra-

da Meycr n. ur, com quatro quartos.
Trata-se na rua Minas n. íS. Mover.

(3275 M) 1

ALUGAM-SE 
casas de 45$ a 65?, com

todo o conforto, bondes dc cem réis;
trata-se com Alberto Rocha, á rua Cândido
Uenicio n. 5f->-\ Jacarépaguá, (3299M) H

ALUGA-SE 
por 41$ a casa du rua l'cr-

nambuco n. 129; trata-se na mesma.
EiiRcnho de Dentro. (3333 M) J

A LUGA-SK a casa assobradada da rua
XjLGeneral Bellegardc n. 50, com duas sa-
Ios, tres quartos, porão, jardim na frente,
grande quintal. E-ngenho Novo. Pelo alu-
Kiiel mensal de i3.-Sooo. (3044M) J

ALUGAM-SE 
ou vendem-se duas casas

novas, na Estrada Xova do Engenho
da Pedra, entre liamos c Bomsuccesso e
próximas ao n, 601, onde fe informa; tra-
ta-se na avenida Rio liranco n. 171, Ceai-
panhia Perseverança 1 ntcrnacional.

(3067 M) J

A LUGA-SE o predio da rua Iguassú* em
XXCascadura. com quatro quartos, duas sa-
Ias, cozinha, dispensa, fopão econômico, com
ma. tanque, agua encanada, W.-C, no cen-
*r^ de uma crande chácara. (1636 M)S

A LUGA-SE á rua Francisco Fragoso n. iq
XX(Encantada), um lindo chalet, com mui-
ta agua. esgoto, gaz e luz eleclrica, aluguel
módico c chaves no u. ai. (2758 Mj S

A I.UGA-SK um .predio na rua Vaz dc
jCjLToIíJo n. II9*C, Engenho Xovo, com
duas salas, dois quartos, cozinha, banheiro,
installação electrica e fogão a ga?. por 01$;
as cbaves ao lado; trata-se com Laurentino
Mendonça, uo iianco Ultramarino;

(ôjvj •»*/ j

A LUGA-SE uma casa de avenida. Alu*
-tiüuel 66$; ca rua João Rodrigues 6o.

(2S46 M) R

ALUGA-SE 
metade dc uma casa, á um

casal, com direito á todas as commodi*
dades da casa, muita acua. 'bom 

quintal,
asfobiadada, toda hygicnica; rua Sara 39.

(M 3807)

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

nOCACABANA -- VenHcmds terrenos1-.' em diversas r.t.n=. na rua do Kcario
1. 138, cum o proprietário. (j^o X) J

íS.'rtHACARA — Vende-se unia, de
V^ por 100 de fundos, com todas as qua-hdades dc arvores frutíferas c casa com
3 quartos 3, si.las. cie, em Todo? —
Santos; tratar A rua do llospicio n
sob., com Ribeiro, da
as 4.

10
95.

i e das 2
(2ÍhO N) R

CtASA 
nova — Ve:-.dc-'c uma na Penha,

/ por 2:200$; informações na rj.-i Ma-
cliado Coelho ii. 22, perto do Mangue.

(3210 N) J
/"10JIPRA-SE um predio em Botafogo
\J até 25:ooo$ooo; informações a José
Bello, para esta redacção. (3115 N) J
riOMPRA-SE n.i zona de S. Francisco
XJ a Todos os Santos, perto da Central
ou. dos bondes, um predio a prcstaçõos,
cm meio de terreno, com tres quartos,
duas salas c mais dependências, esgoto e
agua, até o preço de ecis contos. Cartas
a S. V., nesta redacção. (3679 X) B

TjnENDE em Vigário Geral, E, ,1c Ferro
V Lcopoldina, a 33 minutos de viagem,

lotes dc terreno de 10X30, 10X67,50 e
maiores desde 350$ i 1:500$, i vista ou
cm prestações conformo tabeliã abaixo. Tem
agua canalizada do Hio do Ouro. passagem
de ida c volla em i» classe 500 réis c em
2a classe 300 réis.

.;_....". Prestação
Lote de: 1:500$ 75*000 37SU00

3o$ooo
258000
^ojooo
17$500
i5$ooo
12S500
njooo
g$ooo

Xo local se encontra pessoa encarregada
dc mostrar os terrenos e trata-se cnm o pro-
prietario nos dias uteis á rua S. Januário
S9. das 4 ás 7 da tarde e nos domingos das
8 horas da manhã á 1 hora da tarde no
Vigário Geral. (R 32,17) .V

1'rcço Siünal
I :50Õ$ 75*000
1 :;oo$ óo$ooo
1 :ooo$ 50Í000

800S 40S000
"00$ 35$ooo
ííoo$ 30J000
5003 25$00O
450$ 22$3oq
350$ i?$500

*f]TENDE-Sfi um grande terreno com uma
V pequena casa c lendo capoeira e algu*

mas arvores frutíferas, no Estado do Rio,
villa de S. Gonçnlo, distante dos bondes
tl minutos; trata-se à r-.ia Jeruminga 11. 19.
Este terreno é alto, logar saudável, livre
e desembaraçado. (j 2.83) X

XfEXHE-SE uma casa novíssima, asso-
V bradada, com jardim c grande terreno.

tendo 2 quartos gr*ndes, 2 salas, banheiro,
\V. C„ eozinlia c mais dependências, luz
electrica, etc. á rua das Andorinhas n. 37»
líamos, por prevo baratissimo. Vendem-se
tambem lotes dc terrenos de 10X30, bara-
tissímos. Trata-se á rua Visconde de Tnha-
uma 7S e 80, com o sr. Sucena, das 7 ás
9 horas da manhã, ou das 5 ás ó da tarde;
ou com o sr. João, na venda próxima, cm
Ramos. (iS;6 N) S

TT-ENDE-SE um botequim cm ponto de
V muito futuro; infurnia-sc na rua Bella

<lc S. João n. 1S5. (379- N) IM

A 'LUGA-SE_ uma casinha com agua e
xXluz electrica. por 40$; oa rua Sylvio'
n. 9S, Citação de Kamos, (3341 M) J

E' O MELHOR TALISMAM DA SORTE !
Como obter negócios proveitosos e induzir a pagar-vos promplameate ?

\êr a imagem da pessoa que se <leve esposar? Casar-se facilmente com quemse quer ? Conquistar bom e permanente emprego ? Obter das pessoas podero-sas tudo que se lhes pedir ? Ter grande memória, aprender línguas fácil-
mente ? Impedir que se apanhe syphilis ou moléstias venereas, sem sc em-
p.cgarcni camisas ou drogas ? Obler alguma roisa que esperaes vos recuzem ?
Fazer vir cabello aos calvos, ou que os cabellos que devam nascer sejam
pretos e não brancos ? Descobrir minas de ouro, prata, brilhantes ou outraa
preciosidades pelos Raios X que se ensina a desenvolver em si próprio ? Fi-
car com grande força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vicios
ou mãos hábitos ? Ganhar em Qualquer jogo ou loteria, sempre pela certa ?
Fazer vir uma pessoa <la qual se tenlia separado por qualquer causa?
Destruir malefícios? Fazer a felicidade 110 commercio ou na faini-
lia.? Adoptae o OCCÜLTISMO PRATICO, o qual se remette prompta c dis-
cretámente pelo correio, a quem enviar DEZ MIL RE'IS em vale postal a
LAWRENCE & C. representantes do ELECTRIC ít MAGNETIC INSTlTU-
TE DE NEW-YORK, RUA DA ASSEMBLEVV N, 45. RIO Dfi JANEIRO —
RESULTADOS .GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGAZUfB.. J :97a

^ruNDKM-SB om pequenas pres-»'. tnçõos de SS, 9.$, 10$, etc.
iiipiisnos innsulhcos lotes do ter-
renos na lunenificu localidade de.
nominnda Saiií. servida pelos
trjMis dn Iiinlm Anxilinr. O escri-
Dtprio é-eni frente,'*^díi Estação de
Snpfi. Ainda existem aleuns lotes
ifâ"Pr&(A dns'Pérolas, muitos nas
ruas Opalas. Xurquczns e Saplii-
itas'. Os prospectos com plantas
são distribuídos na escriptorio da
run iVAlfandcgu n. 28. Compn-
nhia Predial. ÍN)

ViEXDEM-SE 
em prestações casas e ter-

renos, no Realengo, ua (Estrada Itèal
de Santa Cruz; trata-se com o sr. Mar-
quês, na (Estrada Real dc Santa Cruz, 105;
inais informações á rua da Alfândega, 28,
Companhia Predial. N

AT'KXI>E-?iiC ou aluga-se ttm esplendido
T sitio, situado na ;Estrada Xova do En-

gctiMÉMa Pedra (estação de Bomsuccesso),
mcdiiíiío de frente afii metros por 4S9 me-
tros de fundos, todo cercado, tendo uma
casa com duas salas e quatro quartos, dois
barracões construídos dc pedra e cal c mais
dependências. O terreno tem muitas arvores
frutíferas, etc. etc; propostas á caixa do
Correio n. 677. {U 3559) N
'XTBXDEM-SB 

em pequenas pres-
V tncões, uo alcnnco do todos,

magníficos lotes do terrenos no
magnífico o novo bairro deiioini-
mulo "(.'uiiipos dos Cardosos".
listes são os melhores terrenos
uue são vendidos em prestações.
frão servidos pelos trens dn liinlin
Auxiliar, eom ns estações "Cavai-
emiti" o "Eneonhelro Ijeal".
liontls de Cascadura e Estrada du
Ferro Central pela Estação de
Cascadura. Escriptorio, rim dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós-
pectos com plantas un run d'Al-
laiuleiiti n. 38, Companhia Pre-
dinl. (N)
X7*-ENDK*S'E um terreno com -barracão,

\ bèmplantado; tem agua. Preço 1:500$;
rua Dionysío Fernandes n. 50, estação do
Engenho de Dentro. CJ3082) N

TTENM^E-SE por 14 contos, urgente, o
> predio da rua dos Artistas n. 33, com

4 (inartos; ver e tratar rua Buenos Ai-
res 11. 198. (M 320') N

T7íIvX'DE*9E por 15 contos o predio da
^ rua IVito de Figueiredo n. (ío; ver o

tratar rua Buenos 'Aires 198. (M 3201) N

TT^NDE-9E por 10 contos, urgente, o pre-
dio da rua General Canabarro n, 125;

as chaves no n. 23; trata-se á rua Uue-
nos Aires n. io3. (SI 3-0') "

TT.EXDlvM-SE por 42:000$ cinco ¦prédios,
em Botafogo, rendem 450$ mensaes;

informações á rua Sachet n. 7. sobrado,
(J 3113) N

\TENDE-SE, cm executivo hypotliccario,
V 11a 6a Pretória Civil, um predio_ e ter-

reno á rua Viuva Cláudio n. 45, antigo 41.
feitio chalet, em centro dc terreno, com
6,:1154o larg. por 10,15 compr. O terreno
tem I2,ms.44 por 81,44. Avaliação barata
2:;oo$ouo. Vide edital JJiarii) Official de
fi-5-16. (N 770 J

TTENDE-SE o predio da rua Dr. Padi-
y ilha 11. 24. IC. de t Dentro, tem boas

accommodações para familia, duas linhas de
bondes á porta c próximo da estaçã-o: _tra.ta-se no mesmo» (1SÓ2 N) J
¦\rENOK-SE um ftruiio dc 4 prédios, de

T 2 sala?, 2 quartos, etc. cada um. Pre-
ço vantajoso. Construcçao solidíssíma, á rua
liarão dc Mesquita 058; informa, rua do
Rosário tifi, com o dr. Severíno.

C71ENDE-SE, Para numerosa faniilia, lindo
V prislio, á rua Haddock Lobo: informes

tratos r. do Hospicio n. 198. (3 2736) N
"fT.ENDEM-SE, para renda, ás ruas D.

Anna e Piedade, 6 prédios; trata-se à
rua Eucnos Aires n. 193, das 13 ás íS.

(S 375Ó) N'
"IfKNDE-SE o palaccte da rua D. Mar-

ciana 11. 107. moderno; ver e tratar h
rua Buenos Aires n. 19S. (S 2736) N

"t7"EXDEM-SE nn "Villa Pavuna"
V exccllentes lotes do terrenos

em pequenas prestações do 58
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens dn Linlia
Auxiliar do "Rio d'Otiro" o pro-
curar em frente á Estação da
Pavuna o escriptorio da Compn-
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas são distribuídos na rua dn
Alfândega n. 28. (N)

T7)ENDE-SE um bom predio, cm Jacaré-
T paguá, á rua Dr. Cândido lienicio

n. 360, com 6 quartos, salas, banbeiro,
\V. C, luz electrica e porão habitavel, no
centro de grande chácara arborizada; para
ver c- tratar no mesmo. N

VÍKNDE-SE 
o terreno da rua Dr. Silva

Pinto, junto ao n. 38, a um minuto do
bóulevard Vinte e Oito de Setembro, nic-
dindo 6m,roX44m,27 de fundos, prompto a
ser edificado. Preço 3:000$; tambem accei-
taitn-se offertas conscienciosasj trata-se com
o proprietário, A rua Primeiro de 'Março
n. 66, Casa Forte. (J 3190) N

TOSSE
Tomo PEITORAL MARINHO
Rua Seto do Setembro 186

ViENDE-SE 
um sitio com ajua corrente

e srande pomar, pelo prtço dc 3:000$;trata-se com Carvalho, no botequim do Ãdc-lino, Pechincha, Jacarépaguá. (J 3583) N

VENDE-SE 
por 35:000$ um predio-à rua

Frei Caneca, junto ao Campo; trata-
se á rua do Carmo fl, 66, 1» andar. Ren-
<fc, S5o$ooo. O 3585) N
—" ¦ —'¦¦' 1 1 ' ¦¦¦ ¦¦¦¦¦, .. ni.n ,M

VENDE-SE 
por 32:000$ -um grande pre-

dio e uma garage, í rua Aristides Lo-bo; «rala-se á rua do Carmo n. 66, i*
"ndar.  (j 3585) N

VEND.EM-SI',, 
por preço de oceasiâo, 3

casas, a vista ou a prestações, livre»
de qualquer ônus; travessa Oliveira n, 53,estação de Eamos, s minutos, por 6:5005000.

(R 349i) N

ViE.NDiE-SiE 
uma casa com ogua, poi

. 1:400$, 'ferra ííova; rua Maria Den-
jamin n. ao. (J 3137) N

VENDE-SE 
por 18 contos nm predio, i

rua do livramento, de dois pavimentos;rende 400$ mensaes; trata-se na ovenid»
Mtni de Si n. 32, sobrado, das 9 ás 12.

(R 3487) N

\TENDEM-SE 
tres casas, á rua Capitãu

Machado n. 88, Moranga, edilicodns em
um terreno que mede 22X90 nis„ dividi-
das cm duas salas, dois quartos e cozinha
cada uma; para mais vifonmaçõcs á rua
Coronel Rangel o. it, Cascadura.

(J 3509) N

PEDES INVISÍVEL
F>% T>. !!¦¦.

Curas magnéticas em distancia e auxilio da mais pode-rosa instituição occullista norte-americana, cuja representa-
ção no Urasil está autorizada conforme o Diário Official de
12 de Maio de 1911. Gurante-se melhoria do sorte. Grátis o
prospecto da Thcozofica. No Instituto Magnético,
rua da Assemblea 45, Capital Federal. Paga-se sò
Dez mil réis, uma vez por anno.

"yENDE-SE* 
no centro da cidade* um crande predio com grande

terreno uos fundos por 55 contos;
trata-so na rua da Assemblea 80,
clinruturin. (JI 3429) N

\RENDEM-SE 
quatro lotes de terrenos na

Avenida Atlântica, livres e desemha-
rafados, juntos ao palaccie n. 908. fazen-
do frente para tres ruas. e um lote com
1SX45 ins., na preça Se.-zedello Corrêa,
Copacal)ana, todo murado e prompto paraser edificado. Preço de oceasiâo; trata-se
com o • proprietário, á rua N, S. de Copa-
cabana ti. 535. Os terreaos ji têm alicer-
ces e bemfeitorías. (Nií3i)J

T71ENDEM-SE esplendidos lotes de terre-
nos, á rua do Uispo; informações em

frente, n. 177. (R 3317) N

TT^KXDK-SIv por 9 contos pequena casa, á
.rua S. Manoel ti. 38; ver e tratar rua
Buenos Aires, 193. (36-'3 N) M

VKN*nK-M-Slí 
duas casas de construcçao

moderna, com dois quartos e duas sa*
Ias, perto da :E. do Meyer, por 12 :ooo$;
informasse á rua Archias Cordeiro 11. 16,1 ?
com Freitas, das 8 ás n horas. (R 2914) N

VI3NBE*5E 
o predio novo á rua Cia-

rimundo de Mello n. i68, com todas
as accommodações necessárias; trata-se no
mesmo. lEncantado). (3755 N) B
"VT.ENDE-SE 

por motivo de força maior
V utn bom botequim com armações novas

de peroba, livre e desembaraçado licenças
pagas, i rua Mogdalena n. n. 'Estação de
Ramos em frente a estação. (17^2 -cl) J

T/T.NDE-SE uma linda casa. 2 quartos,
> 2 salas, cozinha, luz eiectrica, por 6:00$

na travessa Costa Mendes n. 3. Kstação
de Ramos. Lcopoldina. (3730 N) B

XTKNUK-SJv o predio edificado eni cen-
V tro de lerreno, á rua Belmira. n. 87;

chave uo n. S9, estação da Piedade; trata-
se no Cavaquinho de Ouro, á rua Uru*
guayana n. 137. A cinco minutos da esta-
cão e bondes i porta. (3628 N) II

VE.ND.E-SE 
por 25 contos boa proprieda-

de. i rua da Pa5s.-.gcm trata-se na rua
Duenos A;;es n. 198. K362J N) il

"\7"EXDI;-Slv 
por 4:700$, uma bonita casa

V nova, com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
banheiro, W. C. quintal, todo murado, va*
randa ao lado, gradil tia frente, úRua. com
abundância, luz electrica, e jardim, á tra-
vessa Francisco Ramos n, i, canto da rua
Philomena Nunes, estação dc Olaria, s mi-
nutos, distante da estação 'li. F. Leopol*
dína; trata-se ua mesma. Preço de occíi-
sião. (3704 N) R

TTENDEM-SE no suburbios da Lcopoldina
T um optimo terreno, com olaria distante

da estação (15 metros), com frente par»duas ruas, por menos da metade de seu va-lor real; para mais iníonnaçes com Cor
rea Dias, rua Visconde Itauna n. 179, toli,
das 4 ás 6 da tarde. )362g N) M

VENDAS DIVERSAS
VENDE-SE 

por 4$, em qualquer pliar*mareia 011 drogaria, um írasco dc AN-
TIGAL, do dr. Machado, o melhor reme-
dio da actualidade para curar a sypliilis oo rheumatismo. O

Tn-.NW-l-SE nma quitanda, em ponto com-
» mcrcial, livre c desembaraçada, com mo-rad;a para familia. O motivo á vista mdirá; trala-se <io becco do Rosário n. 7,próximo 00 larjo de S. Francisco (bar-beana)- (M 312B) O

\,'IvNDE-SE uma macluna a vapor fixa,T força de 6 IIP, ingleza, '•.Marslialls",
coniplctamente no"va; trata-se i rua \ is-cinde do Kio Branco 11. 247, mod. Ni-c,llcr°l'- (R 3342) O

} /'liNDE-SB uin automóvel doublc-pliae-
tou; rua Uruguayana a. 122. urgente.

(J 3345) O

V^Í>P'?£ 
t<:'a de arame para cercos a

gallinheiros a 600 reis o metro; gaiolas
ç peneiras, para todos os preços: rua Setede Setembro n. 199. (J 3350) O

^^lE^pE-9E 
um bom piano americano,

. pcricito e garantido, de familia quabreve se retira; rua Jorge Rudge n. -8.

..asa 9. villa Isabel. (j ,vn_-) O

\^ENDE-SE 
em Copacabana um solido

predio, ainda não habitado, «m cevntro
de terreno, muito perto da Avenida Atlan-

V tica; trata-se k iua Marinho n. 84.
Copacabana. (3706 N)

TTENDEM-SE um bom piano novo, do
t celebre autor Ritter, com tres pedaele 88 notas; um dito Pleyel, perfeito; tam-

bem trocam-se, compram-se, concertam-se e
afinam-se. Ao Piano de Ouro, casa de ern-
fiança, do Guimarães, ú rua do Hiaehuelo
n. 423, sobrado. (J 3311) O

VENDIJM-SE 
canários de origem iran-

ccza; 'Estrada Kcal de Sa.rã Cruz
n. 2.127, 'Pilares de Inhaúma. Podem s^r
vistos diariamenlc. (R 3528) O

VE.VDEM-SE 
baratos um casal de Or-

pingtoa prelo c Iras gallos da; raças
Plyr.ioutli carijó, Plymouth e Leshorn brin-
co; ra Benjamin Cons.ant n. 90.

(U 3515) O

w„ 20 ANNOS DB TRITTMPnO ...» MILHARES DE CURASINJECÇÃO PALMEIRA-Cura lnfa llivel em 6 dias. Um só vidro enrg£n Woas ai phanaaáas do Sçasil. Ock-i Pj«s«i» Pacheco. Andi*dai, 4S, Vidto j|«ç-
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IlllBllItppil*!)ll»ll""l™"l"fflS

Casa Timbyra
64 - RUA DA CARIOCA - 64

" ' Junto ao Cinema Ideal
Grande variedade em borzeguins para se-

nliora, últimos modelos, a
16S000,1830Ó0, 30$OOO e 33$00O

¦ ..- a titulo de reclame
i Pereira Júnior & O.
ilillliHlIlilBilllBIIIIlllillilllllilllllilIliBilBilWII"™»»"»1 ¦ilIllHBIHPIIIIUIlHIB

"\ri'lMlKM-SK oito gaiolas;:com pássaros
V do Norte; na rua I) "" " vAnna Nery, 4I8.

(R 35-10) O

\rilNl>lCM-SIC 
canários belgas e uma grau-

na; rua Manoela «arbosa 50 (Meyer).
(J-jjSi) O

\ri;xi)i':M-sndos. dc r.iç
bonitos cadiorrinlios felpu-

nos; na rua Carvalho dc Si n. 67, Cattcte.
(11 35<ío) O

VENDK-SI5 
por 10:500$ a casa de nego-

cio e moradia da rua Frei Caneca 271,
com sete comniodos, portadas de cantaria,
lendo duas portas de írente e 3° metro*
dc fundos. Aluguel por mez 180$; trata-se
na mesma. O 3lS|) S

VENDEM-SE 
diversos materiaes de de-

molições, portas, janellas, caibros, ri
pas e 6oalos e unia escada de caracol, com
5 metros de alto: na rua A n. 81, em
frente á estação da Penha. (R 3no) O

VENDE-SE 
nm botequim bem afregue-

zado, tendo um bom salão para bilhares
ou casa de pasto; ver e tratar, rua Carne-
rino n. 108. (R 3418) O

VENDE-SE. 
P"* desoecupar logar, um

guarda-roupa de vinhatico. Preço 50$;
rua Ur. Campos Salles n. ns. (J3580) O

\7'ENDE-S'E 
uma boa mobília para bar-

1 beiro, para desoecupar logar; a ™*.A";
na Barbosa n. 38, IMeyer. (R 330°) O

\7"il'NDEM-SE 
armacóe», balcões,, copas,

mesas para botequim e utensílios para
todos os negócios, assim como .e faz qual-
quer armação. • go.to do íreguei e « ore-
ço sem competidor; na rua Senhor dos ras-
ios n. 47. (R 347) O

Artigos para uso doméstico
A casa Geraldes é quem vende mais

barato.
Saccos de borracha para água

, quente. Applica-se em qual-' 
quer dôr no ventre, figado,

1 rins, eólicas, etc., de 8$ a I4$ooo
Velas de enxofre cara desinfe-

ctar quartos, • prisões. Extin-
gue ratos, baratas, etc., de
600 a.  ... • .. a$ooo

Desinfectante N. C, poderoso

Sara 
emprego nas lavagen»

e asseio, pias, substituto do " "
lysol, de ,i$4oo a.. .. .. a$5oo

Agua oxygenada para lavagem
da boca, feridas, fistulas, toi-
lette, vidro de i$ooo a.. 2$500

Vaselina esterilizada e . eom-
muni, bisnaga e lata de l$20O

2$500

3$oob

Vri'Nl>l'"-9U 
ou admitte-sc um sócio para

unia boa casa já montada para qualquer
neeocio no centro da cidade, nova, pequeno •»
multai: trata-se na rua Senador Euzebio

(3316 O) Jcapiial; trata-se na rua
n. 344-

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFOKMINA cura a insuificien cia renal, as cystfies, pyelites, nephrites,

urethritcs, catariho da bexiga, inllammação da próstata. Dnsolve as arei* e os
cálculos de ácido urico e uratos.

NAS BOAS PHARMAGIAS-RUA1° DE MARÇ017 - Deposito

:o$ooo

a5$ooo

VENDE-SE 
um boi de raça hollandeza,

próprio para criação e afiançado para
o trabalho; rua dos Toneleros n. 240, Co-
pacabana. (J 3077) O

\MvNDiE-SE 
uma estante paro exame de

urina, tamanho maior, com todos os üc;
cessorios, completamente nova; trata-se i
rua Uruguayana n. 39, casa de louças.

(B 3279) O

VEXUICM-SE 
«rmaçõe», balcões, escriva-

ninhas. copas e balcões de (mármore,
mel» de dito pari botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento e escri-
ptorios, estante, iptra livros e papeis, cai-
xai de ferro para agua, vidraças e vitri-
nts, cadeira, diversas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragem e ferramentas, vare-
jot para fumos, de tudo temos novo e
usado, assim como tombem fabricamoj e
recebemos qualquer encommenda e nos en*
carregamos <le Installações «m catas com-
merci.e. e eteriptorios: na ru» do Hospi;
cio a, 189. (1550 O) S>

"ilíNDE-SE um açougue fazendo bom ne-" "rua Augusta n. 69. Engenho
(J 3033) OT gOClO, 1

de Dentro,

VENM-SE 
toalho usado; rua Tavares

n. 136, Encantado. (K ___> 9

VENDE-SE 
á rua Haddock I,obo. 417.

canários francezes e belgas, de cores
diversas. <-'^3 0) K

T7"KN'DEM-aE tecido, de arame para cer-
V eu e galinheiros, » 6.00 réis o metro,

í.bricani-.e gaiola, c ratoeiras de toda. as
da.se.; Avenida Passo» IQ4. (OiosQK

ViENDE-SE 
um cavallo. novo e um car-

rinho com arreios. Jjreço ^««"'J?'trata-.e na lE.trada do Rio das Pedras, 12.
Estação do mesmo nome. y________0 "> ¦'.

ENDE-SE uma boa carroça gary, quasi
nova, a trabalhar; informa-se na. ave-

nida Salvador de Si o. "96, botequim. _

W:P*~
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Fortalece a raias do ca- I

bello e elimina a caspa 1
CASA CIRIO g

OUVIDOR, 183 1
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VENDE-SE 
um bím piano, perfeito, ga-

rantido, por preço módico; rua Sete de
Setembro n. 215, relojoeiro. (bJ705)U

VENDE-SE 
por 100$ uma machina pho-

tographica. 13X^8, com todos os_pet
tences; rua Nova D.
dura.

Pedro n. 147. Casca-
(fl 3J93) O

VENDF.-M-SE 
uma lVida armação com es-

•pelho ao centro, copa de mármore e
diversos objeclos próprios para cate; para
ver, rua Frei Caneca n. .113. Acceilam-se
propostas â rua do Rosário 11. \_>3. 1°.

(15 3061) O

líMÍNDIíM-SE uma esplendida escada dc
1 peroba, um grande fogão e um balcão;

na r. Senador Dantas n. 34, ,s°1,ra,ll°; „

VlENDICM-SE, 
por preço módico, dois ca-

saes de frangos Lcghorn branco, ameri-
canos; ver e tratar á rua Alegre n. 15.
Aldeia Campislai (J 3280) O

\TENDE-SE 
um porta-bibelots por 20$;

na avenida Henrniue Valladares n. 27,
.™hr.-.<ln. (B 3344. Osobrado.

VENDEM-SE 
um importante piano do

celebre autor ltitter, novo, o melhor
formato, com 3 pedaes e 7 oitavas e um
dito Pleyel, por preços módicos; tambem
trocam-se, concertam-se e aíinam-sc. Ao
Piano de Ouro, do Guimarães, r. do Ki.v
cbuelo n. 423. sobrado. (S 27O4) <J

YENDEM-SE 
um piano de meio-armario

e unia pianola; no rua Sant Anna, 120
(Cidade Nova). (S 3SS0) O

VENDEM-SE 
ternos de casaca, sobre-

casaca c paletot cinza; e muito barato,
Corria Dutra n. '37,, Cattete.

(R 3154) Ona rua

ViENDEM-SE, 
para entrega da casa, ar-

inações, balcões, copas, divisões, para-
vento, portas e vários moveis; r. benerai
Câmara n. 232. U ____ u

AOS RHEUMATICOS
estava

O sr." l'\ R. Barreto, conceituado negociante á rua dos Coqueiros,
entrevado na cama desde dezembro, ^é""K\ t7n'T. K\(Ja de Carvalhoseu medico, usou o af.inado . Rob de Siimma Salsado, de Alfredo de Urvaino,
Com ires frascos apenas já tomou conta do seu negocio. <h, como ,*«*_*?___?<
o Rob de Suiiiina milhares. A' venda nas boas pharmacias e drogarias,
de Mate.; si. 10. Alfredo de Carvalho & C. ¦¦

conta
Deposito, 1°

Emplastros ipara callos « fis-
tulas, golpes, de 600 a,. ...

Elegantior para corrigir atti-
tude viciosa do busto e en-
direitar as «costas, utn.. ..

Cintas de borracha, tecido de
panno, elásticos, de todos os
systemas, para diminuir a
obesidade e tirar as anoma-
lias do ventre, Ide .6$ a..

Fundas de borracha, de camur-
ça, carneiro, pellica, simples
de um lado, duplas de dois
lados, para reduzir as her-
nias, de 2$5oo 

Almofadas para as senhoras
(Hygienicas), para o fluxo
nienstrual, pacotes de 12 c.
com cinto de 3$S00 a.. ..

Irrigadores de agatha, comple-
tos, .para lavagem dc asseio
e intestihaes, de 1 litro e 2
litros, 7$ooo e.. .... ••

Ditos de zinco parai . lavagem
de asseio e intestinaes, de 1
litro e 2 litros, de 4$ooo e..

Ditos de vidro, ,para lavagem
de asseio < intestinaes, de 1
litro e 2 litros, de nickel
de 7$ e . ...» • '• • •,'• •

Bidets esmaltados para lava-
gem de asseio,'com descanso
ditos .para partos, de 16$ a

Canulas de vidro, ditas para
injecções quentes c|obturador
de porcelana, de 800 a.,. ,. •

Tubo de borracha para irriga-
dores, seringas, etc. para la-
vagens, metro, de 2$5oo a. .

Pipos de borracha para lava-
gens de vagina, recto, fistu-
Ias, feridas, de i$2oo a . . .

Algalias, Sondas, Bugias de
borracha para extrair, dila-
tar, lavar a urethra, para o
uso de todas as moléstias da
bexiga, de i$aoo a , . .--. •

Ditas de vidro para lavagem
de feridas e bexigas, ure-
thra, de $800 

Seringas de borracha de vidro
para injecções urcthraes, in-
testinaes e outros fins, de
$800 a . 

Ccllares electricos para crean-
ças, contra convulsões, faci-
lita a dentição nas creanças,
dc 3$ooo a ........ •

Thermomctro para verificar o
gráo da febre no enfermo,
de 3$500 a 

Ataduras, gazes, algodões para
curativos em casa, de $3oo_a

Bicos e Tira-leite dc pressão
para na oceasião dc ainanicn-
tar fazer o uso, de i$5oo a.

Mamadeiras creches e sapato
e alexandra, de i$soo a . . .

Chupetas e bicos para garrafas
e maniadcira, de ?Joo a. . .

Thermomctro para parede, de
2$ooo - . . . . 8$ooo

Almofadas para doentes (as-
sentos dc borracha) brancos
e vermelhos, de 12$ a. . . .

Escovas para dentes, de 1$ a
Escovas para unhas, de $500 a
Penles para caspa e alisar,

de $800 a.  .
Seringas para injecções hypo-

derniicas, dc 15$ 
Meias elásticas para pernas

inchadas c varizes, dc 6$ a
Ataduras elásticas de algodão

para varizes c pernas in-
chadas e firmeza das per-
nas, de 2$5oo 
Casa Geraldes — Rua Buenos Aires

11. u8, antiga rua do Hospicio 11
Rio de Janeiro.

O Mais precioso desinfectante

ZONAL
Ápprovado pela Saude Publica

E' o UNICO desinfectante que nâo é venenoso nem cáustico e que pôde ser
asado diariamente por qualquerorghnismo de creança ou aauito sem w

menor inconveniente. ,.„_»__,
Cura o corrimento vaginal, o oatarrho, do utero e certas moléstia» a

pelle: comichões. frieiras, eezemas, darthros, feridas, assaduras ew.
Na toilette intima das senhoras e no banho de creanças e adultos é de am»

aoçâò benéfica incomparavel. ¦¦ .
Desinfecta a pelle e as mucosas e .communica-lhes um perfume magnt*

flço; é adstringente^  . _g
. Encontra.se na Pharmacia Marinho

Rua 7 de Setembro, 186 — FU© de Janeiro
e era todas ãs boas Pharmaoias e Drogarias do Brasil

Peio Correio. Vidro 3#ÓO0 '¦_______

rvUATRO rapazes..,  .._,  de tratamento, dese-
jam 2 quartos bem mobilados e cora

pensão, no centro. Cartas ao sr. J. A.
redacção do "Correio da Manhã".

(3718 S) R

ELOGIOS, despertadores; compram-se,
trocam-se, vendemse e concertam-se

por $500, lf, 3$, etc.; .rua Uruguayaiu
n. 135

RE
casa de gramophones. (4042 S) S

sALA de frente bem mobilada, em casa
nova, de familia, aluga-se uma dando-
pensão, a casal sem filho»; avenida

em de Si n. 159. («06 S) M

AUiVAS — Extincçáo completa çom
o emprego ' das legitima, formiga.

Cuyabanas; Peçam prospectos — J. Re-
lende; rua S. Pedro n. 38. (M .""'3).

s
SENHORA 

«ó, cede
.te 

""' "

xnal.

. mobilada,
liberdade. Carta.

•ala elegantemen-
a pessoa de tratamento,

Moema,
(2930

neste
S)S

GAIXAS 
de papelão pequenas de todos

os feitlos; rua Dr. Carmo Netto n.
348, próximo á avenida Salvador de Si.

(3184 S) J

25$00O

6$ooo

8$ 000

S$ooo

8$ooo

25$ooo

i4$ooo

i$300

3$Soo

2$000

i$500

8$ooo

io$ooo

8$ooo

2$S00

3$Soo

2$500

$800

22$000
2?000
$700

2$500

35$ooo

I2$000

6$ooo

CARTOMANTE 
d. Maria Emilio, a ce-

lebre e 1» do Hrasil e Portugal, con-
sagrada pelo povo como a mai. perita
nas suas predições, com milhares dc curas
sáentfiVcas, intimas e commerciaes; is
cxmas. famílias do interior e fora da ci-
dade, consulta ppr carta sem a presença
das pessoas, única neste gênero; i rua de
Santa Luzia n. 248, sobrado, junto á ave-
nida Rio Branco, casa de íamilia de toda
a seriedade. (3081 S)>J

MACHINA DE FURAR
Alfândega, UO

MOVEIS 
e piano. — Compram-»» cn

bom estado e pagom-se bem; ee»-
mados, ao becco da Carioca n. 28,
Fernand».. U8oa

MANTEIGA 
ESPECIAL, recebida •*»•

mente de Minas, vende-se na.
rua « ___

(3698 SjR
Ihòrcs condições
Pedro n. 189.

e preços; a

MATHEMATICA 
— Theori» e pnOçt,• professor de . comprovada h.bihUCio,

leceiona «m domicilio. Chamados a L.^*Ç
reira, i ru» Delpliim 74. (5°3 SJ R

.... Clara Couderc — Manicur», pe-
dicur», ma.ijgi.u diplomada: ru».8.

Clemente n. 103. Teleph. 1.17?. SuL V»e
(1157 S) K

MME.

a domicílio.

.,   , aluga"independente, 
mobilado/ café,

tte., sof; rua do Rocha n. 35.
çto do Rocha. ¦

OEÇfHORA-de tratamento, quarto
roupa,

— Esta.
(3675 S) B

SÓCIO 
commanditario — Precisa-se de

um com o capital de 5:000$, com ,a
rttirada de 150$ mensaes. E negocio
cercado de toda a «enedade. dando-se in-
formações com referencias de commercian.
tes conhecidos. Ou«>» .pretender . dirna
«orrespondencia o J. Rodngues. Caixa do
Correio n. 1096. - 06" S) M

PROFESSORA! 
de piano,, ensinando

pela escola moderna, dá lições a pre-
ços módicos. Pôde ser procurada das 10
ás 14 horas, i rua do Cattete n. 160.

(3080 S) J

Professora Ensina portuguez,
francez, inglez c

piano; informações cóm o sr. Peixoto,
rua Haddock Lobo, 327. J. 2998.

PROFESSORA 
— Uma senhora com

longa pratica de ensino,, offerece-se
para 

"leccionar em casa. particulares ou
em collegio, o curso primário de portu-
guez, geographia, anthmetica, 'francez
(theorico e pratico), e trabalhos de agu-
lha; rua Itapagipe n. 429. (3»73 S) J

INGLEZ

TECIDOS 
de «rame -para cerca, e g.l-

linhriro. « ioo réi» o metro, na_ fa-
brlcá da avenida Fuioi 104, (1052 S)K

Ci  

...

tes artifíciaes velhos, trabalhos velhos
de boca, em ouro e platina e, platina em
retalhos; rua da Asscmbléa n. 16, loja.

. . (3110 S) J

CARTOMANTE 
espirita —Mme. Marie

Louise, di consultas por 5$, lê as li-
nhas das mãos, e tal garantia oflerccc
dos seus trabalhos, que só recebe paga-
mento depois da pessoa conseguir o quc
deseja; av. Mem de Si 126, (3834 S) S

COMPRAM-SE 
pianos de bons fabri-

cantes, na -rua da Alfândega n. 131.
A Patreirinha, de 1 is 4. com Freitas.

(2750 S) R

MOVEIS 
— Compr.m-se mobiiia», ph-

nos, quadros, tapetes, trens i. co*
nha, roupas de cama, cautelas do t Monte
de Soecorro, etc; rua S. Luiz Gona
n. «0. __'° 5J

MODISTA perita de vestidos e talBeur,
ensina a cortar e armar no

quin, sob medida e por figurino Vae ¦
domicilio; preços baratissimos; rua Sen»-
dor Euzebio n. «29 .e Assembléa n. 7.

(3116 S) J

ME. Zizinha esclarece todos os jjon>
tos da vida e concerta. ContuIftM

grátis; rua Felicio n. 58 — Cascado»».MM

MACHINAS 
para costura — VendMM»

quatro, quasi novas Singer, preço de
oceasião; ru» Frei Caneca n. 52. . •

(3539 S) 51

Agua Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BElIlEZÃdÃ VIST A

Cora e previne toda a inflanmação
ÚNICA PREMIADA NA EXPOSIÇÃO NiCIONAL CiE V908

¦ A' venda em todas as boas Pharmacias e Drogarias"•S»108-' GRANADO * C. BIO DE JANEIRO

TOMA-SE 
roupa de homem para lavar

e engommar, não se fazendo uso de
»gua sanitária, que tanto estraga a rou-
pa. Todos os engommados com perleiçao
e lustro admirável; rua Ca.siano n. 66—
Gloria. (3573 S) J

ÜMA 
moça- educada offeiece-se para

companhia dc senhora so, entendei;-
do bem dos arranjos domésticos, inclusi-
ve costuras, cortes, etc. ¦ Çaitas por-fa-
vor neste jornal, a A, Soanm. (3744 »)J

chegada de fora, deseja
o sr. Affonso Furno, ou

«ua familia; â rua General Pedra - "
fcotel Itália Brasil—Rio, 19
UMA 

familia
falar' com

(2728 S) i

PROFESSORA 
de bandolim e, piano

acceita discípulas. Chamados á ave-
nida Rio Branco 137, Casa Mozart. •"_

(3287 S) R

(pratico, Mr. P».
ter garante ensinar
em .eis mezt., 10$

mensaes. Rua da Quitanda' n. 50, i» »n-
dar e rua de S. José 7a, 2' andar. Vae
a domicilio por preços módicos (2019 J)

Gíaíüõphones 'oaS^J^:
lumbia. Gaúcho, Miraphones e Gramopho.
ne. a qualquer preço. Tudo em grande
quantidade, encontra-se agora na antiga
casa de gramopliones e discos, á rua da
Constituição n. 36. Oflicinas para todos
os concertos e peças avulsas. (690 J)

SYPHILIS1

Quem desejar

Collegio Sylvio Leite - Ruá
Mariz e Barros 256 e 25S
Teleph. Villa 1.252. Internato, semi-in-
ternato c externato. Cursos preliminar
(para analphabetos) primário, secundário,,
commereial, artístico t-Mnsica e pintura)
e especial de preparatoiios para admissão"ás escolas superiores, de accordo com >
programma do Pedro II. Ensino pratico-
de linguas vivas. Instrucçãò militar (ia-
cultativa) sob a dtrecvão de official no-
meado pelo Sr. Ministro da Guerra, e-
dando aos alumnos direito á caderneta de.-
reservista ao terminarem seus cursos. In-
strucção moral e cívica. Abolição com-
pleta dos castigos corporaes e dos sports
violentos, como o "football". Ensino «lei
gymnastica sueca e «lc «pparelboí, pa:»,
o que dispõe o collegio <lc um gymnasio
provido dos necessários elemíntos. Trata,
mento excellente, tendo os alumnos as re-
feições em commum com a família do di-
«ctor. <" tf0'*

Duchas massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente daFa-

culdade. Doenças do "'estômago e ihles-
tino, neurasthenia, arthrilismo, obesi-
dade, diabete, etc. De 7 ás n da aia-
nhã. Rua Senador Dantas; '48. J 49*

TTM.
KJ vi

dentista, compra uma ' cadeira de
viagem uma vez que esteja em boas

condições e nio seja cara. Quem a pos-
soir e quizer attender a este, deixe infor-
inações, na rua Marechal Floriano n. 115.
sobrado. (3045 S) J

VAREJO para cigarros — Vende-se de
volta, quasi novo;
loja.

ru» do Cattete n.
(3324 S) R

_ sua-s conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO.
LORES, de sua prc-
paração. App. 606 t

914. Assembléa n. 54. das 12 is 1! h»
ias. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
LHAES. Telephone 1.009. C ¦ <s 3447)

ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-
ber o pen-

sãmento de pessoa de amizade, attrahir
amor e bons negócios, *er felicidade no
conunercio. tratar todas as doen-
ças, obter o que desejar, por mais diffi-
eil qiic seja, por trabalhos sciehlificos c
garantidos, dirija-se á rua do Cupertino
numero 7, estação die Quintino Bocay-
uva, enviando eiiwloppe, sellos e sub-
scriptado para resposta « consulta no
gabinete e por escripto, todos os dias;
realiza-se o que desejarem por mais dií-
ficil que seja em qualquer distancia ou
Estado. Gonorrhéa chronica «e impo-
tencia, cura garantida, com hervas me-
dicinaes. J. Pinto da Silva. " J 360S

\T.ENDE-SE barato a mobília quasi nova
\ de uma casa de familia, em Copacabana,

dormitório e sala dc visitas peroba, sala dc
Sentar de iirhuia, moveis avulsos, quadros,
louças, etc., Informa-se pelo teelphoiic nu-
mero 816, Sol. MgSf)

VALES 
— Compram-.e, e .

n ' ' "

CARTOMANTE 
brasileira, trabalha com

36 cartas. Satisfaz a todos pela sua
clareza nos seus trabalhos. Só attende a
senhoras; rua Barão de S. Felix n. 44,
casai. (3842 S) S

/CARTOMANTE H. Parnaso, titobalha
\J com dois baralhos e búzios; rua do
Rocha n. 35 — Estação do Rocha.

(2931 S) S

INHEIRO sob hypothcca de predios,
_ nas melhores condições, possíveis;
não se trota com intermediários; na rua
Senhor dos Passos 18, Borges. (2747 S) S

D1

DINHEIRO 
rápido «ob hypothecas, só

negócios sérios; na rua Buenos Ai-
res n. 198, das ia as 18 horas. (569 S) M

MOVEIS 
— Concertam-se, lustram-s« (D

empalham-se cadeiras; preços mo«.
cos, na officina de man
Visconde dc Sapucahy 107. (35*4 S) R

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi.

liarios completo., avulsos, objecto» 4e
arte, antigüidades, ornamentações, plano»
de bons autores, etc; rua Senador D»n-
tas n. 45, térreo, com E. Ribeiro.' (3433 S) J

pagam-se bem,
. üTtataari»'daT ma da Assembléa, ,105,

onde «e ila -por todas as marcas de.cigar-
ro», »té 9 « »° w'« «m aii ?írte,_!_'1; «•(J 4084J a

A Cura da Paralysia
pelo Magnetismo pessoal dc D Monte-
Jo. Chamados á travessa do S. l'ran-
cíico n. 23.  lí> 312U

Iloícõl

Casamentos

Creme de Amêndoas —
O legitimo esti registrado sob o n. 1,0.011.

e traz impresso o nome do fabricante
phtrmaceiitico Santof. Silva, etc.

Indispensável na «.oilctte das damas ele-
gantei, Embelleza o rosto, tirando-lhe a»
ruga. e «s mjncna». Pote afooo. Vende-
«e no deposito. Drogaria Pacheco; á rua.
dos Andradas 11. 45. (1044 S) Jmm

W

PERDEU-SE 
a caderneta n. 22.954 da

3» série da Caixa Econômica do Rio
de Janeiro. (3493 Q) R

VENDEM-SR 
'tuna armação envidraçada

uma divisão dois espelhos de crystal,
uma escrivaninha, 11111 toldo e mais objeetos
rua 'General Câmara ti. 240, loja.

(3801 O) S

\rENDI5-SE 
mna machina Singer, nova,

com 7 gavetas por 120Ç000 e um mane-
quim por 20; rua Benjamin Constante, 49.
casa 1. . (3<io-z O) J
-\7.E>;i)K-S'i;, família qne sc retira desta

\ capital, vende garantido um excellente e
de acreditado fabricante ai-

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um excellente .armazém
próprio para qualquer negocio limpo,

com um bom contrato. Preço módico; a
r. 7 de Setembro 193. (3139 *V °

emluxuoso piano, — 
Icinão, cepo dc aço c cordas cruzadas,
perfeito estado de conservação; para ver e
iralar á rua do Cunha u. 62, sobrado.
Cntumby. (3808 O) IM
"fT.ENDF.M-SE IS gallinhas e 3 «alos o

V iiuc ha de bonito, raça cruzada. com
illrahnia, Legliorn e Americana, o motivo c
de ter o dono de sc retirar paia f«;ra; tra-
-.vst c«i'.'i o sr. •Américo á rua do Hospício
11. 81 sob, das 12 ás 16 horas. (3527 O) J

TRASPASSA-SE 
o contrato da compra

do lote 329 do campo dos Cardosos,
cm Cascadura, pagamento dc 50? meu-
saes, até fazer 1:500$. Tambem vende-se
as bcmlcitorias constantes de uma sala,
uma cozinha, alicerces para um armazém,
e 40 metros de parede de tijolo dobra-
do, pela insignüicaneia dc 500?. Treita-
se i rua da Quitanda 57. sob., ultima
sala c indagar telephone Central 28S1.

. - (3027 N) J

TRASPASSA-SE ou aluga-se
qiiim, á rua da Passagcnv n

) bote-
84.

(3712 P) D

PERDEU-SE 
a cantei;

1915 do Monte' de S
de Janeiro.

15727, de
Soecorro do Rio

(3192 Q) J

PERDEU-SE 
a cautela do Monte dc

Soecorro do Rio de Janeiro, n. 17.538
do anno de 1915. (3345 Q) J

DENTISTA 
— Vende-se um motor Do-

riot, e um encosto; preço dc ocòa-
sião; Miguel dc Paiva 27, (3794 S) M

DINHEIRO 
— Qualquer quantia a ju.

ros módicos, para hypothecas, anti-
chrcsis, descontos e cauções; com J. Pin-
to, Rosário 134. loja. (3550 S) J-+•
"nierne — Favorite, Odeon, Victor,i-n-y,\ja Colômbia, Gauco, Gramopho-
nes e Miraphones, a qualquer preço. «—
Tudo em grande quantidade, encontra-se
aporá na antiga casa de gramophones e
discos, i rua da Constituição n. 36. Of-
ficina para todos os concertos e peças
avulsas. (609 S) J

DINIÍEIRO 
sob hypothecas, jiuros e

caução dc apólices; L, Moura; Ro-
sario n. 170. (32S4 S) J

ME. OLGA — Alta cartomante—Fax
com que os amantes e os esposos K

entreguem de corpo e alma e laz todo
e qualquer trabalho, sendo os, mesmos ga-
rantidos. Consulta* 3$ooo. Tem um b»
ve para o socego do lar. Preço iofooo;
correspondência com 2$ioo, em sellos p»M
. resposta; «ó attende a senhoras; » ni»
Fernandes n. 19—Engenho Novo, da« 9
da manhã á. 8 da noite. (2354 S) S

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-M e

vendem-.e na Inlermedi.ria; r. do
Cattete n. 19, teleph. 557, Cent. (308 S)J

DOENÇAS DOS OLHOS
DR. RODRIGUES OAO'

Com longo estagio da Fondation Ro-
tnehld de Paris. Assembléa, 56. o" 2
is 4. Telep. C. 3376.

trata-se eom
brevidade,

mesmo 1 sem
certidões, ci-

vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificaçfies,
etc., com Bruno Schegtic, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telephone n. 4.542, Central. S 1644

chronicas e
recen t es.
Quereis fi-
car radi -

calmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso . nenhum negativo: . rua

R 2749

GONORRHEAS

Digostõos
difficeis,

perda de-
oppotite,
ayspep-

sia, doi
de cabeça, azia, máo lial'to, enjôo*
da gravidez e vômitos: — cura piem-
pta e rápida com o ELIXIR ESTO-
MACAL. . A' venda na Pharmucii».
Uragantina, 105, rua Uruguayana, 105.

onxaquecas, ln-
digestões, dores
do caboça. in-
Ilanimação do II-
gado e dores
nas cadeiras: —
cura radical e
piompta com as
pílulas Dn. MU-
ÍUL1.0». A' von-
dn na Phai-ma-
cia Bragaminu,
103, rua Uru-
guayana, IO").

s
DE)

IT
PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de figado, estômago e intestinos,
curam-se com as 1'ilulas de Bollo Compus-
ta& do phurmaceutico Santos Silva. Vidro
i$5oo. Deposito: Drogaria Pacheco, á rui
dos Andradas n. 45. O04J S) J

niMUIMPfl — Empresta-se com
XJlNtlülKU ra|)iI|CI 

'(8 
dias), sob

hypothcca de predios, no centro e subur-
bios, a 10 e 12 °1°; grandes e pequenas
quantias; rua do Hospício a, 95, sala da
frente, com Ribeiro, da. io i i e de 2
is 4 lioras. -, (3582 S) J

MASSAGISTA 
Waiíb Cavalcanti,

massagiít» cega, com longa pratica)
roa D. Pollxem» n. 60. Teleph. 1.241
Sul. (0°9 S) J

t>RECISA-SE — Estudante de mediei-
X na, deseja um quarto em casa de ÍMr
milia, co mpensão, até 80$. Cartas á raa
do Hospicio 273, ao sr, Antonico. (36É8S)

DOENÇAS 60 APPARELHO DIS-
TIVO E DQ SYSTEMA HEBVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelos
ralos X, do estômago.
Intestinos, ooraeáo, pul-
môes,otc. Cura da asth-
ma. - Rua S. José 39, da
2 às 4. Grátis aos po-
bres às 12 horas.

Theophilo Ottoni 167.

ARTHRITISMO-
(ácido urico) e todas manifestações (rbeu-
matismo, moléstias da pelle, areias do fi*
gado e rins e impurezas do .angue) etc.
Cura garantida pelos Banhos (Suadores),
Luz, Vapor, Sulphurosos, Massagens. Ave-
nida Gomes Freire, 99, das 6 is 20 horas.
Pieço ao alcance de todos. Instituto de Phy-
siothcrapia. (M3715) S

Comichão

PIANOS 
— Compram-se de qualquer

autor e estado, de 1I2 armário; pír
gam-sc bem; na rua da Alfândega n. 140.
loja. (33»i S)J

PERDEU-SE 
a licença do caminhão de

n. 948, quem achar, levar á rua Be-
nedicto Hippolytò n. 214, quc será gra-tiíicado com io$ooo. (2734 Q) B

PERDEU-SE 
a cautela de n. 106.042,

da casa de penhores de Guimarães &Sansevcrino; rua Alexandre Herculano n.
5 c Luiz de Camões n. 1 A. (3680 Q) J

PERDEU-SE 
a

anno de 1915,
cautela n. 25.915, do

do Monte dc Soccor-
(.1715 Q) R

m"SANACUTIS"
tjnra

cocclrn»,
deposito

N\0 W POMADA. NÃOSU.IA AROUP.V
sarnn ee^iâsV suores fétidos, feridas, omnineens

•frldnis 
etc Vonde-se em 

^^IWffi^jfâ0n^„o-niip.i Ciil — Hospício 9. Vidro ^*5ÜU. (1«-

VENDE-SIE 
uma motocyclclla P.rcmicr

-,'",l, IIP. com pouco uso, tem sule-car
e está licenciada; rua dos 'Andradas, "' '
andar. (3835 O) M

\T1-'N'D1''-SE um deposito de püo -faz^en-
V do bom nesocio; informa-sc a rua <-a-

merino, padaria Mar c Terra n. 99 „
(33j8 O) R

TTiENDEM-SE « compram-se armações e
1 uicnsilios para casas coninicrciaes e .mo-

modernos. R. «Io Hospício.
(3871 'E) Mveis antigos

305.

\71ENDKM-SE 
foRões novos e usados, (is-

' sim como deposito para agua grades
para porteira.

(3688 O) 1!Ihirlõcs e doubradiçns grand
lt. da Prainha 11. 44.

TRASrASSA-SE 
unia boa pensão fami-

liar, no centro, com 9 quartos e 2
salas tendo bons pensionistas. O motivo
explicará o proprietário; rua da Alfauilc-
ga n. 144, 2° andar. (3630 P) M

DIVERSAS

AGUA PHYLLIS
EMBELLEZAMENTO DA CUTIS

Mme. JULIA CALDEIRA
Chegada de Manios, Pará, Fernambucoc Bahia, cvide esteve emi propaçanda, obttn.

do grande suecesso os preparados Phyllis incontestavclmente de um effeito dign» de
ser experimentado pelas pessoas chies c distiactas; zelosas da conservação sempre M-
Ia do rosto. . ¦_

Mme. J. Caldeira aconselha o uso da AGUA PIIYW.IS ás pessoas que anda
moças, tenham o rosto e pescoço enrugados ou manchados, de pannos ou sardas ea.»
nlioritas o uso diária da LOÇÃO PHYLLIS que torna a cutis rozada, evitando «am-

Mme. Julia Caldeira, pôde ser procurada i RuA

DR. ALVINO AGUIAR
TESTINOS - RINS - PULMÕES,
etc Coiumltorio: rua Rodrigo bilva,
n, 5. Teleph. 2.271, C. Das » i. 4
horas. Residência:,.travei!» Torres n.
17. Teleph. 4.265, Cent.

dartliros, empigens,
eezemas, frieira.,
sarnas, brotoejas,
etc., desappa recém

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se cm
todas as drogariaB do Rio. e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, ¦ rua
Acre. 38. Tel. Norte 3265. Preço a$ooo.

LIVROS
tisstmos.
Passos n

- Envia-se . catalogo d»
livros de occa«ião, bara-

Casa Torres, rua Senhor dos
98, Rio. (3283 S) J

garganta
nariz

Gravidez ? Usem
o in-

jector — Nanterre. Fácil.
commodo e hygienico.

A' venda nas casas do cirureia.

Dcenças Oura garantidae rápida do
OZENA

(fetidez do nariz)
OUVidOS processo inteiramente

boca novo-
Dr. Eurlco de Lemos

professor livre dessa especiali*
dade na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Gonsultoric
rua da Carioca 3G, das 12 ás 0 da
tarde. •- J 3313

6 RAÚNA

nhas. cravos c nformoscaudo a pelle
RODRIGO SILVA. (2723 H)

DINHEIROtli
de predios.
n. 158, sobrado.

Empresta-se sob hypo-
: venda
Rosário

(3400 S) M
iiccns c inventários. Compra

A. Falcão, rua do

DINHEIRO 
— Dá-se sob hypothecas

no centro e subúrbios; rua da Al*
fandega n. 131, na "A Parrcirinha", dc 1
ás 4 lioras, com Freitas. (2756 S) M

A 
UM cavalheiro, alugam-se dois quar-
tos com entrada independente; bon-

des á porta, em Santa Thereza; informa-
se na rua do Uosario 133. (3333 S) J

EM 
casa dc pequena familia sem mais

inquilinos, aluga-se a um cavalheiro
decente, um quarto, com ou sem mobi-
lia c por preço módico; travessa do Oli-
veira 22—liotafogo. (3323 S) J

AULAS 
dc conversação: francez, preço

de propaganda; 25 lições por ,io?,daíi 7 i\2 ás 11 horas da noite. Matricula
está aberta; 96, rua Sete de Setembro,
96. Professor Alphouse Lcvy. (1522 S) J

AGENTES 
ws

na fabrica de
a rua
çoes a

Estados, accei t.un-sc
carimbos e gravuras,

Sachet _n. 18, Rio. Peçam condi-
José Xavier, Optima commissão.

(2164 s) n

EMPRÉSTIMOS 
sob promissórias, hy-

pothecas, alugueis, moveis, etc. Com
Silva; rua da Misericórdia n. 57. i° an-
dar. (3319S J

ENSINA-SE 
piano pela methodo do In-

stitulo Nacional de Musica c curso
primário, por preços módicos, á run Sylç
vio Homero n, 2. (antiga travessa Mura*
tori). (3563 S) J

OFFERECE-SE 
uma senhoríta de

; dueta afiançada, para casa dc
distineta, como dama de companhia, ea»
bendò bordar; ou para collegio, do qne
já tem pratica. Pira mais iiiiformaçoes
na rua do Lavradio n. 78. (3789 S) II

PRECISA-SE 
traduzir um livro cm fran-

ccz pam o portuguez; exige-se boa
calligraphia e paga-se bem. Resposta ft
F. I-.; neste jornal, com o endereço paff
se tratar. (3038 S) J

PRECISA-SE 
de uma boa casa para

pequena familia de tratamento; <3k>-
ria. Cattcte, Lapa. Offertas á caixa do
Correio 747. (3337 S) J

PIANO 
 Compm-se um dc fabricai

tc allemão Beckesten, Blutber, Ç.Otto, ou outras marcas. Cartas para Di-
niz; rua Luiz dc Camões n. 6. (3809 S)M

MORPHEA
Tratamei.to especial, seientifico, mo-

demo," pelo prof. dr. Leomssa, da Aca-
demia de Sciencias de Portugal, etc.
Clinica geri.1, operaçSes e partos. Um-
sultorio: rua da Carioca, 26, aa 1 as

3 horas da ta de,

ÍÊÍTISTAS

Clinica "de moléstias flas
senhoras e syphilis Tcní-m m-
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, as moléstias das vias
urinarias, genitaes, as metrites, os çor.n-
mento* uterinos e voginaes e regulansa
a menstruaçao por processo seu. Applica

606 e 914, com ou sem tnjecçüo e esta
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparelhado; ru» R°d"g°
Silvm 36, esquina da ma da Assembléa,
das 10 ás 2 da tarde. Telephone n. 2.511;
residência: r. Senador Euzebio 34'- „J 3z8o

Este maravilhoso tônica,
unico que faz nascer cabellos
e sumir a caspa por completo.

___ Vende-sc na perfumaria Nu-
nes. largo de São Francisco de Paula
n. 25. (S 2749>

SERRA CIRCULAR
Alfândega, 110

COLORINA,

o o)

T-i----**- A ESCOLA AMERICA
intemaiO na, ha 18 annos nos
subúrbios, resolveu reabrir o internato em

 ..i:r:i!~ -.---*',*. 4 nm AugU^tn Nu*

reli
seu edifício próprio, á rua Augusto Nu-
nes n. 53, Todos os Santos, a 3 minutos
d» estação e 35 do centro. Fedi prospe-
ctos e comparae.  l£J

Cartomante
ra n. 211.

scinetifica —
única no ge-
nero. — Rua
General Ca-

- 3194 JDENTISTA
DH. SILV1NO MATTOS — Ex. .

traecões, absolutamente sem dor, a 5*. Scnnurd, 
J^aPi. a <S cada dente; concertos .osto parisienses. Aos senhores negocian-

W dSSdufaiTal0$.; obturaçoes fe, é Ldistas do .interior remetteremo,

rpRASPASSA-SE um_..  bem afreguezado
varejo de cigarros, cm um botequim

bilhares; está aberto oté 1 hora da
noile, depende dc pouco dinheiro; rua dos
Arcos n. 24. .(3791 P) M

VENDEM-SE 
á rua Haddock «Lobo n

limiidns "I'ox Tcrricr'
narios francezes c bclfias
com quatro fogos. 

puro saiiBiic, ca-
utn fosão á faz

(3550 O) R

rpRASPASSA-SE uma casa dc chapéos
X de senhora e lavagem dc chapéos de
homem; c casa antiga c afreguezada; faz-
«c íiualqticr negocio; becco do Uosario
n. 9 A. (.1777 

P) M

TRASPASSA-SE 
um botequim, aberto

ha poucos dias; bem montado c com
licenças pagas; vende-se por motivo de
moléstia. Faz-se qualquer neuocio, Infor-
ma-sc nn praça Tiradentes 11. 27, com o
sr. J. Ferreira & C.«. (3419 P) M

A 
LUGA-SIÍ uma excellente cns:i para fa-
milia de tratamento, á rua Fernandes

Guimarães n. 76, em liotafogo, com boas
c arejadas accommodações, pintada c forro-
da dc novo; as cliavcs por especial favor
á mesma rua n. 71. Preço, i8j$ooo. Tra-
ta-sc á nm do Rosário 66, 2" andar, com
o dr. Radovalho I.elte. (3850 G)

A' RUA 7, 109, 2n» das 6 ás 22 bo-
ras, não cm curso, ensina-se mesmo

a cdosos c princi pin ntes c para con cur*
sos: portuguez, arithm., francez geogr.,
etc, tudo desde 10$ mensaes. (3285 S) J

ACÇAO 
entre amigos, de um zonopbo-

ne com tres chapas, quc devia ex-
trahir-sc com a loteria do dia 20 de maio,
fica para 20 de junho. (.1689 S) H

EMeS
da Asscmbléa

'dinheiro sob hypotjhc-
icroy; run

(3431 S M

7MPltE.STA.SE
as dc prédios, aqui c Nictlieroy; rua

80, charutaria.

GRAVADOR 
sobre melaes, carimbos,

siuclcs, blocks para marcação cm alio
relevo de papel. Timbragcm a taille dou-
cc. Gravuras sobre cristaes e porcell.inas,
1» de Março 87, 2' andar. O739S) K

IMPOTÊNCIA 
— Cura-íc com as gar-

rafas de catuába, remédio vegetal vin-
do do sertão do Ceará. Encontra-se na
rna Sanlo Cliristo n. 99- (-'724 S) II

PRECISA-SE 
de um quarto ou sala «m

Botafogo, em rua sem bonde, para
ser occnpado" tres vc2cs por semana, &
noite; é para palestra seria; paga-se 15$;
informa-sc na rua Marechal Hcmes n. A
até ás 9 horas da manhã. (3685 SjJ
"DKKOIBA-SE de uma sala de
X fronte liem mobilndn, com pen»
são. líesnostns á Casnl Distineto,
110 escriptorio desta follin.

(IS 3676) S

IJIANOSbons fabrica
rua da Alfândega
com Freitas.

USADOS — Compram-fe de
cantes; n'"A Par rei rinha",

das 13 _. _.
(273-S)]

MOLÉSTIAS E VÍCIOS EM GERAL

CURA RADICAL E IMMEDIATA
Gabinete Hypnotieo IH. Karla). - Rua Navarro, 84 - Rio de Janeiroua >v Todos os dias das 10 as 16 horas

"TTENW-SE um cofre usado, trata-sc na
V rua da Quitanda n. 132, loja, das n

ás II horas. Í3322 O) J

•ATENDE-SE «m
V bem conservado,

Camões n. 40,

superior piano Pleyel,
por 650$; na rua Luiz

(3.118 O) J

T nariacs para obras:
junto ao Gato Prelo.

da Alecria,
(J 33ÓC) O

\rF,NDI!-SE 
um piano inteiramente novo

mandado vir de cmcomiicndar com cai-
xa de noitueira. cepo dc aço e cordas cru-
tada?, tua da Alfândega n. 270.I334Z O) J

rpRASPASSA-SE um deposito dc pão,
X com boa freguezia, na estação de Ho-
norío Gurgel, linha auxiliar, Villa Santa
Thereza, devido ao dono ter outro nego-
cio. 

Ü551"' 1'-' J

SARDINHAS
Alfândega, 110

UTEXDRM-SE rom..crande nbíitl-
* incuto: camas de canella ou

noroliii. liara casal c jwra solteiro,
à U5S. 30$. 35S c ÍSS: «litns (le
¦raiiic <lo 8$ n 12$j toilettes iu-
llvrvs. n 45* o 50$: ditos coni-
íiíoíías.1,. 90$. 100$ o «08
canla-vestitlos. i c 40$ ,
miiiriln-Iiratiis, a J«*. «»'»•>
cndeiriis V~vn

riIRASPASSA-SE, cm boas coml.ições, o
Jl contrato de arrendamento do predio

á rua do Lavradio n. 157, constando de
loja. i° e 2o andares. O predio c dc con-
strucção moderna e a loja é um belHssí*
mo e amplo armarem; pódc-íe alugar se
o pretendente preferir. Para tratar á rua
da Alfândega n, 105, com Gonçalves,
Pinto s C. (J517P) R

ACCKITAM-.SK 
propostas para forneci- ;

mento dc lenha, a metro cubico; di- !
rigir cartas á rua da Quitanda n. 57, so-1
brado, n K. Confiança. Tambem se com-
pra carvão a metro cubico, vindo dos Ks*
lados do Kio ou de Minas. Propostas ali*
30 de maio dc 1916, Ó<>74 S) 11 }

COMPKA-SE 
um motoryc!ectrico om

bom uso, paia nmcliina dc costura; |
Asscmbléa n. 69. (3612 S)S-

CIARTO.MANTEJ 2$000 e reza
chado Coelho n.

iui!

ss
luana, _ tira

1 oíiiaií
Eslac

.-lf. cana-,
rua Ma-

io dc Sá.
(3495 S) S

CtARTOMANTE 
pernambucana e feia;

I mas, vence o impossível; consulta das
8 da manha ás 10 da noite; rua do lios-
picio n. 161, i° andar, (2239 S) M

LATAS PARA LEITE "REX"
Grande quantidade em deposito de

50 litros

HOLMBERG, BECH $ COMP.
102, RUA GENERAL CÂMARA, 102

«$. Trabalhos garantidos e paganien-
to» em prestações. Rua Uriguayana
i. 3, esquina da rua da. Carioca; das
7 dá manhã Ss 9 dí. noite. Tel^ne
a. i.555> Central.  3«8)

DENTISTA

Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tiftiir ao cabello a sua côr original pro-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais a$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro n. 127. — R. KAMITZ

PRECISA-SE
ESORTPTOmo lINl)EPENl)ENTr)

Na Avenida Rio liranco, rua (lo
Rosário até o ponto dos bondes.
Paea-so 200$ a 300$: tambem
pôde ser perto da Avenida Sete do
Setembro o Assmbléa. «•6 muito
próximo; escrever nesto jornal :ís
inieiaes li. A. ¦__ (3483)

AMERICANO
DR. C FIGUEI
REDO especiali.
ta em extracçõei

completamente
iem Ht t outros trabalhos garantidos i
iyitema aperfeiçoado, preços módicos, a
em prestaçSct, das 7 «a manhS is 9 da
ooite, ma do Hospicio n. aaa, canto da
avenida Passos.

DENfiSTÃ
R. Baldas Von Planckensteln

Esp. em obturaçoes a ouro. platina,
esmalte e extracçõcs completamente
sem dòr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho c acceita paga-
mentos parcellados. Das 8 da manha,
is 6 da noite. Rua Marechal Floriano
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana. ^^^

Artigos para chapéos de
flores," formas, aigrettes, pa.
radis, fitas, etc, artigos, de

•ei
 remetteremos

aiíaloutr 
"éiioõmmenda contra vale postal.

_- f. Lobo & C", importadores ;rua do
Hospicio n. uo, sobrado, defronte â pra-
ça Gonçalves Dias. Teleph. 1243, Norte.

(1960 S) J
iKjacuSações pre-
niaturas, fraque-

za sexual, em ma*
tírecimento rapí-

d o , depaupera-
mento de forças, curam-se rápida e radi-
calmente pelo poderoso tônico muscular VI-
NHO DE CACAO IODO PIIOSPHATA-
DO, de A. A. Castellões. Vende-sc á rua
dos Andradas, 45. Drog Pacbeco. U170 S)

Impotência CASEADEIRA
Precisa-se, na fabrica Olival; rua t-

de 'Março n. 104, Io andar. J. 3377-

PARTEÍRAS

RIO DE JANEIRO PARTEIRA

mRASPASSA-SE um armarem de seccos
X c molhados, fazendo bom negocio! é
logar de futuro; iníorma-pe com o sr.
Freitas, á rua General Câmara n, 40, so-
brado. (33*6 P) R

mRASPASSA-SE um deposito tle calça-
JL do e tamancos faz concertos; tra-
ta-se á rua José doe Reis n. .19, Enge-
nlio dc Dentro. (3653 P) S

ACHADOS E PERDIDOS

CO.MPKA-SE . 
_

joalheria (Casa de Confiança)
bem;paga-se

rua
Gonçalves Dias n. 39. Tel. 4.127,- C.

(126S S) R

CARTOMANTE — Mine. Annita,
^dá consultas das 8 da manhã ás
8 da noite; r. Iladdock Lobo 113.

(J 1286) S

CARTOMANTEtrabalhos; consulta das
dc familia

identifica, garante seu1;
S »5 0, 2$,

Collete ^8, sobrado.
(2859 S) R

COMPRA-SEjóias velhas,

«0$;
50$;

snla do juntar, a
2$B00. 3S500 e 5$000: mesas 

|«pnrn sala o co/.lnlia. a 0!>. 8$ «»l _
20$; ditns de cnbecclrn. a -0$
30$: ditas clasüwiíb «lo BO»

'iiartla-coiiiiuns. a -o», casa.
niobilias para salas |

1AMPELL0 s C."i rua Laii de Ca-
mões n, 36. Perdeu-se a cautela n.

55.150, desta casa. (2722 Q) K
C

JOSE' 
CAIIEN"; rua Silva Jardim n.

3. Perdeu-se a cautela n. 1:1.237, des-
(3381 Q) J

L'j TOSE' CAíIEN; rua Silva Jardim n. 3,
a I O Perdeu-se a cautela n. 102..199, desta

GOS;
35$

02..I99,
U«35 O) J

50$:
de visitas, tapetes para o""1'.' t«alas. malas para roupas: «li,;"
ipara oollcitio e outros artieos. ±<-
íiios completo sortimento «le rol-
ob.-.os pra ^Sia_^VMtx:Soltoiro, .1
i«s 4-K 5HI até 12$; nlniorai
;5.aria*'a 1$, «500 e 2$000.
..Fazem-se e reformam-se ç.«

L GONTHIER & C.
mando, suecessores.

tela n. 139.427, desta

qualque^ qtuntíd^le dc
com ou sem pedras de

qualquer valor e cautelas do Monte de
Soecorro; paga-se hem; na rua GonçaU
vcs Dias n. 37, Joalheria Valentim. Tc-
lcphonc 994, Central.¦ (294- S) II

C10MER 
BEM ? por rreço módico, só

J no restaurant e pensão mineira c chi-
neza; 5 pratos variados, com tnanteiga(
por i$zoo; comprando cartões 60$; _ fora,
70$; manda-se em qualquer parte; â ma
Buenos Aires n. 138, loja. (1813 S) J

rtRAMOPIIONES e cbapas — Trocam-
VJT se de $500 a 2$. Vendem-se de 550°
a 3$. Compram-se usadas. Concertam-se
gramophones e vendem-se a 20$, 25$.
Compra-se, r. uruguayana, 135. U0353J o

Graphit - Plumfaagina

PENSAO 
— Fornecc-se farta c variada,

a me«a 50$, a domicilio 70$ e avulsos
i$20o. Pensão familia. R. Rodrigo Silva
n. 6, 2" andar (esquina S. José).

(3S21 E) M

pARTOES DE VISITAS
\J Ourives, 60, papelaria.

- Cento 1
(1263 S)

', Hcnry i Ar.
Terdeu-sc a cau-
casa. (3534 Q) RI (COMMODOS

COMPRAMKE 
malas, roupas e mau

objeetos de uso. Carta para B. üui-
marães; rua da Constituição n. 57. quar-
to 11. 5. <j8" S) J

almofadas j dc Janeiro.
IJERDEU-SE 

a cndcrncla n. 97-549,
. 3* série da Caixa líconomica do Rio

ila
tio

(3438 Q) P

colchões'de 
criniv com perfeição, na «J»»4'1-!

iílã e deposito "TERROR DOS IU-1
PERDEDRAM.SE 

as cautelas ns. -12.072
c i.-..j;6 dc 1915, do Monte dc Soe-

í?"

m\TEIHOS"7 á"rüal''rei Caneca jpEKDEU-SE a cautela ,1. 4.097'"" " 
,,„. frente á rua Visconde X Monte de Soecorro, de 12 de leve-(H 

3626) OI reiro de 191$.In. 309.
,d'.< Supiifnljy.

do
eve*

<333a Q) J

Alugam.se dois esphn-
\j didos em casa de íamilia respeitável,
a casal sem filhos, com grande jardim,
bons banheiros, boa pensão e preço mo-
dico; rua Mariz e Barros 200. (370' Sj S

Compra-
so qualquer

quantidade, mesmo intuas in-
teirns, on arrenda-se qualquer
lugar para explorar. Offertas
com amostras a Ed. Duarte
Rio «le Janeiro, Caixa do Cor-
reio 1561. R »13

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

grandes ou pequenas Quantias: rapi-
dez e juro módico. Inlorma o sr. Pinien-
ta rua do Rosário 147, sobrado, lun-
do',. 033' S) J

TTYPOTHECAS no centro e subúrbios;
J.X farcm.se com módicas, comnussocí,
na rua Archias Cordeiro n. 163, loja de
ferragens, com Ticiias, das 8 as n no-
ras. (=757 S) M

PIAXOS 
— Afinam-se por 6$ e concer-

tam-sc por preços haratissimos; cha-
mados á rua do Hospício n. 169, loja,
papelaria Teixeira, próximo á ma dos Kn-
dradas. (3709 S) R

PENSAOcasa
n. 287,

Fornece-se bem feita, de
de familia; na rua do Cattete

largo do Machado, (3557 S) J

TNGLEZ
1 cb

CAPA 
mobilada _ Aluga-se uma ate

dezembro, em rua transversal dc Bo-
tatogo, tendo' 2 amplas salas. 5 espaços
quartos e mais dependências. .Está pintada,
forrada e encerada de novo. Tem jardim,
«luintat c luz clectrica. Preço 400$. In-
forma-se ao telephone Sul 1»5« 0553 S) J

NSECTOS — Eliminação total, com
um enxame das legitimas Cuyabanas.
Rezende—Rua S. 1'cdro 38. (M 3314)

— "Um senhor recentemente
•hcgailo da America do Norte, da au-

Ias dc inglez, pratico e theorico. Picços
razoáveis; rua Gonçalves Pias n. 9. 1
andar. <3--o3 g) J

"AOUM
. da

sobrado

PERFUMARIAS—"A' 
Garrjfa Grande",

tem uma garrafa de grande formato ás
vistas do publico, pendente da tacada do
predio em que ae acha, á rua Uruguayan»
n. 66, sendo por iiso muito fácil não lt
deixar enganar. ('A 2797)

Mme. Francisca
Reis, diplomada,
faz appareccr o
menstruaçao,, por
processo aciwm-

fico c sem dor; trabalhos garantidos e prc-
cos ao alcance dc todos, sem o menor pç-
Jigo para a saude: trata de doenças do
«utero; rua General Câmara n. uo, lei.
o. 3-3Ü8, Norte, próximo da avemda ^en-
trai. Consultas grátis.

Perolina Esmalte -„Y$° 
%%

adquire e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Belleza dc Pa-
ris, premiado na Exposição de Milano.
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, 6'jave e embcllczador. Preço 4$.
Exijam estes preparados, á venda em to-
das as perfumarias c no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete dc Se-
tembro n. 309, sobrado. (1737 S) J

Cnrto-
mante

diz tudo
com cia-

reza o
que se

deseja
snber,

realiza 03 trabalhos por mais dif-
fleeis que sejam amigavelmente a
bota o mal para cima de quem o
faz, á rua da Constituição n. 29, so
brado. R4051

HYPOTHECAS

MUici
(¦M3610

¦> > nVÁC! e moleHias de
POR I U a mulher, o DR. K¦ ¦?.¦¦;¦--W^-PE. ANDRADA,
cura, corrímentos, hemorrhaçias e susçen-.
soes; de modo simples, evita a gravidez
nos casos indicados, fazendo apparccer __ o
úicommodo, sem provocar hemorrhagia,
tendo como enfermeira mm» JOSEPHI-
NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grátis aos pobres. Acceila clientes em

Emsão. 
Consultório e residência: rua do

avradio n. m, sobrado; (4438 S) J

PENSAO 
ABRANTES — Rua Marquei

de Abrantes n. 36. Teleph. 151, .Sol.
optimos commodos a fclugar. (imS)R

PENSAO 
— De casa de familia deeen-

tc, fornccc-sc, farta, bastante variada,
c feila com gêneros de primeira, a 70$
mensaes, á rua Coronel Cabrita n. 53 —
S. Christovâo. (3578 S) J

 Vendem-se grandes parti-
ira n. 100.
(374 S) RJLvdas;*" lua General Câmara n. :«•"-

QUEREM 
seus tapete», passadeiras, cor-

tinas e cortinados, bem lavados e
passados a ficarem como novos? Só na
Lavanderia Modelo, Monda buscar t \t-
var a domicilio. Teleph. Sul 570.

(1921S) R

CARTOMANTE brasileira
Rosa Jardim— Inspirada c verdadeira. Consultas,

becco da Carioca, 26. Entrada pela rua
Silva Jardim. 1280 J

/

Agentes no interior,
querendo ganhar 20$

diários, com pouco
trabalho

Precisamos, com urgência, cm toda^
as cidades grandes e pequenas do inte-
rior dos Estados, de um bom agente
fixo, bem relacionado. Conrptoir Indus-
triel de Representations. Caixa Postal
n. 129, Uio de Janeiro. S 31.13

Emprcsta-se sobre boas hypothecas t.
10 "Io ao anno. Falar com Carlos, r.
da Quitanda, 132, sob. (3387 J)

ARTOMANTE _ Mme. Tagild, ini-
ciada nos mvsterios do oceultismo,
possuidora de grande poder em
sciencias oceultas, diz o presente, o

passado e prediz o futuro, faz quaesquer
trabalhos para o bem-estar, como sejam:
casamento? difficeis, reconciliações, eraba-
raços commerciaes, etc, á rua Frei Ca-
neca n. 58, sobrado. (3208 5) M

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O "Brilho Mágico" communica um-

extraordinário lustre á camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer peça de roupa.
Endurece c prolonga a duração do3 te-
cidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, 2$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66, - A 2719.

ESCRIPTORIO
Aluga-se o 2° andar da rua de Sá»

Pedro n, 30, dividido em tres escripto-
rios. Trata-se no mesmo.

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir {acilmente,

por aluguel mensal e módico, todos ot
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Cas»
Progresso.

ENXOVAES
GRAV9DEZ

velas an-
tlsepticas. SSo inoffensivaa, commodas
e de effeito seguro. Caixa com 35
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. 62,
pharmacia Tavares.

Recemnascido
—

completos pa»
collcgios e bapti-
zados. Paraizo
das Crianças. R
7 de Setembro,
134-

MOVEIS
A prestações e melhores condi,

cões ó só na run Senador Euse-
bio n. 73. — Teleph. 8854.

MALAS

Mme. Bellieni £^V$*
Med, Rio de Janeiro, ex-interna da Mat.
da mesma Fac, faz partos sem dor. Res.:
Pensão Caxias, largo do Machado. Tel.
S»is, (2839 S) J

Professores e Professoras

MODISTA 
de chapéos, precisa de uma

para ajudante, cm -;ina primeira oi-
ficina de modas; ordenado 100$; infor-
mar com o sr, Fernandes; avenida Ccn- 

' trai n. líu .<38«9 S) 3 _-_

EIFA 
 A de um gramophone que1 devia extrahir-se no dia 20 de m«r-

ço fica transferida para o dia 10 de ju»
nho. (3341 S) J

ETRATOS artisticos, ná photograptíoII
baiito preço c ao alcance de todos

u^ !_,_, .<33JJ A J

PROFESSORA, 
allcmã, bem recommen.

dada, dá lições de francez, inglez
allemão e musica em casa de família ot
externo — A. B. (3478 S)

MEIAS

Enxovaes com.
pletos para re.

c emnascidos,
inclusive oberço. R. ,oe Setembr0,

"34.

e roupai bran.
cai para cresn.
ças, no Paraizo
da, Creanças. R.
í de Set„ 134.

"PROFESSORA de canto, solfejo e theo.
X ti», pelo Instituto Nacional, acceita
animnas, assim como para bandolim. Em
sua residência 30(000 mensaes, sendo duaa
vezes por pcutiu; W» Jardim Botânico
__ 135. .^__—  ija;i £) A

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica doshospitaes da Europa, evita a gravidez porindicação seientifica, sem prejudicar o or-
ganismo. Hemorrhagias, suspensão, etc.
Residçjicia e cons.: rua Sete de Setem-bro n. 186, sobrado, dai 9 ás 11 e de 1
âs 4, Telephone 1.591, Central. Consultas
tratis. (3325 S) R

Quem quizer comprar Malas boas »
baratas, só na "Madrilenha" — Mate-
chal Floriano 140.

ARMAZÉM
Aluga-se uma armazém espaçoso »

limpo; na rua S. Ecnto n. 15. Trata-se
no sobrado. (R. 3495)

UM INDUSTRIAL ALLEMÃO
Precisa, ipara sc eslabelcccr e pari

desenvolver um fabrico, um sócio oa
sócia, com pouco capital; negocio serio-
c garantido e muito lucrativo. Qucn»
pretender dirija carta a esta redacção,
com as iniciaes U. I. A. J. 3573.

Disco»; de Qua'iu" °Pcra- ?'e$0 áeUü uv oceasião. Gramophones e
Hn^roc discos. Sempre novidades.• \-»JJCld!s F FAULHABER; 119,

RUA MARECHAL FLO-
RIANO, iig, defronte 4

_ £»aermfc .. 41*07 S). Já Jção RoballQ2$00O

ARMAÇtiO DE TEROBA COM
VITRINE

Vende-se uma superior armação d»
peroba, com vitrine para exposição. E'
toda envidraçada e própria para csi.ilie-
leciniento de luxo. Vêr « tratar á ma.
das Laranjeiras o. 524 com o *r.

Ii I«0Jt

Wtí. _--•<««£»' .-. *fcâ&s^'á_^sj__^í_j_ifcarc^ -*.;'! JJ-L iíJL^i. Pi i_t_ "sePii. ¦"•~V':ví? ÍÀ- mékí
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11

LOTERIAS FEDERAES
Agencia uo Estado do Rio

F. Guimarães scientifica aos srs. cambis-
tas, e seus amigos e freguezes, que é agente da
Companhia de Loterias Nacionaes nesse Es-
tado, acceitando sub-agentes nas principaes lo-
calidades, devendo os pretendentes dirigi*-
rem-se a

F_ Guimarães
11 - Rua da Conceição - 11

isrioTi-CBaEto-sr

_A.

Esta antiga agencia continua a remetter
bilhetes para o interior, listas e ordem de ex-
tracção, dando vantajosa commissão.

71, Rua do Rosário, 71
C_lí_CG_ 1A73 _. _F. Guimarães

MOOÍSTA
MME. PASSAREI.!'

___em-sc vestidos chies, preço modi-
co; coriam-se moldes á riu da Assem-
Idéa n. 117. -" andar, enlre Avenida
e Oónça ll"cs Hia.. J 3S'I-I

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em presta-

ções. por preços baratissimos, entre-
gaudo-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; rua do Cattete,
7. telefdtone, 3790, Central, S, 1852.

09 Raa Marechal Floriano, 109
Canlo da Avenida Passos

Grande moda
22$000

Borzeguins
de camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos
1 ACHAI) 'ss e 20?. borzeguins tle
lUipUUU casimira c pellica envei'-
lúzada, artigos finos e da moda.

9A*$____A e **>$ — Borzegnino dc pel-
«_1"«. WUU ]ic;i eternizada! canos de
caniitíça branco, beije ou cinza.

W-3

*|CnnAio$ e i.$ Sapatos dc vcllu-
_»«pVUV j0i com tiras no peito do

è ou pulseira,
as outras casa

8$500 "?°;

•«1Kb-lMVr_i*«MHMMniiaf>*' mm
Neurastlienla, <10r_s do calieca. lusterln. ingomnia^roqüezá

de .«.«im» .no «invada- com _ra»»«le e^MB^BMraBjBJi
F,I.K.riiU(.lDA__ ESTÁTICA o os BANHOS llYD_tO-____TI-I-
COS

Kstns «milicacõe», inteiramente Irioffensivas, .rodti-eii» sobre
o systema nervoso umn ncião ofíicii/. o duradoura, rcstiluiuuo
a«> doente a calma, o sontiio o o bem estar. _ ,

Gabinete do eIeotrleida.de medica.do 1>IÍ. M-VES —80, Ave
nida KIO Hrunco — Hio de Janeiro. 1 .„.
Prectjs moderados. Uas i) horas da manha as 4 da lni-de. (.)iui.)

_K_MBWM_____W--_*flloai(W

pé ou pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15S c i6$ooo.

looo e i2$ooo, sapatos ds
rniz, para senhoras, ar-

tigo moderno, entrada baixa ou com
tiras no peito do -pé, saltos de couro ou
alto.

1ACAAA c -S-""0. elegantes borzs-
I _^WVgu;ns (]c pellica preta ou
amarella, canos dc fantazia. o que ha
dc mais moderno para homens.

e »3$ooo, botas dc pcllica
preta ou amarella, artigo

superior para homens,

1 SSOOO Bol3s -<!e pr'lic*- I"'e,a °."

'"''.. ':'-'¦'¦ 
"-"<, * 

%*&_;¦ 

'**> 
'¦'"",:.!'.""'. r' . 

*< 
'*' 

¦

«. --- '¦ •¦-'• ' Tr'' 
"
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Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
EitracçôespabBcas sob a fiscalização do governo federal

is 2 U2 e aos sabbados á. 3 horas, á
RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 43hoje: hoje:

,_.'_. 3 horas da tai*tle—33õ—;_•

OOOSOOO
Por 1 $700 em meios

Depois de amanhã
04O-10-

30:000^000
Por #750, om Inteiros

Terça-leir.., 23 do corrente

16:0ÓÕ$OO0
»»«ii' 1S.OO. «mu meios

•A.

13$000

canos dc

CURSO DE PREPRÂTORIOS
MENSALIDADE, _$'.-e.

Diurno c nocturno-, Frotcssores do
Pedro -•". Kua da Assembléa ti. oS, 2"
audar. J -974

PEITORAL BRASIL
Cura a lironchiic cm três dias. In-

íallivel na tosse, escarros sangüíneos,
nsthnia e rouquidão. Deposito: Berrini,
rua llospicio 18. (J. 1-82)

^ Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

amarella com
FANTASIA.

(PARA HOMEM)

c 6$ — Sapatos de lona bran-
ca, saltos baixo ou altos,

com liras 110 peito do pé, paru senho-
ras.

5$000

LAVANDERIA E. MIL OCA - MOOÍSTA
Compram-se niachinismoá aperfeiçoa- ., iPrífeSom de corte c especialista cm

<los com pouco uso'. -Carta á rua -Dôtih i*.stidos*iie senhoras c creanças, preços
Umbelin.*i, .1, Friburgo — Kamos Ju-1 módico . Kua, liarão do Ubá 1-', casa
nior. (3079 J-i .k*-8, S.' Clinstovão. S infi

Vende-se 14 lotes de terreno
á rua «le S. Francisco Xavier, entre
os números 574 e Gíb.s írata-se a rua
do Hospicio 11. 85, ci\ii Roíuão, onde
está a planta.

i.5$, i8$ooo Bs:r„,__-.:
fantasia, arligo fino c moderno para
homens.

Borzeguins tíc bezerro, preto,
artigo forte, próprio para

collceio, de 27 a 3.1.

e _i_oo — Cltinellos de bc-
zorrinho, Uelbotina ou ama-

a. ponto, muilo fortes.

6$000

2$000
ello:

——_ —.r.}. , . 
.,,-.. —^ 

.. ,

sapatos, com 1
aiüarcllos ou

altos brancos.
cn\'emizados,

novidades em sapatos para

CASA
Vcudc-s: uma por 4:..oo$ooo, com

grande terreno e agua encanada, em
Inliiiuniíl/ Trata-se com o sr. Braga, á
rua Primeiro de Março 17. (R. 3303)

HEMORRHOIDAS
Cura radical, de 1 a 3 dias, con-ul-

tas grátis, escrever a nime. Maria, i
rua Senador Ku.ebio 11. 76, loja.

(J. .03)

i* . #3^*./^ Companhia Industrial e Gonstructora H_y*IáíMbfl_í*_t«' «'boai-histii-o" H
|9 -^ álS&^W^lMr^ (CAPITAL RKAI.1Z.MX». 

' 
jno :o;iu$ juo), O

__¦ '-V ífiS^Ní''*^ N£Pvíl c* PRR01AES em terreno1; próprios ou r.m B

Üa JÒ "wííVnílíMitii) f\ stntcçSe., reee.imeiito de nhiguei., cum- I
&m ^/^ *^jlnl|plür _flj^ pra «e vouda dt terrenos e de Iodos o-> ne- mm
_____ ___/_!___ ^____»V%^ gocio.** mií se relacionem com immoveis. i§§
«a '•ÍLDCA' 1'liCAM PKGSPECTOS I. ÍXPMCA-BI
SSk * XSim Ç<_i.S A' IUÍA 1)0. OURIViKS- N-, 45 I
jW _ . . . Te^epH. Xorlç .-.orn — Rio de-. Janeiro |gS

Para pequena familia
A.itüilin-sc 2 grandes quartos, e una

sala d.- jantar, cozinha, banheiro, por
ijo$ooo mciisacsi á rua Visconde do
Rio Branco 11. 5- J 3lS-l

PHARMACIA
Vende-se uma em um dos pontos

mais concorridos da cidade. _ Tara in-
formações com Granado _ C, rua i°
dc Março i.(. tR 308.1)

ROA DO SENADO % 35 - Esquina da do Lavradio
A1iiijh-s<* nst<* piH-ilio no to iio ou cn» parto, completiiniPiito

rcroi-ninüo, cnm bons aiiooiiiino (1h«_õcs iio sobrado 3 Ri-nntle loja
iiok baixos, com installação pro|)ria nara l)ai', enfá o rcstaii-
rniiti». Trata-so nn (*«nii»)aiilila CerTe.iarii» Kniliiiia, rm» Viscon-
(lu ile Siipm-aliy n. 200. MW_9_F__ac_M

2.000
«le i; a :

Ultimas
senhora..

Grande quantidade de
calçados estrangeiros e
nacionaes, para sal-
dar, por menos do
custo que estão em ex-
posição com os preços
marcados.

Para a-C-c-S-çaí1 bom preço é indispensável
.© IbeneficlOf que só se consegue

com a iwácBiina "fil

Grande e Extraordinária Loíeríi de X JOÃO
EM TRES SORTEIOS

Sexta-feira, 23 e Sabbado, _*_ de juidio?. HORAS DA. TARDE A-s 11 o 1 DA TARDE
326 - 3'

I* sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2 sorteio ... tao:ooo$aoo
3- sorteio . • • 2oo:oao$oooTotftl rt0So, ,„a,ore8 4 00:000*000Preço do bilhete inteiro 10*000 em vigésimos de «SOO réis.

O. pedidos «le bilhetes «lo interior devem ser acompanhados dc maií
ooo reis para o porte do correio c dirigidos-_os agentes B«a"s Naiarctli ScC.
rua _a Ouvidor o. 94. Caixa n. 817. Telep. _USV1_L. e ra- eaía F. Cul.
mw-es, Rosário 71, esquina do Beco daí Cancellas, salsa da correio au»
imt-o ../171.

NAZARETH & G.
~*M^""~"~~TM^*W*'*--l---i^»ÉÍlllMè-llliil-lll__llll ¦«'!>¦ IIIIÉlUlMailH I

Únicos Agentes Geraes da Loíeria Federal, nesta Capital
Recommondamos nos nossos fre511e.es do Interior a próximaLoteria de S. João, a extrair.so em '_3*a-2i de Junho —¦_00:000§000, em 3 sorteios. Inteiros em vigésimos

10$000. Vigésimos 800 rs. Enviem mais 000 rs. para «V porte* iio
Correio o dirijam-sc a

3>_".______A-FL_E__-X'_E_t Ss O.
Kua do Ouvidor 1». 04—CaixaSl*?-ÍCio itejaneIro

MOBILMS
de ijiinl.jir, «1«*
com I puclitidci

Vcndcm-sc uma sala
peroba, uni dormitório
ras e unia sala de vi. it*..' tudo moderno,
na Avenida Mcm ile!'-Sá-n. io, Liipa.

R. 3__£í-.

'Veii(le-?c uma liem sortida, (iroxinif^
an centro, livi-n e «lesemliáracíiila; Ira/'
ta-se com o sr. -Unia, «Ias io iioras er...
deaiito, i rua dos Andradas n. 85.

J. ...07

UTERINA é o unleo
-o mo dio

auo cura FLORES IHUNCAS- os
Corrimentos das Sonho.-as.

Vomle-so nas principaes phar-
macias e na Drogaria Araujo Frei
ias & C.

.• iua> complica..!-. Cura radical poi
procwiVa eegurof) e rapidò9. Vr'. JOÃO
ABREl. Dca 8 á» rr e da»-- W ¦*•_»**_?
horis; 6* ru» «le _ P.-ir 1. 64

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 dò apparecimento da machina "AMARAL" as instai-
iações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des, inapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café: - barôteai* aa instaS-ações e aperfeiçoar o
benefício. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez m_,is o seu inabalável credito. Fabricamos O
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2, para 400.

U

«¦; íBÇSBlíii-liSHi^KÍJÍ-IK-i-iiSí.^i.-i-í"!..

| A CU11A. BA
SYPHILIS

Carrinho para creança
Compra-se i.m em perfeito estndo, nf-

ferias por curtir imlicando preco e unde
noile ser «islo, :i D*. Carincla >.'oto.
Travesfa Santa Cíithar-ina 10 (Sitnta
Tlienza). 3<>* í

ALLEMAÕ--IKZ
Senhora estrangeira ensina estes idio-

nsis por preços módicos. Par.i tratar
pessoalmente das ,. até ás 5 i|- rua
General Câmara 11, S.*, ou pelo tele-
phone So.1, Norte. (.I..|fi 1!>

En9:na-se a todos un» meio de
saber se tem syphilis adiii-.iriila
ou liereditaria, interna ou exler-
na e como podem cural-a fácil-
mc_'..* em todas as manifestações
e periodos. Kscrever; Caixa Cor-
reio, iíiS6, enviando sello para
resposta.

Catálogos, preços c informações com os fabricantes:

Companhia industrial "MARTINS BARROS
flIJM_________BK«_a__»-----B-_^

Escriptorios

lia da Boa Vista tt

Quando faço compras, nâo es-
queçoo

llll!.1
poise o único preparado com o
qual consegui ler cabcllo e nuo
ter caspa.

Não aceciten» outro em sul>
stituiçi-o; exijam o dc OLIVIGIV
quc terão resultado seguro.
Vidra 3$000
!_)_-_ tO«__»!¦_ £i_>

pe 1-f _i_____ 1-i_is,
cli-og^-ti-ias

c pl__vi*m_tci_i_i
o 1111 "A GAI.R.AKA ORANDl.".

Ui-imiiuynjii», OC (A2730)

GONORRHEA e ASTHMA
TtíATAMENTO ES.PECU.CO .

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica nii-dicti
] molezas <lc 'setihor;.r. -c opcraçõfes.
I Cons.: 3 ás si rua Kvarislo da Veiga,
I ,-»o. Tdlepiio-.. .-pp:, C. S. n(\].

ÓPTICA
Iniportação directa de óculos, pine»

ncz. vidros e íudò mais que í;u parte
deste ramo d. nt-.ocio. Vendas por ala-
cado e a varejo, rua 7 de Setembro
l__. ltio de Janeiro. (-'137 _U

Officinas

Ri Lopn Vieira _; "Proireir"Endereço telegraphico

lTelep_ioi_e.il. USO! Caixa ia. 6

¦iiaiBiffliaiawiBaipiiíiiBiiiii

ENXOFKE
Alfândega, 110

i|| _::y.3=zy___: 3. PAULO :zz:zzz=z:y |

BOEIROS .AF-TVICO
Para estrada du fcrr.i o ila roJn

SALADA DE FRUTAS
Ainda intue íi mais -inerfciçoada.

Cara 500 réis, entrega a domicilio,
Carioea. Teleplione,. 1755, Central
Largo da Carioca, -.

Cofres "Mescimento"
OS MELHORES

DEPOSITO: Rna da Alfa_de_í_ n. 120. Próximo á
rna Urngnayana.

Vende se uma, eom vasto, es
1,'rande laboratonio,, no ceiKro

t.*;._í.-se c*nii v sr, Rc_!;, .
->-. 55. sobrado.

¦aco pa.-a
da cida-

CINEMA
«le

Vende-se utn com todas ;.r. lio:i*';as
pa_as; estação de Olaria. Trata-se no

Avenida | i-esmo ou ua rua Visconde de Inhaúma
tM _»..*> [ u. iu. (.1 .l"C"i«

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
S ul tocai; ü es, trnnchíte asíí

;. . ín-cliait-S, liyilropitas, fjlta
í* arteriaí, artcr.o-5cJ_rose, finei
»i .r..»;ji* *.l:i ;í,,;¦!;•.. nevralsias
c:iratn-se com a rec-i:.. uu subi
•Ijoçonol. Mi*lft,T,-**í>s dç •.•¦.iras ü
-Vilius, rua tia L.*n.guayaiia n, o

ntntic.-, ciiwuo na per.o, palpUaçocs, cansiço,
!•¦ «ir. vertigens, batinicnlo exageraiío das veui-i
risüíaí, dôrcá c, agttll.í.iias do lado càqticrtln,

cardíacas, syp.ulis e rliciimatifino no coração,
o .americano dr. 1*íí:iíí's Pa-hner, ou o t.ar-
io tlrn.il. I)(pn«iíarie.: l)mgari,-i Granado &

Vidro 0$ot>o. Pel.i Correio S$3ígT (sSSol.

^'^'%^*^I?__?IyÍy_1 Mnr.-a roslatadt»

'¦'W ARMAZEM
Aluga-sc uiu, completam.nl¦* novo. v.euuc-se iwu uu_ in_iuun|jvk-^..i._o

na rua. Machado Coelho u.. 15(1. proxi- desta capital;- -trai.-se e oulríi*ii|iií'ir-
mo do largo do Estacio; ;..- chaves es- macões com Abel dc Andr«tlffiBMgttO'
tão un mesma rua 11, 174. *3 ..'."<i Ungo' Silva .6, A i\otví. >.m..\1..<íj'o-:

Barbeiro e Cabeüeireinq
Vendc-Si- oil) dos mcili «.'li-5 1-fali

O FIGADO
O figado é um dos órgãos mais importantes da nossa economia,
Un» figado desordenado causa _\ perda do appetite, prisão «le ventre,

dores «i e cabe.;,';, infarlação depois de comer, perda de energia para o Ira-
balho, physico e mental, perda dc memória, cansaço, palpitarão do coracãor
somno desassocegado, urina carregada, tristeza, etc.

Em seguida ac-. symptomas acima mencionados, solirevcm um estadt
nervo.» «jue produ. greves resultados, como sejam hypoc-ondria, perda d»
poder sexual, ct_.

As PÍLULAS VelsVmSAFS MELHORADAS DE PE-tESTI.ELLO.cotv
têm em si os agentes medicinaeo para combater os males acima enunir.radan.

Eslas pílulas são composlas de vcgelaes c o seu uso não requer rcsgtiat-
do, nem de boca nem dc tempo. — CAIXA, a$..oo.

Reinette-se pelo Correio tuna caixa por jjooo, 6 ai._s por 13Í00J
e ja caixas por sufoco.

'^""^"^r^l^-íi _____"^V~^_^^yencle-Se na ^' Ga*_»í-affa Grande
"ílCr' Perestrello 

& Filho.Bleíorrlingin ou qualtiuor c...imento da urcllirn, curo r--
dias! CiSm ;i maraviílio.a Injec.flo seccativa o capk.uUs ¥)¦'(-
rnlliur, .sto isNtniordinnriQ prepanulo sempre ti-iiimp!.ia;á. (-)'
da n.ócfüudo! Exparimontuo o vercis o effeito assouijyftíTi.
norrliôi» crue resista a esta prodigiosa descoberta. '-'-¦>,-<_••_•< ioii«.i?*__» m"" de .8 na Drogaria Granado á Rua 1. de Marco .,.-r-» •.hí.h-j.k.'.*-

o -^Tjjb.*™**; m

«i_»OAu»<_rlct».U lvollitifí 91111 Co
os nuA no ouviDon es

Caixa Postal lfl liio de Janeiro

mmsmsmmm.
i

lia e hotei
c mínimo
agente?. Frnnci-
1" de Marco 11. <

Entrega a

de

.afilSfflaMMes®®!
S*r!nn1 O carvão gnnl especial W.

para cas? fj
de fami- s_

imo de duração S
pendios. ilnicoá gj•o Leal & C, g
;. telep. 530 Vil. |domicilio, m

í_1wsm :sí :sí::íe iibbbis la-ansB1-!

c d.po-
que., -rui-

, para á
. n. ._;.

P:.-i*.a,
de Soco
tad-mtes

com
Cas

Monte
;a 

'li-

FAZENDA
Compe nma peira criação, com

Isca ca?a dc moradia, boas aguadas e
alguma:, maltas. Ofícrtas ., Caixa A, D.
«esta íulhi. (Rj-gi.

I
GALGADOS E GHAPÉOS

Tr.v-passa-"c tuna loja fazendo mui-
to negocio, 110 centro da cidade; trata-
í... com o sr. Frias, rua da Alfândega
n. 1-ir- 1 M ,170o)

Transporte de
Senha e carvão

cipaos ptiarmaeias o drogartMOVEIS

Vendcm-sc barato ua officina
sito — LEÃO Dl. QUIiU —
dotl-se «Ia rua <h Carioca S.
rua Viscond. do Uio Iliianc-
Ciituas d? oéroba ou canclla

d«- _S$ a.'.. -• - ¦
Totletlcs, .1
Lavalorios ir.glezes
Comnioda.. de -ioi 
G. v-eslitlü... 35$, 60$ ;t. . . -
G. ca.il.as ........
G. comidas ....$ e. ..... .
Mesa. elástica? •
Cadeiras de canella, duzia,

dc 60?
Grupos* pa.-a sala de visitas

de oo** i_o$ooo
Camas .d? arame, ,ic S.000 ú ia$noo
Camas jiaia creança  i5$ooo
Colchões de c.ina. de i--? n -jo$ooo

Crande e variado ..ortimento de^ <);:-
mitorloí m.oliilias dc saias de visitas, jlapeies, apparelhos de " loilelle". To-J

fazenda é nova c d. boa !

as desta cidade o Je ti.d.: o lirazil.

COSTUREIRAS
-y

PVEIS A PRESTAÇÕES

rccisa-so 1
SSfaMmics» dé

.0 pencilas corpinlieu-as e
taiilctir, paga-se. bem,.

Jidi.i R-ys,. rua do Oi»-
,' 1"".andar. -.1. '3.92.

V*endera>*tti .- '•*í'!%'-2-'v''v*'i^Íifef 
tâ_—-

de 20.. d,. 'í.. _i|*ehev^l3-t.*Jff4; -**1~!.--
naldwii», 1 tòjat. *". ifí:tó-yw,%i#.f,

rVrrw eo inezes ro "]' r.o aclo da
-.'Í...-I, r/4,, rua do Cattete. Empresa¦jftHII+.dora. Alugam-se moveis novos,

™jjihifs_! mobiladas. Uaralissiinos.
ÍEB:l.__fP- (j 3339)1

A 293$

FABRICA A VENOER
Vende-se cm boas condições uma f.i-

brica cm Sãu Clirislovão. com diverso»
maciiiuismos montados para serraria 01»
carpinlei-ia, c:c. Offcrtas a esta folha, á
Serraria. (M.JIS.

5.0 $00 O 1
¦ iW $000 1

;i!>_oo 
'

Qitercis vos habilitai- com segurança paia exames de admissão em qual-
;.uu academia ou no 1° c 3'' annos da Escola Normal? — Mutriculae-vo» n_

m.*«curso de Preparatórios ou curso Normal do Instituto Polyglotico, onde lec-
I cionatn professores dí- Ioda a confiança, entre os quaes alguns da Escola1 Normal. Avenida Kio llranco, iod e io3.

da
qualidade, não sc vende uma coisa por í
outra c não se diz — "?'Pinha, r.i.-.s aca- U
bon-sc." E' ver para crer, no amigo
(II- povo. ' I

g__B_S_S____S_l-g58gJai'a_B____^

DENTES ARTIFI61AES
>:ão os co11o(_ug V. Ex. s.m oxaminar os nossos

trabalhos e preços
N. l'..-.\ primeira consulta para detnonstrafüo do novo svs-

tema, cujo resultado i deveras surprelieiideiitc, ítão importa ém
compiomisso tilgum para o consultante.

Br, Sã. Rego, ESPECIALISTA
. JU- A DO fAKM!) 7 L-CANTO DE OUVIDOR

iÉ^^gp«TO^^^^gm^^^^^^g______aBHB8W-a_B8--ã I

GÜRATO OE SANTA CRUZ I Acção enlre amigos 
'

Precisa-so tliu' este ser-
viço por e_ipreita„a.

Dirigir-se ti Castro, Ave-
nida UU» Branco 11. 1* an-
dar. 0.82.1

IMPOTÊNCIA
pelo -Magneti-A cura d

idor l>. M
impotcnci:

ntcio. mem

mo*. i;is .\ i,i;i:sT.\( t'ii:s 'i

100 H
Kua Visfond»! ile 11 mina _

KT**j(**-*** S***>

(.1 líOOO)

-.nu., is. .....¦__,,.. ........... da Socicda-
| dt- Mcsiueriana de Barcelona c funda-

dor do galiiiicte Ifesmcriano no Rio dc
.laneiro. Cliamadasá Travessa dc São
Francisco ;:; applicações, íoiooo
,-i cidad. ; as consultas são paaas á

(S

^r..-_?. TRÃOUGÍQR
1 Bacharel cm letras,

cto ¦ o qu.ltr. annos dc
ropa. aoçcita traducçõe..
cezes e.ingleses. Gaitas
na-rndac. o.

de .curso dislin-
.prslic. na Kit-

i de livros fran-
a í. Espcridião.

34/6 J

FHARfVfâCIA
Pessoa «iue Icm 2. vende unia. fa.rn*

do Imin negocio, única no locai, tem
moradia c módico aluguel. Estrad*
Real de Santa Cru-, 24;6. Piedade.

(R .. 29.

A

FAUÉRES

para 1

3Ufi)

TUBERCULOSE
SEMENTE DE MAM

Vendi*." tia "BatR
«o larixo do Bodcgão
c;, do íiiíírior ;i '4$uoo
o pa;;.imc:uo ã vista.

-•o dv. maio de lotfi, — loão llqplís-
ia de Olheira, (] 3739

Bre
1, carne sei-1 f-arroba, -i-inlii ^

um psr
ansiei ida

tatins,
para

fjiic corrin nojo,
ju-
70.

dia' 1.1 de
(J

LEME
Barracão e terreno

Koctir

pra «lc
porção,
trr.-i c p

, Wircker * CY casa de lubriü-
1 r-...t do-i Ourives ti. 113. com-
mn sacco para cima. qualquer
Os vet.ledorcs devem dar amos-

;os. (R .059).

umXa c.-.;'\5o da IV.nl-.a ven
cober.. de telhas franceza;: e parle as-íoalbado. 3 lores eom 26 metros por 1*3-ae .uitilo, todo cercado, próprio paranor;.i pu chácara, podendo! ser vendido«na-* .!.- mtlaiU- a preshujiie..

A.uga-.e um -ivar:
pAra cnvalíieiroí

m-,p;,!o. 14...

;'.o. somen-1
C.ustavo í
(J ...

LEILÃO DE PENHORES
BM Ul! 1)13 .'MAIO

L, GONTHIER & G.

Info iir-.-loc.
»ud«r, co*.n a sr. Üailhc

de Sqtc.nili.p.
mina.

ui.. i-í ru
i.l _;'íiI

dr. Ave»

Tfl__PASSJl.SE
to dan t norta-. da In
ida !"íi> Kranco. Tra

Alfândega, 109 (_r.

160

. 3;

lir.XUY & ARMA.VDO.Siicopsçores
Tnsa fnniliiila om 18I3T

4.-» lil A LUIZ 1)1. C-UIõlCSi I7
Fazem leilão dos iicnhorcs ven-' ritlos «• :«vi. 11111 nus si-s. BintunrJos

<»!.*¦ iioilam paforniav ou í-cscatm-
. ns sua., cautelas até ií véspera ii«»
l«*ilão. (J SUO.)

P."sna que voltou da Súissa, i*-r..U'
curou-se com a fovtimta He notável sa-
Lio suisso, de uma tuberculose do 3a
gráo. com íelire. «iiore-«. dór no peilo,
tosse tirrivel, e-carros, até com sau-
gue, grande fraqueza, pallidcz c mã-
greza, _ havendo iã verdadeiros míla-
gres na clinica do Kio, envia a recti-
«a a m-.c-.u pedir enviando endereço e
200 réis cm seílos ao coronel Sylves-
tre Casanova. Caixa Posiai n. 1.72S.
Rio de .T.nclro. (».S: J)

. S9W..
misturada com o leite tíHfi^ilmenro' o.maí*.afi;íada>*e_ ç>o mais
recommencladi. para aa.crèfttiÊísdíJíâa a iilitlb-.s.7>8*mezes'
sobretudo ao momento _a'*á|ífíWJW ,e áüráfitG o período
da crescidão. •-" _f''/'-C Y-t ' . -»

Facilita a dentição e fornoj^to d<_i ¦jásIte.jPttvin*._ suppnme
a diarrhéa tão freqüente dnránto o^t-Sfn^ojçiC^ííor.

Útil aos estomasos delicados, a. _ vCÜioe c.ao-íohTOl.Kentes.* 
m ¦— x ¦• i._«- j/?I 

*****

E-cigir a marca "PHOS-PHÃTINE 
^LlèflES"

A'Venda em ío./n.. íi.- /'Aj-rnirtoM. . Ai'iXí>xnt.
Deposito n**n..i. • o, nua «Jo li» «i_g__l_______j___|ts•

T.ifoi* Vegelnl Bi -iodado
... UO —

Ehco. Álvaro Varges

Ctira Syphilis, Rheumatismo, Moléstias da ?e!le,
Eczemas, Escroíulas, Tumores, Ulceras, ..re. iü*,!.-
cularçs, dòrej nos osso?, Darthros e todas as (l«.c»-

j çns resultantes dc impurezas dt) sangue. Cura .
Iiooçnça., purifica o sangue c fortalece o organismo.' 'E' o mais poderoso auti-syphilitico c maií enérgico

depurativo. — Vende-se em todas pharmacias e .pi-
garias. p,.cco 5SO0O.

laboratório: Av. fiomos Freire, {)!>
Tel, 13Ò2. o.

G0L1GAS UTERINAS
E' VÍIL A5 SENHORAS LEREM

Um piiarmaceuiico chegado «Io Norte
tem um medicamento que cura as coii-
cas do utero, evita o nborlo, prrpara o
utero pata a concepção, cura as iieiuor-
rliagias e o corriinento In-anco. Para
informações, dias útej.. d_i 12 ás í_.
da niánhã, rua Marechal Floriano 23(.

J 38331

FHABMAGIA
V>*udc-se uma no centro da cidade,

estalieleclda lia ia amior*. c-*-.n !>oa fre-
guezia. optimo sortimento «• ci^a para
moradia
16, das

trata-.c a rua do.i
ao ntcio _ia.

Ü IS 1 PRESTAÇÕES

Inválidos
U.i.o JI i

V. <¦*¦'.¦ «iiier comprar
. rciúMõt*.. í>r>-.\ feireçoa

j» íi^tliir,? vtsíf. a caí.
Senador i
phone, fS»i Noite.

inoveis em
liaraíissiinos,

á rua
1, tele-

1S51.

Abrestt
*_SolJ«i*ii_UoPÍLULAS DE GÂFEMNA

Sezões-Maleltas
Kel>i*es pai listres

Int. jc-mittentes
I.cvral|cia»

«Inini rniilnilo c.m «¦ Imita.úei e ralsil«ea«;«ie*

; Únicos úeíwsitarlos, Bragança Cid & C. -Rua ú» Hospício 9

CINEMA
V.-ml.-.c um bem installado e fazen-

do l.oii! negocio num dos melhores suh-
tu-bios da capital. In formações com o
sr. Alves, á rua S. Teiro n. 77. das
.- iti 3 horas. (M..._.)

nMMÊTfVlÍLOGA - MOOÍSTA 
~

Participa as suas amigas e -frcsuezns.

qtte =6 mudou para a rna Rarlo de Ubá
n. u, casa 8, P. Christóvão, (S 2137

OUR01$900- A GRAMMA
Platina, praia, brilhantes, cautelas do

Monte Soceorro e de cisas de penli.i-
res. comprain-se; na nia do Hospicio
n. _iO. única easa quc ir.elhov pagai

ÍJ 33.4)

OURO 15900 A GRAMMA
I-Iatiu... praia e brilhantes compra-se

qualquer utiantidãtli. na eS"_ "»VT«fridja-
•o", rua Üritguayant. 77. (M-jStí)

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana»

do por especialistas, tende-se curado
nos Estados Unidos, com a fórmula

de 11111 sábio americano, e tendo já bar-
ritM c pés inchados, falta de ar, bati*
momo exagerado «ias veias e artéria»,
cansaço fácil, urina, poucas c com ai-
bumiua, palpitaçõcs dolorosas c aifu-
lhad.is no lado esquerdo, náo podendo
deitar-se. e «elido siiipreiiendeir.es ai
curas assombrosas aqui no Rio, envia 1
receita a quem pedir, enviando endere
ço e -oo reis em sellos a Anselmo Ca-
naiiarro, caixa postal, 1.835. Rio <le Ja
nero. (R 334O

PINTURA DE CABELLOS
MME. OUVi.IUA tinge -r.beilos pai»

liculannehte, só a senhoras, cora Ilen-
nó. Aclualniente garantfc a maior, per-
feição no seu trabalho. Duração: qua-
tro mezes. Completamente iiio.fensivo.
Preparados recebidos -da Europa pelo; .
últimos vapores. Avenida Gomes Krei
n- n. 10R. sobrado. Teléphon. n. =:8o6
Ccntcal. JY384

WeW^
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CINEMATOGRAPHO

PARISIENSE

10 CIRCO DA MORTE I
=_E_.rQU_E-E-: I

Ultima soirée de gala no Circo Wolf son
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Em 2 séries e 7 actos
Continua a soa triumplial carreira no conceito publico I

Thea^roJÍHiiicipal

(Restauram ASSYRIO)

Hoje - Sabbado, 20
Orandlosa "snircY* -h moda nn <;ual to-

main parle ütyitns dus principaes artistas
dos elencos quê ora trattalfia.n nesta ca*
pitai.

CANTOS E DANSAS
Sopranos, tcnoi-i-s o "dansouses

lU-licinrno a "chie." o solftctii
clientela do Assyrio

TKES AGRADÁVEIS SURP.RF.ZAS
Al'Pa\T.BCERAO NU DECORRER DO
ESPlvCTACi: .0.

ENTRADAS..... f)$000
Hrcvcm.nte — Concerto du despedida in*

lima da festejada soprano, directora dn
companhia Jlurcsca-Wcíss, CLARA WEISS

(M 3814)

MUSiCAS PERDIDAS
Pcdc-se a quem encontrou umas mu-

sicas sacras, em um bonde U-rnguay, o
favor de., entrcgal-as na Companhia In-
deinnisadora, á rua; da Quitanda uo,
.•" andar. !(M 3621)!

ULTIMAS NOVIDADES DE GRAaVDE

AMA SECGA ¦i

1
Precisa-sc de unia de meia edade fl

qiíe seja carinliòsii, i|u'* Iravessa,- Mura:
tori 59* .. •¦'¦''" J .1080

GELADEIRAS
Vcridtis. cn, prestações.
L. Rf 1 ffler. íaliiicanle.
Rua Vasco da Cama n. 166.

EXPLIOADOR PARTICULAR
Habilita candidatos a . concursos de

Fazenda 15S; . Central do Brasil 10$;
Correio (carteiros). 5$: preparatórios110 D. Pclrn 2". Ires matérias 10S; rua
Isolina 11. 2-|; Jleyer. Das 19 ás __
lioras. (J 35s")

_diWÊWlÍ'w&^Í_ik

IDISON
SüCOESSO-GRUPO PAULISTA

DISCOS LÍRICOS
11FONOTIPIA

OCCAS1AO 1'XIOA

Trechos IjrHcos Kiwndós nelas
maiores ceiebi-iilndus. còinò sejam:
A. nONCC. AMATO. /.HXATElalaO.

fín.AI.I-OXI, M..//a01.KNI. G.
RUSS; STRACOIARI. DIDVR.
* KOKBIinC, VECSEYi etc. :.
Pcçami catiiloiíos.

Una do Ouvidor n. 13**
RIO 1)1? JAXEIllO.

ROUBO
Pede-se a quem comprou «ma pul-

seira de ouro, com os dizeres ' Deus
te guarde". entrcgal-a ao sr. _I1cop.11-
lo de Lacerda, á rua Pinto de Figuei-
redo n. 65, Andar.-i.iy, que receberá a
importância que dou e mais 10S000,
porque _ de estimação I, no contrario,
irei buscar por meios legaes, faltando
ainda os seguintes objectos: uma ai-
liança (te ouro, um broche de ouro, 3
anneis de ouro. uma carteira de mar-
fim com dinheiro estrangeiro.

liio, ig-5-916. (M-79-__

& CHAGAS

PAINA DE SEDA
Küo .1 2$sno: na rua 1-re.

n. 309, em frente á rua Visco:.
Sapucahy. 0<l.

Caneca
de dc

30-.4)

Lanterna de ampliação
Prtci;a**e de uma cm bom estado,

Tra:a*se .Avenida Kio Branco n. 15'.
1- andar, sala 7. (B331S)

DENTISTA
-Mudou-se para a .Praça Tiradentes

ti. 59, ondo espera os seu§ _\'|tinctosclientes. (M3619)

ESCRIPTOR^
dc fren'o. com sala .de espera mobi-
lada, telephone, por 8o$ooo; na Rua do
Rosário 120; informa-se no Café Mou-
risco. (M. 36.-3)

TERRENO
Vende-se um com 20 metros de freti-

te. por 50 de fundos, todo murado,
tendo na frente cantaria com gradil de
forro, na rua Aguiar entre os ns. 50
e fio; trata-se na rua da Assemhla 16,
loja, com loi-ge dc Souza. Telephonc
2502, Central. (B 3567)

lãSililSõs
Vendem-se dois motores electricos

de 20 c 23 IIP., eixos, niancaos, polia»,
correias balata e de couro, etc; tudo
com pouco uso. Trata-se na av. Rio
Barnco 146, gabinete 11. 1, das 3 ;'is 5
horas.

Banco ou casa de commercio
Por motivo de mudança, os acruael

locatários do predio da rua da Quitan*
da n. 141 eslão promptos a alugar o
mesmo, por alguns annos. Para maia
informações dirigir-se ao National City
Bànk of New Yorlc, rua da Quitanda
11. 141. (J 3S5/1

¦ ¦1 11 in 1.1 ___¦___*_________! ¦-'_g_;™?-.'_-_._-.'i^^
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E nem era de esperar que o senso critico
de uma sociedade emancipada faltasse
com o seu apreço á maior creação da arte
do film, e que reúne nos seus 7 actos-A
audácia heróica - O sacrifício de uma for-
tuna - O ultimo esforço da fantasia na
Arte!
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HOJE - A.£nãsTW-AmWlSíOS - HOJE
O maior succesyo em enchentes, em sensação e em

attractivos
O mais

no e§en*er@ !

i
I £Vcl/á.« subindo por uma chaminé de 3@0 g

metros de altura

Í__É 

1 CP J trabalhe

^-[-*-*l^^.___B_^_B Bi_____i aB^fe >V-^^K____*i_ B9ffli*^Bh__.

-*§ «§> •§ APSili- ¥ w W- w B$%
mmmwnnmmm i»i— um ii ' it ' ryr»r-_ •f_S*r^Í_-_f^^.*^|f.l^_|i * tkWÊ &M£^&/&& IWmk

¦j_^^g-j ^_S___i^ -r::t*'Jtrj._g-*'**aca-z£":-ire^- i m d® inort«

CI3ST PARIS
V___£OJ_E3 

- 3.» EXimçãO - HOJE
GRANDE ACONTECIMENTO ARTÍSTICO! O UNICO E JUSTIFICADO

A CoiiIíiiiiíiçíío

EXITO DO DIA 1

P Exhiblção da

.THCIMENTO AKTJSTII.U 1 -J ua-ii_- -- _*•-. • -- -

VAMPIROS!!!
. __.!_•__._. «_a _.ní« Avi-ihwlnc T.nct,n nfit-itâl

O mais perfeito . sómpleto dos dramas policinos até hoje eKhibidos nesta capital
o RECORD dos süccessos I

V
A
M

QUARTA SERIE

0 ItECORIJ dos süccessos m-j.

A EVASÃO DO MORTO p

r T/EONCTO QUER- RKR PAPAE °RACI0SA C0G.UM0NT. 
Mimoso dra* pR A FASm* ANTE FLOR BE LIZ m^^di^ em ~

O. 
Como extra na msítinée /*\

GAUMONT-JOURNAL i;^tít,Ka^ )f
3 

Br.^'!^ r.ydla Borelli e A CULPA DOSOU* g
TROS; por Francesca Bertini

1 ______tàr_____ *rwr

(38^9)

I

GBG0 SFISUi

A ultima palavra
em film, policial

sem trues
O maior suecesso

parisiense no"Gaimofit Palace" ats__o»i*í«-^ííi*?'*-':,-:-**.»*^

Scenas admiráveis pela sua
realiiliuli.* Momentos dc anciã,
de emoção. Trabalho soberbo
da grande fabrica Gaumont.

~r=-
Mil

Hoje Sabbado, 20 Hoje
A's 8 1|2 da noite

Compáníiiii Dramática Nacio-
nal da qual faz parte o

actor Mnchsido (careca)

Empresa D-xrlot & G.
Avenida Rio Branco 153

I 0 bello cinema apresenta hoje
mais um grandioso programma

: novo, organisado com as ulti-
j mas e importantes novidades: chegadas pelo «Vauban».

1

Complemento do programma :

LEONCIO FJ-.F-éJ
Comedia graciosa e delicada, da artística iabrica GAUMONT.

I
HORÁRIO DAS ENTRADAS

1 hora - 2,20 - 3,40 -- 5 lioras - 6,20

7,40 - 9 horas e 10,20

1:I.
i
I
1

film policial em ÍI aclos
Protagonistas: li.l(lie l»olo e

Wurdock Macquarrie

CORAIS"
ROUBADOS

i' representação do drama
em 5 actos

0 JOSÉ* DO TELHADO
Toma parte toda a companhia

AmanliS—Uma. unica
representação do drama
em 4 actos O Poder do
Ouro.
Preços—Fauteuils 3jJ, ca-

deiras 2jJ, bancada geral IJ",
R 3843

TRIANON
_¦¦__,..¦.¦¦_-¦.¦ 1. . i.i, ¦— ¦ '¦¦ '—-.,

Comiinnliin <lo comedia e vaude-
ville diricidu nelo actor

ALKXANDHK 1)K AZEVEDO
Hoje - A's 4 horas - Hoje
i" ELEGANTÍSSIMA MATINÉE

HlaANCHE GLAOEE

20 DIAS A SOMBRA
Protagonista: EMMA DE SOUZA e

ALEXANDRE D'AZEVEDO
•Mobílias da casa "Le -Mobilier', 31;

rua Chile, 31.
Serviço |de igelaulos 'fornecidos lPíl.t

SORVET-BRIA RIO BRANCO.
As 8 e 9 % mais duns sessões com

VINTE DIAS h SOMBRA
AmtnhS — Domingo, hs 4 liorns —•

Grandiosa matinée.
ScRimda-íeira. 22. 1" representação de

INVIOLÁVEL, comc.li.i em 3 actos de
M. Hennequin, para estría da actnz Ju-
dilh Rodrigues. (385')

Mil lll

2 partes. Billie Kitchie

Modas de Paris - Noticias inéditas e recentes da guerra - Noticias de
todo o mundo

. ___| _—_— 111 imimi» min 111 inirT-iii 1111111111 inrr

Segunda-feira — Um trabalho bello, de intensa emoção — A SOMBRA
TRÁGICA pelo querido artista Mr. NA VARRE o creado r de «Fántomas».

iMapiBiiw^^
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_a___ ______¦ .Ot ___E. BmJ,___$<•?____& £__¦__ _¦ 9_H Mfil xAm
3* serie

A marinha de guerra Ameri-
cana, composição eorganisação.

Extra: Molhados e seccos.
B 37H8

Empresa J. Cruz Junior Rua da Carioca ns* 49 e 51
HOJE—Suecesso ! Sempre suecesso ! — HOJE

EM MATINÉE E SOIRÍE
Não ha como descrever o enorme triumpho alcançado por este program*

ma  O publico acclim» o trabalho e enche os nossos salões/...

STJ_BO_R_N"0
O formidável romance POLICIAI, da grande íalirica UNIVERSAL, cujas

duas primeiros séries alcançaram suecesso .spanloso.

Á luta contra o syndicato da tracçao
.,¦ SERIB- 3 PARTES

___, VIOTORZA 130 POVO
4» SERIE- 3 PARTES

S5o mais einco actos de scenas intensas, de .-nr.do emocionante, «m que
vemos BRUCE laARNIGAN abater mais do.s do formidável "(.RUPO DOS 15 .

COMPLETA O PROGRAMMA: ___^. _. _ — _-,—»OS ESCOLHOS DO AMOR
Lindo drama da fabrica UNIVERSa-X. Interprete: — GRAOE OUNARD.
COMp'.EXTRA, NA "MATIIXÊE":

AMOR E DEVER-2 partes-Drama de BISON
SlEGÜMDVFEIRA  O mogestoso, o sciisncionalissimo, o plicnoiiicnal tra*

lialho en, duas Jries e sete oetoí-"O CIRCO DA MORTE". (H 38.14)

Confini_açãc. do grandioso sit.ccif.ssc9
de honfeim e anie-honteiin

A e3fíií'>i*-;*"*<> <l0 artistiòó lilm dc Sai-doii :~*!_

"~~ 5

Foi um regalo artístico
para centenas e centeiiiis de
espectadores 1.11c reconhe-
ceram num drama possante
as TRES MAIORES CELE-
BR1DADES.

A bellst fjesgseria im-
perou e affíscmau ma-
gistrsS taleisíp:

O huptpessíoiisttte
mima E. Ghíone tlomi-
nota todas as scenas.

Inspeccsvalmanie
eioffanie A. QÕLLG
subjugou a todos.

Raramente elogios foram
tão unanimes ao esplendido
trabalho technico; theatral,
artislico, possante da im-
portante fabrica Tiber de
Roma.

De novo hoje o GRANDE
ESPECTACULO DE PURA
ARTE repete-se:

A MORDAÇA
o5 actos

Serie magistral dos grandes films posados pelas ma-
ximas celebridades.

1 i ', -V - * .* 
"'V,

yllmímB_^^

oran. _. tntssüBmXsmirnsi&Gnm) »*a». 4o RECITA DE ASSIGNATURA
1» representação da lindíssima opereta, cm 3 actos de ANDRÉ' MENAGER

NOTÁVEL CREAÇÃO DA ARTISTA PALMIRA BASTOS
. .-* ¦¦ 1 ¦ 1 ni 1 1111 "itiii m—111 tm 11 1 1 1 in 1 iimiiiir nrniTiT~T
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77t mvda DACTn. I ÕOQDBNAIID * . . JOSÉ' KICAItUO |Distribuição: PALMYKA BAÒlU-b ( ploIUCSTAN. , . . ALMFalDA OKÜZ-I

. .r» .-- *.--•-.¦ .--¦.¦¦*,-ar-o-.-j-ai-a..f-r-*.»- ..--,¦-.*> -í*--*-*j/--.-——-V-. '--*-^-_ —j,-—.ioiiMumn.í

Serafim.
Amalia .
Horlense

ARMANDO DE VASCONCELLOS II

j!ADRIANA DE NORONHA
tULIETA SOAREB

:-_."_*s^"ra«inB______^&T_^-_55^.v^^ ¦j-_t.;.-r_aii_a__ESHW_R!Wta j
Loustot, Carlos Vianna; Kmerencia, Margarida Marú..6; Sofia.l
Honorina Cruz; Octa/io, J. Soares; Feliciano, O. Soares;
cavalheiro,
Margarit'.-

Paiva,

atT2S—7'~F-s*ran

Um!
Hc.oit, Rachel; Eliía,-|

ir*im&GWu\mwÊummmmm—Mu)tnn^^ i §

Dellina;

Vistosa eiisccnação
Magnilicos scenarios.

de A. Vasconcellos —- Direcção musica! i!o maestro Assis Pacheco.
— Esplendido guarda roupa. — Grande corpo de coros.

Amanhã -- matince e noite — VERÔNICA

Sexta-feira. 26 — Grande homenagem í ilisigne artista PALMYRA BASTOS.

Biü.cies á' venda na agencia do "Jornal do Brasil", até no 5 horas da tarde. Drpois na bilheteria do tlieatro.

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

THÉÃTRÕ CARLOS GOMES
Companhia Italiana de Operetas MABESCA-WEISS, da qual faz parte a

eminente artista CLARA WEISS
____ovr___i 20 dé Maio de 1916 ___co_r_Es

A'S 8 31-í, KM PONTO
A novíssima opereta

ENINA
DO

 flí 3790) m
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i CH.EIHATOGRAPHO
Protagonista. ..' OJJAFIA -A^lCISíã

Amanha matinée — VIUVA ALEGRE. - A* noite —
O CAVALHEIRO DA LUA_.

Preco3 do costume! Os bilhetes à venda na Confeitaria Castcllões e
na bilheteria do theatro, das 10 1(2 da manhã as 5 da tarde; depois dessa
hora só na bilheteria do theatro.

Todos os domingos - MATIJ*-IE'IC. 3847
No 9. José — O grande suecesso — NOBREZA GAÚCHA— Fita empolgante em 12 actos

THEATRO S. JOSÉ'
Empresa Paschoal Secreto

Hoje -- 20 de maio -- Hoje
Exhiblc.o do empolgante iilm de grand.suecesso em ia actos, com 3.000metros

KWH1 umu
primoroso r. sensacional trabalho da gran-
dc fabrica E. MARTINEZ Y GUNCHES,'
de Buenos Aires, original de Humberto
Cairo.

HORÁRIO DAS EXHIBIÇÔES
Das 2 as 6 da tarde  Sessõei conti-

nuas,
A" noltfi — 3 íessões: Ss 6, às 8 e ic

io horas.
Preço6:
Camarotes, 5$; poltronas, ijooo; geraes,

500 réis.
Somente por poucos dias

R38Í6

THEATRO REPUBLICA
EMPRESA JOSÉ' LOUREIRO

Grande Companhia Eqüestre, Gymnastica, Aerobatica, Cômica e Mímica ii o
AMEIUCAN-URCUS - Diroc{_o F. Queirolo

3__r__.J_53 --"S^Ã-SS-A^XÍO — HOJE
A's 8 3i4

TJM PROGRAMMA DE NOVIDADES !
EXITO ENORME DO CAPITÃO FUZINA

Os 0*>eoes Si
ACTO OE CORAGESÜI

>ei
TSTo c.pectaoulo desta noite tomam parte todos

os artistas da Companhia
Bilhetes no «Jornal do Drasilo até às 5 horas.
Preços: Frizas 25., camarotes 203, cadeiras filas A D C SS, i.ueiras os,

balcões Mas A B C 5S, balcões 3$, galerias numerad.ts ...OU, ger.inS-iX'.

ida mo-
istas daI mp'*5&a*« Segunda-feira—0 grande drama de vid

I %_$8g_W derna, editado pela "I.ALB0A" sob as vis
. 

'* Fabrica Patbé Americana:

HERANÇA CUBIÇADA
3 actos

üm.i coP-Cdia sentimental da A. C- Auteur. Dramaliques
(Edição Eclair);

O casamento de Arlette
3 ACTOS

THEATRO APOLLO jfii^&Kgmo
Grande Conipanhia do opera lyr-ica

it iliana Rotoli *S_ Billoro
E3:OJ-_Ei A's 8 3i4 HOJE

•SENSACIONAL ESPECTACULO
A OPEI.A DE MASCAGNJ

líi S--7* Cavalleria nLTXBtloe-nEii ¦*€«
Distribuição: — Santuz.a, Gr.leazri: Lola. Frabetti; Turiddu, Dolci:

Míic, Luci; Lúcia I_ Fantuzzi — Coro de camponesas e camponeses.
A OPERA DE LEONCAVALLO

LHACOS»
Distribuição: -- Nedda, V. Cacioppo; Canio, E. Bergamasciii; To*•o, V. Marlurano; 1'cppei E. Orlandi; Silvio, T. Luci — Coro de ai-

i:.i. e aldcões.

CINEMA IDEAL
RUA DA CARIOCA, 60 e 6- — Proprietário M. PINTO — Tel. C. -.937

A. _V_C A. HS ____ A. %
I Matinée ás 2 3j4 — a' noite - Festa em homenagem a 1

SSíaH ____r" Preços populares — Camarotes de i*. 30.; idem de sl, 15$;
fi-íSm *->**F eadiiras de 1* e varandas, 6$| cadeiras de 2', 4'; galerias nu-

rr,:Jas," :$; geral, i$soo,
gigj-s Amar.hã — "Maü.irc", ás 21|: — TOSCA, nillicte.? á venda no I-*¦¦¦¦- 

Theatro aV_c.!lo -- A --.oite. espcetacu',0. Os l.ill.eieç i venda na billie-
lírosii", das io lioras da

(M .1831)

\Jf\ T n^Segnndo dia 4e eiliiblçio_iU A T TJ1
liVu C_""da mais pomposa produ-"" 1*1 \_/_| *t__

cção cino-dratuatico-litterarla até hoje apresentada
O -_L1____. Mac-iB caro dai época !...

A perturbação, a voragem, o tumulto concentrados na
opulenciae no luxo da magnificente peça theatral, de

VICTOHIEN BARDOU:

SANTOS DtJMOXT
nunnaaoHDMPi

11 3S06j:
no_Wií_-_____M-r^-'..k-ssX j

1 i \\W>Z$Á teria !*"> tlieatro c »a agencia tio " lornai -jo
\\%hc_\ ___ ¦"• l l!:l '-'n!j- ^^

i ^_^má_i^^d^r^_^_l_^___^^ ^-'íL-'

THRATRQ S. PEDRO
Empresa Paschoal Segieto

HOJE — A's 7 3x4 e 9 3i4 - Duas sessões - HOJE
Exito inconfundível dos celebres eyclistas excen*

tricôs OS SANTINZEGN ?.',£S?.d".-*K
risoadissimos trabalhos.

MEU
_-_. Victoriosa revistií-

THEATRO RECREIO KJmpresa
JOSÉ' Í-OÜKEIRO

Companhia Ruas do Theatro Apollo, de Lisboa

A's 7 3x4 —-HOJE A's 9 3i4
A revista quo dii enchentes tottas aa noites

9HCCESSO COLOSSAL
_t4Ti-c.-_í_r-;r»_i

TE E LENÇO

Os compéres de Eduardo Leite e Viriato Lima
Irrcprehenslvel desempenho tle Sarah Nobre, Isabel Ferreira,
Edmundo Silva, Chaves, Veiga, Alberto Eerreira, Carvalho,
Vidal, e toda a magnífica companhia deste theatro.
Preços iiopttlarlsslmos — Amanhã, Domingo — Grande iVIatl*
néc — Nuiueros novos pelos excontrlcos— O enlevo dos bebes

M. 38_ÇA' noile - Duas seg.íies — 3I,eti Boi Jlorreu

Números novos pelos notáveis duetistas luso-brasileiros.

AL. DOS

Eil i PRÓLOGO E s LONGOS 1-1 Dli_I.UMBRAN.i-,S ACT03
Interpretei a Bella Hl.bl'i'.K.TA, ta Kaínha da arte muda •<* rfo gesto,

EMÍLIO GI1ION ., o famoso "ZA I.AJIORT" e o iuven o. .merido o:iím_
ALBERTO COLLO.

Este film custou á fabrica editora r.200.000 liras, erroa dc P-(o contos
da nossa moeda — quatro cópias a os agentei Blum _ Sestim, para o lirlisil
custaram. o*.-ooo liras, equivalc.it rs a 6- conlos cm n.ocila brasileira.

O CINIvMA IDEAI* para cxh ibir uma cópia durante .. dias. pagrii
ir:ooo$ooo. Estes enormes sacrifícios pecuniários, tão bem empregados po
sc trator do maior monumento dn »rte moderna, nos obrigam u elevar w
dobro os nossos preços habituaes, mas o fazemos certos de apresentarmos ai
nosso publico um capolavoro que está muito alem do dinheiro que cen cJ*
sc gastou.

Completa o programma:
Monumentos e panorama de Gênova

Instructivo c interessante fllm ao ar livre.

Amanbã - matinês ás 2 h2 e soirée ás 7 3i4 e 9 3i4 — de
GAPGTE 13 L-EZVÇO.

Como extra na matinée :

jTJxxi gatuno c3Lescu.i-dLac_lo
Desenhos animados do earienturista americano Anderson.

i BREVEMENTE
j ürnnile e sensa-
j eiona" -espectaculo

APPAIIATOSA PI-ÇA, DEGnA.NDFaSUCCESSO M.1S..I

-AAGÜIANEGRA !-É...-id?.-feira — O magnifico film d'.\rle dc Ba!boa  TII'R \X . \
ri',l(.ADA, em 3 partes. O delicado e artístico drama de Eclair, CASA*"NTO OE AKLETA, 3 lon_as parles.linta-Ieira — CoalinuacSo dos M YSTERIOS DE NEW-ORK, tt* e ij» et*.
Uos. fR 38,a)


